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1. KİŞİSEL İMAJ VE ETKİLEŞİM

10

Giriş
Hepimizin bir imajı vardır. Hem profesyonel hem toplumsal yaşamınızda sevilen, sayılan,
güven duyulan ve başkalarına göre daha başarılı biri misiniz? Yanıtınız evet ise, çevrenize
başarı, kalite ve sorumluluk mesajı verdiğinizdendir. Olumlu bir kişisel imaja sahip olduğunuz
içindir.
Kişisel imajımızı oluşturan birçok öge vardır: Beden dilimiz, görüntümüz, sunum ve yazım
tarzımız, karizmamız-tabii varsa- özsaygımız, özgüvenimiz, yaşam tarzımız, birikimlerimiz…
Önemli olan kişisel imajımızı bize kazandıran bir duruma getirmek için sürekli çalışmamız
gerektiğidir. Bunun için neler yapılmalı?
1.

İletişim becerilerimiz geliştirmek

2.

Dili daha doğru ve güzel kullanma ve toplum önünde konuşma konularında kendini

geliştirmek. Konuyla ilgili eğitimler almak
3.

Beden dilini sözlerle birlikte uyumlu bir biçimde kullanmak. Beden diliyle olumlu ve

açık mesajlar vermek
4.

Başkalarının beden dilini doğru okumaya çalışmak ve onlarla uyum sağlamak için çaba

sarfetmek
5.

Etkin dinlemeyi öğrenmek

6.

Başkalarıyla empatik iletişim kurmak

7.

Her zaman olumlu düşünmeye özen göstermek

8.

Nezaket ve protokol kurallarını öğrenmek ve uygulamak

9.

Kuruma, pozisyona ve hedeflere uygun giyinmek

10.

Her zaman bakımlı ve temiz görünmek

11.

Kendini sevmek, değer vermek ve kendine güvenmek

12.

Doğru beslenmek, spor yapmak ve sağlığa özen göstermek

13.

Kendini sunmaya yarayacak kartvizitlerin, kuruma ait tüm basılı malzemelerin

profesyonelce hazırlanmış olmasına özen göstermek
14.

Kendine yakışan, kendini bütünleyen renklerde ve stilde giyinmek, giysilerin bedene

uygun olmasına dikkat etmek
15.

Ofisin, evin, kullanılan araç ve eşyaların görüntüsüne ve bakımına özen göstermek

16.

Kişisel gelişime inanmak ve kendini sürekli eğitimler alarak, kitaplar okuyarak

geliştirmek
Söz konusu içten dışa uzun bir yolculuk. Unutmayalım, sabırla çalışalım.
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1.1.

İlk Etki-İlk İzlenim

İletişim kurmak, etkili ve etkin iletişim kurmak, kişilerarası ilişkilerde, grup iletişiminde, örgüt
iletişiminde etkili bir görünüm ve izlenim sunmak ... Ve ister özel isterse iş yaşamında başarılı
olabilmek için yüz yüze kurduğumuz ilişkilerde sözel olmayan iletişimin öneminin ayırdında
olabilmek... Ya da günümüzde sözel olmayan iletişimin en belirgin özelliği durumundaki “ilk
etki ve izlenim”in ne denli olumlu ya da olumsuz bir görsel etkiye dönüşebileceğinin önemini
kavrayabilmek...
Çoğumuz, günlük yaşamın koşuşturmasına kaptırmışız kendimizi; birlikte çalıştığımız,
karşılaştığımız kişilere nasıl göründüğümüzü ne yazık ki bilmiyoruz; kimilerimiz bunu bir
erdem olarak görüyor, “Yalnızca kendin ol”, “Bırak herkes seni olduğun gibi kabul etsin”,
“Herkesi memnun edemezsin” diyor kendi kendine... Kimilerimiz ise, başarıya, zirveye giden
yolun insanları etkileme gücünden, kişisel imajdan geçtiğinin bilincinde.

1.2.

Etkileme Süreci

Etkileme sürecinin ilk basamağı, etkileşimi başlatan ve ilişkileri geliştiren hoş izlenimlerin
yaratıldığı, kurulan karşılıklı iletişimin uzmanlara göre, ilk dört dakikasında oluşan ilk etkidir.
Bu an yaşamsal bir andır: İlk izlenimin oluştuğu ve karşınızdaki kişiyi etkileme başarısını
yakalayabileceğiniz ya da kaçırabileceğiniz ilk an! İlk etki, ilk dakikalarda olumlu bir izlenim
uyandırmak ve güven yaratmak demektir. Yalnızca söyleyip yaptıklarımız değil, onları nasıl
söylediğimiz ve yaptığımız da önemlidir karşılaştığımız kişilerde bırakacağımız ilk etkide, ilk
izlenimde. Sözel iletilerin yanı sıra sözel olmayan iletilerin de doğru ve yerinde kullanılmasıdır
gerekli olan ilk izlenimin uyandırılmasında karşımızdaki kişilerde. Çünkü, daha sözel iletişime
geçmeden önce, duruşumuzla, giyim biçemimizle, yüz ifademizle, el-kol devinimlerimizle,
kısaca beden dilimizle ve olumlu ya da olumsuz bir izlenim, bir imaj bırakırız karşımızdaki kişi
üzerinde. Karşımızdaki kişiyi etkilemeye çalışırken sıkça düştüğümüz tuzak, karşımızdaki
kişinin değerleri ve ilkelerine göre değil, kendi değerlerimize göre davranmamızdır. Bu da
genelde itici türde etkileye yol açmaktadır.
Çünkü, görüşlerimizi karşımızdaki kişile zorla benimsetme çabası içersindeyizdir, saldırgan bir
tutum sergileriz. Karşımızdaki kişi, bizim düşüncelerimizi paylaşmıyorsa ya da karşıt
düşüncelere sahipse biz de aynı şiddette karşı koyma eğilimi gösteririz. Çekici etkilemedeyse,
karşımızdaki kişinin nereden geldiğini, nesneleri nasıl gördüğünü anlamaya çalışırız;
karşımızdaki kişiyi etkilemek için hangi taktikleri kullanacağımıza karar veririz ve kişiyi kendi
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düşünceleriyle ve değerleriyle ikna etmeye çalışırız. İtici ve çekici etkileme türleri aşağıdaki
gibi görselleştirebiliriz 1:

İtici Etkileme

Sizin

Onlar

Onların

Siz

amacınız

amacı

Çekici Etkileme
Onların
amacı
Onlar

Siz

Sizin
amacınız

Bu bağlamda, kaygı duymamız gereken nokta, yinelemek isteriz, ne söylediğimiz konusunda
değil nasıl söylediğimiz konusundadır. Karşımızdakilere iletiyi aktaran şey nedir gerçekte?
Albert Mahrebian’ın 1971’de saptadığı bulgulara göre; sözlerimiz: %7; ses tonumuz: %38,
görüntümüz : % 55 oranında karşımızdaki kişiyi etkilemektedir. Ayrıca, ses tonu ve sözel
olmayan imajla karşılaştırıldığında sözcükler son sırada yer almaktadır. 2 Bir başka deyişle,
söylediklerimizle beden dilimiz uyum içinde değilse, görsel ileti doğru olarak benimsenecektir
ve daha uzun süre anımsanacaktır.

Richard Hale-Peter Whitlam, İnsanları Etkileme Gücü, Epsilon Yayıncılık Hiz.Tic.San.Ltd.Şti.-Yönetcinin Kitaplığı
1, (Çev: Tarkan Topuzluoğlu), İstanbul, 1997, s.45.
2
Richard Hale-Peter Whitlam, a.g.y., ss:186-187.
1
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1.3. Yol Kesiciler
Diğer insanlar hakkında karar vermeye, onlarla karşılaştığımız ilk yedi saniye içinde başlarız.
Bu ilk saniyelerde kurulan iletişim sözel değildir; gözlerimizle, yüzümüzle, bedenimizle ve
davranışlarımızla iletişimde bulunuruz. Gerçek duygularımız ve gerçekten olmasını istediğimiz
hakkında bilinçli ya da bilinçsiz, karşımızdakilere kimi imler (işaretler) göndeririz.
Birbirimizde rahatlamadan korkuya değin farklılık gösteren, bir duygusal tepkiler zincirini
harekete geçiririz.
Karşımızdaki kişi bizimle aynı dalga boyundaysa ulaştırmak isteğimizi sinyalleri doğru olarak
alır ve aktarmak istediğimiz mesajı doğru anlamlandırarak yorumlar: Frekanslarımız
uyuşmuştur. Ya da, Eleri Sampson’un “yol kesiciler” 3 biçiminde nitelendirdiği, geçmiş
deneyim, yaş, önyargı, toplumsal etmenler, ekinsel farklılıklar gibi bir dizi zihinsel engel açık
iletişim hatlarında karışıklığa yol açar ve araya karışanın ne olduğunu anlamadan karşımızdaki
kişiyle uyuşamayacağımıza karar veririz. Bir başka deyişle, kişinin imajına göre ya saygı
duyarız ya da onu defterden sileriz! Aynı durum bizim karşımızdaki kişi üzerinde
uyandırdığımız imaj için de geçerlidir hiç kuşkusuz.
Çünkü, kişilerarası ilişkilerde, gerçek iletişim etkinliği hedeflediği kitleye iletisini
uyarlayabilen iletişim etkinliğidir. İletişim biçimi de bu nedenle, iletişim eyleminde
bulunanların psikolojik tutumlarının gözlenmesiyle gerçekleşebilir. Ötekini tanımak önemli
olduğu kadar, kendini de tanımak, iletişimde bulunacağımız kişinin psikolojik durumuna uygun
psikolojik bir tutum benimsememizle olanaklıdır.4 Etkileme sürecinin her aşamasında geçerli
olan ilke şudur: Anlamadığınız kişiyi etkileyemezsiniz!

3
Eleri Sampson, İmaj Faktörü, Rota Yayın Yapım Tanıtım Tic.Ltd.Şti.- Bireysel Yatırım Dizisi: 6, (Çev: Hakan İlgün),
İstanbul 1995, ss: 26-29.
4

Le Guide Pratique de la Communication, Ircom, Editions Eyrolles, Paris, 1993, s.127.
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1.4. Kişisel İmajı Oluşturan Ögeler
“Kişisel izlenimi (imajı) oluşturan öğeler, görünüş (kılık-kıyafet), duruş, iletişim tarzı, beden
dili (jest, mimik, tavır ve hareketler) ile kişi hakkında alınan bilgiler, duyumlar ve yaygın
söylentilerdir.”5
Bu anlamda imajımız, dünyaya kendimizi gösterme, kendimizi dile getirme biçimimizdir. Etkili
bir imaja sahip olmak, olumlu niteliklerimizin gerçek bir yansımasıdır. İmajımız yararlı bir
pazarlama aracıdır.
Ancak imajımıza bir pazarlama tekniği olarak bakacak olursak, pazarlamak istediğimiz ürünü
yakından tanımak zorunda olduğumuz da bir gerçektir. Ne istediğimizi bilmek, kendi
ürünümüzü tanımak ve ürünü nasıl pazarlayacağımızı öğrenmek etkin bir pazarlama için
aşılması gereken üç temel adımdır. İmajı bir reklam olarak düşünecek olursak, imaj içeride işe
yarar şeyleri dışarıda sergileyen bir reklam ve aynı zamanda dış imajın reklamını yaptığı beceri,
yeterlik ve değerleri vereceği bir vaattir de. Kişisel imajımız, bu anlamda bizim resmimizdir.

Başkalarının bizde gördükleri bizim onlara göstermeyi yeğlediklerimizdir. Yanlışlarınızı,
eksikliklerimizi örtmek için imajımızı bir sis perdesi olarak kullanabiliriz kimileyin ancak bu
sis perdesini kullanmanın ve etkisinin de bir sınırı olduğunu unutmamalıyız. Bu çerçevede,
“Kişisel imaj öz-imajı, algılanan imajı ve istenilen imajı belirleyen iç ve dış faktörlerin sofistike
bir karışımıdır.”6 Kişi, sunduğu imajın ayırdında olduğunda kendini güvenle pazarlayabilir.

Fiziksel özelliklerimiz ve yaratılışımız bize genlerimizden geçmiştir, belli bir ölçüye kadar
onları değiştiremeyiz. Yürüyüş, oturuş ve duruş biçimimiz eğitimin, yaratılışın ve
koşullanmanın sonucunda ortaya çıkar, giyiniş biçimimizse kişisel seçimimizin sonucudur.
Yüksek düzeyde özsaygıya sahip olan kişi, bu doğrultuda kendini geliştirmeyi üstelenebilir.

5
Ömer Peker,Nihat Aytürk, Etkili Yönetim Becerileri Öğrenilebilir ve Geliştirilebilir, Yargı Yayınevi, Ankara, 2000,
s. 240.
6
Eleri Sampson, a.g.y., s. 12.
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Geçmiş deneyimler tarafından etkilenen öz-imaj, varolan öz-saygı düzeyimizin bir
yansımasıdır. Kendimizi tanımamızın ilk yolu kendimizi nasıl gördüğünüz, ne türden bir kişi
olduğumuzu düşündüğümüz, güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, yapabileceğimiz şeyler,
yaptığımız şeyler... üzerine kendi kendimizi sorgulamakla başlar.

Algılanan imajımızı

öğrenebilmek, ne tür bir izlenim bıraktığımızı eleştiri ya da övgü biçiminde bize geri gelen
yansımaya kulak vermemizle olanaklıdır. İstenilen imaj ise, dışımızda yer alan insanların
bizden nasıl bir imaj bekledikleriyle ilintilidir.

Çünkü kimi işlerin gerekli onu yapan insanlara belli imajlar dayatmaktadır, bir polis
memurunun ya da bir posta görevlisinin, görevinin kolaylıkla anlaşılmasını sağlayacak bir
üniformaya gereksinir olması gibi örneğin.
Görünüşümüzün ve davranışlarımızın, tutumlarımızın toplumsal ve örgütsel yaşamda
saygınlığımızı artırdığı yadsınamaz. Davranış, bizim imajımızdır. Yaşamda, takdir edilmek,
benimsenmek işimizdeki becerimizin ve başarımızın ölçütleridir ancak, çevremizdekiler ve
özellikle üstlerimiz dış görünüşümüze daha fazla önem vermektedir. Kimilerinin yeni bir kitabı
kapağı çok “şık” olduğu için, içeriğine bakmadan satın alması gibi... “Başarılı olmak için iyi
giyinin ve iyi görünün” sözünde bu nedenle büyük gerçeklik payı vardır hiç kuşkusuz. Neden
mi dersiniz?
Çünkü, birisiyle karşılaştığımız zaman bilinçaltımız karışımızdaki kişinin toplumsal düzeyi
hakkında birçoğu yanlış da olsa kimileyin, birçok varsayımda bulunur. Çünkü insanların yüzde
90’ı birbirleriyle ne tür iletişim kuracaklarını, karşılaştıkları kişinin dış görünüşünü ilk 90
saniye içinde değerlendirir, kişiyi hakkında kendi ölçütlerine göre bir düşünceye sahip olur ve
ona yaklaşır: Dışsal görünüm ya da fiziksel görünüm çoğunlukla iletişim kurmada bu nedenle
belirli bir etmen konumundadır.

Karşımızdaki kişilerde yaratmaya çalıştığımız ya da bilmeden yarattığımız görsel etkinin belli
başlı alanları yüz ifademizdir, beden dilimizdir, giyimimizdir ve de şıklığımızdır. Daha açık bir
deyişle, göz ilişkisi, gülümseme ya da kaşları çatma görsel olarak etkili iletilerdir
17

karşımızdakilere aktardığımız; duruşumuzun ve beden dilimizin, karşımızdakilere hakkımızda
ne anlattığını bildiğimiz sürece olumlu bir etki bırakabiliriz; giyim biçemimiz, giysi seçimimiz,
zevkimiz, kişiliğimiz, tutumuz hakkında bilgi aktarıcı ögelerdir ve de son olarak ellerimiz,
saçlarınız, kokumuz bütünsel imajımızı oluşturan diğer önemli ögelerdendir. Gerçekte, tüm bu
ögeler sahip olmamız gereken özgüven ve olumlu bakış açısıyla ilintilidir.
Öyleyse özgüven nasıl geliştirilebilir? Özgüven bir gecede kazanılacak bir özellik değildir ne
yazık ki, yavaş yavaş, adım adım oluşturulması gerekir. Özgüven sürekli de değildir.
Uzmanların görüşlerine göre, özgüvenimizi geliştirmenin en iyi yolu kendimize daha nesnel
bakmamızdır; kendimize masanın karşı tarafından bakmaktır. Yapılması gereken, özeleştiriyi
bir kenara bırakmaktır, kendimize karşı hoşgörülü olmak, yakınmayı bırakmak, kendi
yetersizliklerimizi şaka yoluyla bile dışa vurmamaktır.
Ayrıca, fiziksel belirtilerle savaşmalıdır; sakinleşmeye çalışmalı, yalnızca tek bir sorunla
ilgilenmeli, “eğer şöyle olursa” gibi senaryolarla kafamızı doldurmamalıdır. Bunun yanı sıra,
kendimize zaman ayırmalı, bedenimizin gevşemesini sağlamalı ve bu yolla duygularımıza
hakim olmayı başarmalıdır. Bağımsızlık, özgüvenin yaratılması ve geliştirilmesinde başka bir
önemli ölçüttür. Bağımsızlık demek, kendi mutluluğumuzu ve güvenliğimizi başkalarına
bağlamamaktır; çevremizdekilerin duygularımız üzerinde hakimiyet kurmasına izin
vermemektir; çünkü duygularımız bizden, bizim içimizden gelir.

1.5. İmaj Sözcüğünün Tanımı
Günümüzde toplumun her kesiminde sıkça kullanılagelen bir sözcüktür imaj. “image”
sözlükbirimi, Türkçemize Fransızca’dan geçmiştir ve Fransızca’da okunduğu gibi [ima:j]
sesletilmektedir dilimizde. Constantin Lougovoy ve Denis Huisman, Traité de Relations
Publiques adlı yapıtlarında imajla ilgili düşüncelerini şöyle açıklamaktadır: “Uygarlığımızın
görüntü uygarlığı olduğu konusunda herkes aynı kanıyı taşımakta. Burada söz konusu olan,
görsel olanın, duyumsamanın (sensation) düşünceye; görüntünün metne üstünlüğüdür, Mac
Luhan’dan Gutenberg’e değin sürekli bir eğilimdir bu. ”7
Dilimizde, bu bağlamda, imaj anlambirimine karşılık olarak imge anlambiriminin kullanılması
ve “imagologie” yerine de imgebilim denilmesi rastlantısal değildir. Demek ki, “Bir dizi
bilgilenme süreci sonunda oluşan imge olarak da tanımlayabileceğimiz imaj, objektif ve
sübjektif yargıları içeren, aynı zamanda, bireyin tutum ve davranışları üzerinde belirleyici rolü
Constantin Lougovoy-Denis Huisman, Traité de Relations Publiques, Presses Universitaires de France, Paris,
1981, s.84.
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olan bir kavramdır.” 8 İmaj, bir olay ya da durumun bizim inancımızda ve anlayışımızda
anlamına kavuşması ya da duyularla alınan bir uyarın söz konusu olmaksızın bilinçte beliren
nesne ve olaylardır biçiminde de tanımlanabilir.
İmajın en yaygın tanımı ise, kişi, kurum ve hizmetle ilgili olarak hedef kitle tarafından belleğe
alınan geri çağrılabilen düşünsel ve duygusal izlenimler bütünüdür biçimindedir.

1.6. Olumlu Görselleştirme
Son olarak, olumlu görselleştirmenin önemine değinmek isteriz. Kimileyin, kendimizi tehdit
altında hissederiz ve beynimiz durmaksızın korkunç senaryolar üretir. İşte bu anlar, özgüven
eksikliği çektiğimiz anlardır. Bunun sonucunda da, ilgilendiğimiz sorun ya da kişiye olumsuz
bir biçimde yaklaşırız. En kötüsü olacakmış gibi davranırsak, büyük bir olasılıkla en kötüsü
olur. Kendi kendimize bir şeyi yapma der durursak, yine büyük bir olasılıkla o şeyi yaparız.
Çünkü beynimiz “yapma” diyen iletilere tepki gösterir. Bu nedenle olumlu iletileri daha kolay
benimser beynimiz. Uzmanların önerisi, kendimize yanlış yapmamayı anımsatmak yerine,
doğru yapmayı öğütlemektir. En iyisi kendimizi o işi başarırken düşlemektir. Demek ki, ne
istediğimizi bildiğimiz, kendi ürünümüzü tanıdığımız sürece, ürünü nasıl pazarlayacağımızı da
bilebiliriz.
Roger Ailes’in de vurguladığı gibi, önemli olan karşılıklı olarak, sözel olmayan imleri her
durumda anlamlandırmaya çalışmaktır. Bir im tek başına yanıltıcı olabilir: “Bileşik kişiye
bakmayı ve dinlemeyi öğrenin”9
Oysa, “ben adamı gözünden anlarım”, “ben adamı bir bakışta anlarım” görünüşü yaygındır.
Çünkü insanlar, kendilerini, ilk görünüşleriyle, ilk ve hareketleriyle dışa yansıtır. İnsanlar
kendilerini niyetlerine göre, başkalarını ise görünüşlerine, hareketlerine, sözlerine,
düşüncelerine ve işlerine göre değerlendirseler de bu değerlendirmelerin nesnellikten uzak
olduğu kuşku götürmez. Bu nedenle, özellikle kişilerarası iletişimde, karşılaştığımız insanları
değerlendirmeye yarayan görünüm ve izlenim ölçütlerine anımsatmakta yarar görmekteyiz: Bu
ölçütler sırasıyla dış görünüşler, sözler, davranış ve tutumlar, görüş ve düşünceler ve işlerdir.
8

Işıl Karpat, Bankacılık Sektöründen Örneklerle Kurumsal Reklam, Yayınevi Yayıncılık, İstanbul, 1999, s.116.

Roger Ailes, Mesaj Sizsiniz, Sistem Yayıncılık Mat. San.Ve Tic.A.Ş., Geliştiren Kitaplar Dizisi-Yayın No:011,
(Çev:Alev Önder), İstanbul, , 1996, s.7.

9
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Karşılaştığımız kişi hakkında belirli bir yargıya varmamızı sağlayan ilk ölçüt o kişinin dış
görünüşüdür. Kalıcı izlenim ve değerlendirmelerimizin % 90’nı ilk 10-30 saniye içinde ediniriz.
Bu değerlendirme ve izlenim sürecinin gerçekleşim evrelerini genel olarak şöyle
açıklayabiliriz:
Karşılaşacağımız kişi daha 6-7 metre uzaklıktayken, bizler bu kişi hakkında yargılarda
bulunuruz. Tepeden tırnağa onu süzeriz: Gömleği ya da bluzu örneğin temiz mi lekeli mi?
Pantalonu ya da eteği ütülü mü yoksa buruşuk mu? Ayakkabıları boyalı mı yoksa çamurlu mu?
Yargılarımız ilk göz ilişkisine göre, ilk görünüşe, giyime, yürüyüşe ve duruşa dayanmaktadır.
Kişi biraz daha yaklaşır; bizlere 3 metre uzaklıktayken onu daha iyi seçeriz. Giyim biçemindeki
ayrıntılar, kaş-göz devinimleri, bakışı ve gülümsemesini farkederiz. Kişi bizlere 1 metre
uzaklıktayken daha belirgin bir biçimde onu görür ve görünümü, tutum ve davranışları
hakkında bilgileniriz.

Kişiyle artık karşı karşıyayızdır, selamlaşırız; ses tonu ve selam biçimi bizleri bir sonuca
götürür kişi hakkında. Daha sonra tokalaşırız, kişiyle ilk tensel ilişkimizdir bu: uzatılan el, eli
sıkma biçimi, alt dudağın devinimleri, kaş, göz ve yüz devinimleri, ten rengindeki değişiklikler,
nefes alma, göz bebeğinin büyümesi, sesin titremesi gibi imler bizler için kişi hakkında
değerlendirme ve izlenim imleridir.
Aramızdaki uzaklık sıfırlanınca, kişisel alandan özel alana dönüşünce örneğin, birbirimizin
kokusunu duyarız son olarak da belki de öpüşürüz kişinin “tadına bakarız”. Görülüyor ki, bu
evrelerde özellikle duyularımız devrededir: Görme, dokunma, koklama, tatma daha sonra da
işitme duyularımız aracılığıyla algıladıklarımız kişi hakkında bizleri belirli yargılara
götürebilir.
Ayrıca, ilk kez karşılaştığımız kişide, bu kişi hakkında belirli bir yargıya varmamızı sağlayan
diğer bir etmen o kişinin sözü, selamı, kullandığı dil ve konuşma biçemidir. Kişi kimileyin
seçtiği sözcüklerle, dil düzeyiyle, bilerek kendisi belirli bir biçimde bizlere yansıtır.
Görüldüğü gibi, ilk etkiyle başlayan kişisel izlenim ya da kişisel imajın ögeleri birbirine bağlı
ve karmaşıktır. Bu anlamda, kişisel imajın ögelerini aşağıdaki çizelgeyle görselleştirebiliriz.
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Kişisel İmaj
Görünüş

Beden Dili

Fiziksel özellikler Tavırlar, pozlar

Ün

İletişim Biçemi

Göze çarparlık

Giysiler

El-kol devinimleri (Jestler) İlerleme çizginiz

Düzgün giyim

Yüz ifadeleri (Mimikler)

Deneyim ve özellikler

Duruş

Konuşma

Karizma

Yazma

Özgüven

Düşünme
Özsaygı

Kullanılan alan

Dinleme

Kendine inanma
Seçilen konum

Sunum

Kişisel imajımız, kişisel reklamımız olduğuna göre, görünüşümüz, konuşma kalıplarımız,
tutum ve davranışlarımız neler yapabileceğimizin dış göstergeleri niteliğindedir. Toplumsal ve
örgütsel yaşamda, iş yaşamında imaj ve göze çarparlık dokuz kat daha fazla iş görür. Algılanan
imajımızı oluşturan tüm nitelikler birbiriyle bağıntılıdır ve her biri diğerleriyle birlikte
pazarlanabilir bir bütünlük içerisindedir.

1.7. Olumlu Ve Olumsuz Beden Dili Kullanımları
Sözlerin yanı sıra, kişinin davranışları, tutum ve hareketlerini de biçimsel açıdan olumlu ya da
olumsuz olarak değerlendirebiliriz. Ayakta duruşu, oturuşu, yürüyüşü, bacak bacak üstüne
atması, el-kol devinimleri, gömleğinin düğmelerinin iliklenmiş olması ya da “bağrına kadar
açık” olması gibi... Tüm bu davranışlar, kişiyle olan işimizi ve ilişkimizi etkiler. Çünkü bizler,
doğamız gereği olsa gerek, kendimize karşı yapılan iyi, olumlu ve saygılı bir söz ve davranış
karşısında, olumlu karşılık vermeye yatkınızdır.
Bu doğrultuda, kimileyin bilinçli, kimileyin bilinçaltımızla ilişkili olarak kullandığımız beden
dilimizin etkileme konusunda gücü ortadır. Bu nedenle, kuracağımız ilişkinin ilk aşamasında
olumlu bir beden dili oluşturmak birincil derece önem kazanmaktadır. Olumlu ve olumsuz
beden dili kullanımlarına ilişkin kimi örnekler aşağıdaki gibidir:
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Olumlu Beden Dili

Olumsuz Beden Dili

Uygun zamanda gülümsemek

Sırıtmak (egemenlik eğilimi anlamına
gelebilir)
Kaşlarını çatmak (saldırgan bir tutum
olarak algılanabilir)
Çekingen bir biçimde el sıkışmak (zayıflık
görülebilir)
Kambur durmak (ilgisizlik olarak
algılanabilir)
Tekdüze ses tonuyla konuşmak (ilgisizlik
konunun sıkıcı bulunması anlamına
Gelebilir)
Alçak sesle konuşmak (güvensizlik olarak
algılanabilir)
Gözleri dikip bakmak (taciz olarak
görülebilir)
Başka yerlere bakmak (ilgisizlik ya da
kuşku olarak algılanabilir)

El sıkışmak ya da kendine güvendiğini
olarak gösterir bir biçimde selam vermek
Dik oturmak ve dik durmak
Duruma göre değişen ses tonu
ve kullanmak

Göz ilişkisi kurmak

Yüz karşıdaki kişiye dönük olarak
el-kol devinimleriyle konuşmak,
kaşları kaldırmak

Kolları ve bacakları çapraz tutmak
(savunma durumu anlamına gelebilir)
Başı eğik tutmak (utanma ve sinir belirtisi
olarak görülebilir)

Karşımızdaki kişiyle işimizi ve ilişkilerimizi etkileyen başka bir etmen ise, kişinin görüşme ve
konuşmaları sırasında dile getirdiği, ileri sürdüğü, savunduğu ya da eleştirdiği, onun siyasi,
dini, düşünsel, ekonomik, etnik yapısını, etik anlayışını ortaya koyan görüşler ve düşüncelerdir.
Bizler bu düşünceleri paylaşabiliriz de tam tersine bu düşüncelere karşı çıkabiliriz de. Olumlu
ilişkileri kurmak istiyorsak, karışımızdaki kişinin düşüncelerini bilmeden konuşmak, kimi
düşünceleri savunmak ya da eleştirmek ilişkilerimizi ne yazık ki başlatmadan bitirebilir. Çünkü
dostluklar ortak düşüncelerden, düşmanlıklar ise, karşıt düşüncelerden kaynaklanır.
Karşımızdaki kişinin dış görünüşü, sözleri, tutum ve davranışları, görüş ve düşüncelerinin
yanında işi de kişiyi en iyi tanıtan ölçütler arasındadır. Herkesin yaptığı iş saygıya değerdir
ancak genelde kişilerin değeri yaptıkları işlerle ölçülür. Daha açık bir anlatımla, karşımızdaki
kişinin yaptığı iş, bizim için iyi ya da kötü olumlu ya da olumsuz, yararlı ya da yararsız olması
açısından önem taşır.
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Dünyanın hemen hemen her yerinde insanların işi, sözü ve görünüşü ile ölçüldüğü,
değerlendirildiği kuşku götürmez bir gerçektir. İyi ve etkili bir izlenim, bir imaj yaratmak için
iyi bir iş edinmek, iyi söz söylemek, iyi giyinmek, gülümsemek, selamlaşmak ve tokalaşmak
günlük yaşamımızda olduğu kadar iş yaşamımızda etkili ve geçerlidir. İlişkilerimizde dışa
yansıyan imajımızı oluşturan tüm bu ögelerdir ve bu bağlamda her imajın bir anlamı ve yorumu
olduğunu unutmamak gerekir.
Prof.Dr.Nüket Güz, Ulusal Savunma ve Ulusal Güvenlik Yapılanmasında İletişim Stratejileri
adlı yapıtında, ilk izlenimi olumlu kılma açısından, diğerlerinin davranış ve tutumlarını
denetleyebilmek ve böylelikle iletişimi kendi istediğimiz biçimde yönlendirebilmemiz için
dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle açımlamakta10: Ayırdına varsanız da varmasanız da,
diğerlerinin davranış ve tutumları, kişisel davranış ve tutumlarla denetlenmektedir; kişisel
tutumlar, karşıdakinden bireye, neredeyse bir aynanın önünde duruyormuş gibi geri
yansıtılmaktadır; düşmanca davranıldığında ya da hissedildiğinde, diğer kişi de bu düşmanlığı
yansıtır. Bağrılınca, karşı tarafta bağıma isteği uyanacaktır.
Sakin ve duygusallıktan uzak hareket edilmeli, onun öfkesini daha ortaya çıkarmadan
söndürmeli; heyecanlı davranılırsa, diğer kişinin de heyecanı körüklenmiş olur; birey kendisine
güvenerek heraeket ederse, diğer kişi de ona güvenecektir; her an iletişim kurmak için çaba
göstermek iletişimi kolaylaştıracaktır; kendine güven duyan bir tutum içine girmeye özen
göstermelidir. Sözcükleri kullanmaktan çekinmek iletişimi başarısızlığa iter.

1.8. Başarı Sarmalı
Sonuç olarak, iyi bir imaj, iyi bir görünüm ve izlenim, aşağıda görselleştirdiğimiz, yukarıya
doğru tırmanan bir başarı sarmalını harekete geçirir11:
Başarı Sarmalı
İyi görünme isteğini artırır
Özgüveni artırır

Prof.Dr.Nüket Güz, Ulusal Savunma ve Ulusal Güvenlik Yapılanmasında İletişim Stratejileri, İstanbul, 1998, ss:
187-196.

10

11

Eleri Sampson, a.g.y., s. 20.
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Performansı yükseltir
İlişkileri geliştirir
Olumlu bir öz-imaj yaratır
Özgüveni artırır
İYİ GÖRÜNMEK

İzlenim yönetiminde ya da daha yaygın söylenişiyle, imaj yönetiminde ve insan ilişkilerinde,
ilk izlenim kadar son izlenim de önem taşımaktadır. Karşılaştığımız kişilerin alıp götüreceği
izlenim,

bıraktığımız ilk izlenim kadar görünüşümüzün, sözlerimizin, düşüncelerimizin,

davranışlarımızın ve yaptığımız işlerin bütünü niteliğindeki son izlenimdir de. Özellikle iş
yaşamımızda yansıttığımız imajın etkililiğini geçerli ve olumlu kılabilmek için toplu, etkili
görünen bir masa, insanları selamlarken gülümsemek, göz ilişkisi kurmak, ilgili görünmek,
dinleme yeteneği, sabahları olumlu bir biçimde iş arkadaşlarımızı selamlamak, iş yerine uygun
bir çanta taşımak, uygun bir şekilde giyinmek gibi olumlu davranışlarını benimsemeliyiz. 12
Judi James, Beden Dili Olumlu İmaj Oluşturma, ALFA Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti., İstanbul, (Çev: Murat
Sağlam), 1999, ss: 39-46.

12
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İster özel yaşamımızda olsun isterse iş yaşamımızda, ortaya koyduğumuz kişiliğimizdir.
Unutmamak gerekir ki, iyi görünmek, bizi de, sizi de iyi kılar...
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2. ALGILA(N)MA VE İMAJ YÖNETİMİ
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Giriş
Başarımızı, büyük ölçüde karşılaştığımız kişiler üzerinde oluşturacağımız etki; yani kişisel
imajımız belirlemektedir. Bu, insanlara iş (profesyonel) ve sosyal yaşamlarında mutluluk ve
başarı yollarını açan, aynı zamanda kişisel gelişiminin de önemli bir parçası olan sosyal bir
beceridir.
İmajı; insan ambalajı, duruş tarzı gibi olumlu yaklaşımlarla tanımlayanlar olduğu gibi;
manipülasyon ve sahtekarlık gibi olumsuz olarak tanımlayanlar da olmuştur. Yaşamını
başkalarına imaj oluşturarak kazanan kişiler ise imajı, kendine güvenme, dünyaya kendini işinin
ehli olarak gösterebilme, kim olduğunu doğru biçimde anlatabilme, kişinin kendisi hakkındaki
algısıyla, başkalarının onun hakkındaki algısını birleştirebilme yeteneği olarak açıklamışlardır.
Gerçekte imaj; kişinin gerçekte kim olduğunu dış dünyaya gösterme çabasıdır. Bir bireyin diğer
bireylerin zihinlerinde zaman içerisinde oluşturduğu düşüncelerdir. İmajı bir reklam olarak
düşündüğümüzde, içimizdeki işe yarar şeyleri dışarıda sergileyen bir reklamdır kişisel imaj. 0
aynı zamanda bir vaattir: Dış imajın reklamını yaptığı beceri, yeterlik ve değerleri vereceği
vaadidir.
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2. ALGILA(N)MA VE İMAJ YÖNETİMİ
En iyi okullarda okumuş ve iyi bir eğitim almış olabiliriz. Aile içi eğitimimiz, yeteneklerimiz
ve becerilerimiz de mükemmel olabilir. Tüm bu özellikleri etkili bir biçimde taşımak ve sunmak
için çok iyi bir pazarlama aracına gereksinim duyarız. İşte bu araç kişisel imajımızdır.
Bir insanın kafasında oluşturduğu imaj, bir zincirin halkaları gibidir. İmaj, o kişinin bizim
hakkımızdaki algılamalarını belirler. İmajın oluşturduğu inançlar ise düşüncelerini, düşünceler
de duygularını belirler. Bu duygular da, o kişinin bize karşı olan tavırlarını ve davranışlarını
etkiler. Eğer kişilerde yanlış imaj uyandırırsak, onların hakkımızdaki düşünceleri olumsuz olur,
olumsuz düşünceler de, olumsuz davranışları oluşturur.
Özetle; nasıl algılanıyorsak öyle biliniriz. İnsanların bize davranış şekli, bizim ne
olduğumuzdan daha çok, bizi “nasıl bildiklerine” bağlıdır. Öyleyse nasıl bilinmek istiyorsak
öyle davranmalıyız.

2.1. İmaj Ve Kişisel İmaj

İmaj, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi
etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir. Kişisel imajımız, kendimiz ve başkalarınca nasıl
algılandığımızı ifade eder.
Kişisel imaj, kendimizin ve başkalarının zihnindeki biziz. Genellikle insanlar kendi
gözlerindeki imajlarından daha çok başkalarının gözlerindeki imajlara odaklandıklarından,
kişisel imajın kendilerine dönük yüzünü ihmal etmektedir.
Oysa kişisel imajın, biri kendimize (dahili) diğeri başkalarına dönük (harici) olan iki yüzü
bulunmaktadır. Kişisel imaj denince ilk akla gelen, başkalarının zihnindeki görüntümüzdür. 0
görüntü başka insanların kafasının içinde ikamet eder ve orada bizi temsil eder. İnsanlar bizim
yanımızda değilken, bizim hakkımızdaki düşüncelerini, kafalarının içindeki o ”vekilimiz”, yani
harici imajımız üzerinden verirler.

2.1.1. Kişisel İmajın Bileşenleri
Kişisel imajımızı üçe ayırabiliriz:
1. Öz imaj: Kendimizi nasıl gördüğümüzdür.
2. Algılanan imaj: Başkalarının bizi nasıl gördüğüdür.
3. İstenen (ideal) imaj: Kendimizi nasıl görmek ve başkalarına nasıl “göstermek” istediğimizi
belirleyen, iki boyutlu imajımızdır.
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İmaj; öz imajı, algılanan imajı ve ideal imajı belirleyen iç ve dış faktörlerin bir karışımıdır.
Öz İmaj; kişinin kendini, kendi iç dünyasında görme biçimidir. Öz imaja psikolojide benlik
algısı da denmektedir. Kişinin kendini, kendi iç aynasında görme biçimi onun öz imajını
oluşturur. Öz imaj, sirkteki görüntü saptırıcı aynalar gibi yanıltıcı olabilir. Kişiler kendilerini
gerçekte olduğundan daha iyi ya da daha kötü görebilirler. Kişinin öz imajı ile öz gerçeği
arasındaki fark çok açık ise, kişi kendine yönelik saygısını yitirecektir.
Algılanan İmaj; başkalarının bizim ne olduğumuzu “sandığı” ile ilgilidir. Algılanan imaj,
başkalarının bizim ne olduğumuzu “sandığı” ile ilgilidir. Cenazelerde sorulan “Merhumu nasıl
bilirdiniz?” sorusu, algılanan imajı, başkalarınca nasıl bilindiğimizi anlamaya yöneliktir. Bir
kişinin algılanan imajı ile gerçek karakteri arasındaki farkın büyük olması, o kişiye yönelik,
tutarsızlık duygusundan sahtekarlık hissine kadar pek çok olumsuz duygular yaratır.
İdeal İmaj: İdeal imaj; kendimizi başkalarına nasıl göstermek istediğimiz ile ilgilidir. İstenen
(ideal) imaj ise, kendimizi nasıl gördüğümüz ve içimizde olanı başkalarına nasıl göstermek ya
da sunmak istediğimiz ile ilgilidir. Bir kişinin, “Nasıl bilinmek istersiniz?” sorusuna verdiği
yanıt, bizi, o kişinin kafasındaki ideal imaj ile ilgili ipuçlarına götürür. İdeal imajı tasarlarken,
kişinin gerçek karakter özellikleri, işinin ya da sosyal konumunun gerekleri ve ilişkide olunan
kişi ya da kitlenin beklentileri dikkate alınmalı, içten (samimi) olunmalıdır.
Kişiye, karakteri ve gerçeği ile örtüşmeyen bir maske takmak yerine, kişinin sahip olduğu
özelliklerin ortaya çıkarılmasına çalışmak ve bu özelliklerin kişiye özgü bir tarz ile sunulmasını
sağlamak çok daha doğru, uzun soluklu ve başarılı bir çalışma olacaktır.
İdeal imaja ulaşabilmek için imajı oluşturan tüm ögeler üzerinde bilinçli olarak çalışılmalıdır.
Kişi, nasıl hareket ederse, nasıl konuşursa, nasıl görünürse, ne şekilde algılanacağını kavramalı
ve ona göre davranmalıdır. Bu tarz çalışmalar bir kereye özgü olmamalı, sürekli ve istikrarlı bir
şekilde yürütülmelidir. Kişinin imaj oluşturmak için, alanında uzmanlaşmış imaj ve iletişim
danışmanlarından yardım alması akıllıca olacaktır.
İdeal imaja ulaşmak için yapılan çalışmaların kişinin işine ve kişiliğine uygun, doğal ve içten
olması çok önemlidir. Yapmacık ve kişinin yapısıyla örtüşmeyecek birtakım özelliklerin,
başkalarının hoşuna gideceği düşünülerek kişinin üzerine maske gibi geçirilmesi, son derece
hatalı ve kısa soluklu bir çalışma olacaktır. İmaj, karakter üzerine temellendirilmelidir. Aksi
takdirde ilk zorlukta bu “karton kahramanlar” yaratılmış olacaktır.
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2.1.2. Kişisel Gerçeğimiz
Tüm bu kişisel imajların dışında bir de “kişisel gerçeğimiz” bulunmaktadır. Gerçeğimiz bazen
öz imajımıza, bazen algılanan imajımıza, bazen de ideal imajımıza daha yakındır. Kişisel
tutarlılığın ölçüsü, kişisel imajın kişisel gerçeğe yakınlık ve uygunluk derecesidir.

2.1.3. Kişisel İmaj Ne Değildir?

Artık, sadece kişisel imajın ne olduğunu değil ne olmadığını da anlamak zorundayız. Kişisel

imaj ne değildir?
Kitleselleşen her kavrama, gerçekte ona ait olmayan anlamlar da yüklenir. İmaj da 1980
sonrasının popüler kavramlarından biri olmuştur. Bu durum, olur olmaz her yerde ve herkes
tarafından kullanılmasına, dolayısıyla da kavramın içeriğinin boşalmasına, doğru yanlış birçok
anlamlar yüklenmesine yol açmıştır.
İmaj, kendini “gerçekte hiç olamayacağı kadar iyi göstermek” değil, kendini iletişimin tüm
imkanlarını kullanarak olabildiğince doğru ve etkileyici bir biçimde ifade etmektir.
İmaj, “İnsanları kandırmak için maske takmak” değil, içimizde saklı gerçek kimliğimizi açığa
çıkarmaktır. İmaj bir sahtekarlık, bir hile ya da yeteneğin ve bilginin yerine geçen bir şey
değildir. İmaj bir iletişim aracıdır, yeteneklerinizin bir parçasıdır; kim olduğunuzu, ne
yaptığınızı, yaptığınız işin ne kadar ehli olduğunuzu anlatmanızı sağlayan bir reklam
panosudur.”
İmaj, basit bir “süslenme süreci” değil, işimizi iyi yapmanın ve iyi bir kariyer oluşturmanın
temelidir. İmaj, sahte bir şey değildir. Sadece insanların seni gördüğünde, hakkında oluşturduğu
izlenimdir, fiziksel ve kişisel özelliklerinin bir karışımıdır.
İmaj; kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlayan, bulunduğu her ortamda başarılarının
görülmesine yardım eden ve kişinin var olan özelliklerinin cilalanmasını sağlayan bir
çalışmadır.
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Anlattıklarımızı özetlersek; nasıl algılanıyorsak oyuz! Başka bir deyişle nasıl algılanıyorsak,
öyle biliniriz. İnsanların bize davranış şekli, bizim ne olduğumuzdan daha çok, bizi “nasıl
bildiklerine” bağlıdır.
Mademki, başkalarının bizi nasıl algıladığı çok önemli, o zaman o algılamayı kontrol etmenin
ve yönetmenin yollarını da öğrenmemiz gerekir. Bunun yolu algılamanın mekanizmasının nasıl
çalıştığını bilmekten geçmektedir. Başka deyişle, başkalarının kafasındaki kişisel imajınızı
biçimlendirebilmenin ilk adımı, onların sizi nasıl algıladıklarını algılamanızdır.

2.1.4. Kişisel İmajın Ögeleri
İmaj birçok ögeden oluşan “şemsiye” bir kavramdır. Bunlar; sözlü ve sözsüz iletişimimiz,
görüntümüz, düşünme, dinleme, sunum ve yazım tarzımız, birikimlerimiz, karizmamız,
özgüvenimiz, özsaygımız, potansiyelimiz ve gelişimimizdir. Tavırlarımız, göze çarparlık ve
şöhret de profesyonel imaja katkıda bulunan görsel imajımızın uzantılarıdır.
İnsanların kafasındaki kişisel imajımızı neler oluşturur? Kişisel imajı oluşturan birçok öge
vardır. Bunlar sırasıyla;
1.

Görüntü

2.

Sözlü iletişim (Konuşma ve ses kullanımı)

3.

Sözsüz iletişim (Beden dili, mekan ve zaman kullanımı, giysiler, genel görüntü, renkler,

çevre ve donatılar)
4.

Diğer iletişim özellikleri (yazma, sunum, dinleme)

5.

Karakter: Karizma, özgüven, özsaygı

6.

Yeterlilikler: Birikim, potansiyel, kişisel gelişim, deneyim, göze çarparlık

7.

Davranış ve tavırlardır.

2.1.5. Genişletilmiş Diğer İmaj Ögeleri
Araba, dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi modern yaşamı destekleyen ögeler; önemli olma,
maddi başarı ve atılganlık gibi şeyleri simgeler niteliktedirler.
Saat, el çantası ve kalem gibi aksesuarlar için genel kural, bunları elimizden gelen en iyi
kaliteden ve klasik versiyonlarından seçmektir.
Kararımızı şu anda nerede bulunduğumuza göre değil, bulunmak istediğimiz yere ve neyi
amaçladığımıza göre vermeliyiz.
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Telefon konuşmalarındaki imajımız, görsel imajımız açısından oldukça önemlidir. Birisiyle
birlikteyken telefon etmek oldukça kaba bir davranıştır. Görgü kuralları uyulması gereken çok
önemli kurallardır. İyi davranışlar akılda kalmayabilir, ama kötü davranışlar kesinlikle
unutulmaz ve bağışlanmaz.
Büromuz, yolculuk tarz ve biçimimiz, gittiğimiz yerler, üyesi olduğumuz demek ve kuruluşlar;
kim olduğumuzun göstergeleridir. Kimleri tanıdığımız, kimlerle görüştüğümüz, kimleri işe
aldığımız da imajımızın uzantılarını oluşturur.
İmajı oluşturan öğeler bir arada ve uyum içerisinde bulundukları sürece kişiler kendilerini
güvenli, yeterli ve uyumlu hissederler. Kendinizi resim yapar gibi düşünün. Nasıl ki
kullandığınız renklerin biri uyumsuzluk genel görünüşü bozarsa, imajı oluşturan ögelerden
birinin eksikliği de imajı olumsuz olarak etkiler.
Hal böyle olunca, görüntümüzle ortama, pozisyonumuza, yaptığımız işe, yaşımıza uygun
giyinmiş olmak; temiz ve düzenli gözükmek; kısa, öz, enerjik, olumlu ve etkili konuşmak;
dilimizi iyi kullanmak, beden dilimizle olumlu mesajlar vermek kişisel imajımızı etkili ve
tutarlı kullanabildiğimizin göstergesidir.
Kişisel imajımızı etkili kullandığımızda, ilk izlenimlerden başlamak üzere çevremize daima
olumlu mesajlar veririz. Çevremiz bizi başarılı, güvenilir, sorumluluk sahibi bir birey olarak
görür. Böylece bize saygı duyar, bizi sever ve örnek gösterir. Bu da iş ve özel yaşamımızda
önümüzün açık olmasını sağlayacaktır.

2.2. İmaj Yönetimi
İmaj yönetimi, iletişimin tüm imkanlarını doğru bir biçimde kullanarak kendini etkileyici bir
biçimde ifade edebilmektir. İmaj yönetimi taktikleri ile içerdeki sizi doğru ve etkili bir biçimde
dışarı yansıtarak, profesyonel ve sosyal yaşamdaki rollerinize uygun ve aynı zamanda tutarlı
bir profesyonel imaj çizilmelidir. Tutarlılık burada anahtar kelimedir. Bir gün takım elbise
giymiş şık bir kişinin, ertesi gün işe gelirken pazara gider gibi giyinmesi imajını olumsuz olarak
etkiler.
Ne kadar zihin varsa, o kadar algı oluşması kaçınılmazdır. Bu farklılıkları ne kadar aza
indirebilirsek “algı”yı o kadar başarılı yönetiyoruz demektir.
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Yukarıda sözünü ettiğimiz bu tarz çalışmalara imaj yönetimi ya da algılanma yönetimi
denmektedir. Bu çalışmalar bir kereye özgü çalışmalar olmamalıdır. Sürekli ve istikrarlı bir
biçimde yürütülmelidir. Kişinin; mesleği, pozisyonu, hedefleri ve hedef kitlesi doğrultusunda
bir imaj oluşturmak için profesyonel bir yardım alması akıllıca bir yoldur. Kendisini
başlangıçta, alanında uzmanlaşmış imaj ve iletişim danışmanlarına; hedefler büyüdükçe de,
bunların yanı sıra halkla ilişkiler uzmanlarına teslim etmesi en doğru yaklaşım olacaktır.

2.3. Algılamanın Mekanizması

Algılama ile ilgili akılda tutulması gereken ilk nokta “algı yaratıcıdır” ilkesidir. Bir gerçeğin

algılanış şekli o gerçeği yeniden yaratır. İmajlar, gerçeklerin zihnimizdeki kopyalarıdır.
Gerçekler arazidir ancak zihinlerdeki imajlar birer haritadır. Burada kritik nokta şudur: “Harita
arazinin kendisi değildir.”
Öyleyse, insanlar arazi, imajları ise haritadır. Bir insanın kişisel imajlarının sayısı, en az
kendisini tanıyan insanların sayısı kadardır. Doğrudan ya da dolaylı olarak varlığımızı algılamış
olan her insanın zihninde bir iz bırakırız. Bu iz, ilk izleniminizdir. Zamanla diğer izlenimlerle
birleşerek o kişinin kafasındaki imajınızı oluşturur.
Sizi ne kadar insan biliyorsa o kadar kopyanız, o kadar insanın beyninde “imgeniz” var
demektir. Başka insanların kafasındaki sizinle ilgili imajların bazıları pek çok kişide aynı
şekildedir. Örneğin, sizi tanıyanların pek çoğu, nasıl biri olduğunuz sorulduğunda, birbirinden
bağımsız olarak “karizmatik” diyorsa, bu yaygın kişisel imaj, özelliklerinizden biri demektir.
Bunun gibi pek çok insanın kafasında aynı şekilde var olan izlenimler sizin sosyal imajınızı
yaratır.
Kafasında sizin imajınızı taşıyan 100 kişiye sizin nasıl biri olduğunuzu sorarsak muhtemelen,
çok sayıda değişik yanıtlar alırız. Siz aynı siz olduğunuza göre değişen nedir? İmajınız! Demek
ki, imajınız sizi temsil etse de tam olarak siz değildir.
İşte, gerçeğiniz ile imaj(lar)ınız arasındaki bu farkları yaratan insan algılamasının
mekanizmasıdır.
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Şimdi düşünün; hangi insanın beyninde nasıl bir siz yaşıyor? Kim beyninde nasıl bir “siz”
taşıyor? Sizin hakkınızdaki o imaj, sizin “gerçeğinize” ne kadar uyuyor? Arazi (siz) ile harita
(imajınız) arasındaki farklar neler? 0 insanın, sizin hakkınızda kafasında öyle bir imaj taşıması,
size karşı olan tavır ve davranışlarını nasıl etkiliyor?
Akılda tutulması gereken ikinci kural, kişisel imajın görsel yolla oluştuğudur. Kendimizin ya
da başkalarının beyninde oluşan izlenimler ve imajlar görsel sistemin baskın olarak
kullanılmasıyla oluşur. Başka bir deyişle, imajımızın ham maddesi görüntülerdir.
Göz ile beyin arasındaki sinirlerin kulak ile beyin arasındaki sinir hatlarından yaklaşık 20 kat
daha güçlü olması, dünyayı “görsel yoğunluk” olarak algılamamıza neden olmaktadır. Bu
nedenledir ki, yeni tanıştığımız kişilerin genellikle isimlerini (ses: kulak yoluyla) unutur ama
yüzlerini (resim: göz yoluyla) hatırlarız. Yüz bir resimdir ve görsel imaj olarak beyne daha
güçlü bir biçimde kaydedilir. Bu nedenle hatırlamak ve beyinde saklamak daha kolaydır. Bu
özellik, insanları, göze hitap eden TV’nin, sadece kulağa hitap eden radyodan daha güçlü
etkilemesinin nedenini de açıklar. Son olarak, Çinlilerin” Bir resim bin söze bedeldir”
atasözünü, bu duruma bir kanıt olarak hatırlatmakta yarar vardır.
Akılda tutulması gereken üçüncü önemli kural, imajın içten dışa doğru oluştuğudur.
Başkalarının bizi algılama biçimi, bizim kendimizi algılama biçimimize bağlıdır. Diğer deyişle,
kendinizi nasıl algıladığınız, başkalarının da sizi nasıl algılayacağını belirler. Örneğin kendine
güvenen bir insanın başka insanların kafasında bırakacağı izlenimlerden biri de “özgüvenli”
olacaktır.

2.3.1. Özgüven
Karşılaştığımız kişilerin bizim hakkımızda fikir oluşturması, sergilediğimiz “özgüven”le
yakından ilgilidir. Kendimizi iyi ve güvenli hissettiğimiz zaman dünyaya gönderdiğimiz
mesajlar da olumlu olacaktır. Bu aynı zamanda bizim olumlu olarak algılanmamıza da yardım
eder.
Özgüvenli ve mutlu insanlar başkalarını kendilerine çeker; çünkü onlar dikkatlerini
başkalarında yoğunlaştırırlar ve dışa dönüktürler. Başkalarına içten ilgi duymak, onları
kendilerine yaklaştırır.
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Kişi kendini mutsuz hissettiği zaman beden duruşu çekingen olur. Özgüven öğrenilebilir.
Çekingenlik ise bir olumsuz duygu koşullanması ve alışkanlıktır.
İçten dışa imaj yolculuğunda iç dünyanızı güzelleştirmek için: Her şeyden önce, pozitif
düşünmeye gayret edin ve pozitif düşünen kişilerle arkadaşlık edin. Korkularınızı kontrol altına
almaya çalışın. Size enerji aşılayacak spor ve hobi gibi şeylerle uğraşın. Asla pes etmeyin.
İnsanlara karşı yardım- sever ve affedici olun ve onlara sevgiyle yaklaşın. Beden ve ruh
sağlığınıza dikkat edin. Dinlenmek için kendinize vakit ayırın.

Bu nedenle nasıl bilinmek istiyorsanız öyle olmalısınız. Başkalarının gözüne girmeye
çalışmadan önce kendi gözünüze girmeyi başarmalısınız. Öncelikle kendinizi kendinize kabul
ettirmelisiniz. Başkalarının gözünde saygınlık kazanmanın yolu, kendi gözümüzde
saygınlığımızı korumak ve güçlendirmektir.

2.3.2. Kendi Gözümüzdeki Ve Başkalarının Gözündeki Kişisel İmajımız
Kişisel imajımız, kendi gözümüzdeki kişisel imajımız ve başkalarının gözündeki kişisel
imajımız olarak ikiye ayrılır.
Kendi Gözümüzdeki Kişisel İmajımız:
Şu andaki durumumuza ilişkin kişisel imajımız.
Geleceğimize ilişkin kişisel imajımız.
Geçmişimize ilişkin kişisel imajımız.
Bu üç kendimize dönük imaj içerisinde en önemlisi gelecekteki halimize ilişkin kişisel
imajımızdır. Kendimizi gelecekte nasıl hayal ediyorsak, ona dönüşme olasılığımız çok
yüksektir. Çünkü hayal gücü yaratıcıdır. 10 yıl sonra nasıl bir hayat yaşayacağınıza ilişkin
kafanızdaki imajınız, 10 yıl sonra nasıl bir hayat yaşayacağınızı ciddi oranda belirleyecektir.
Başkalarının Gözündeki Kişisel İmajımız:
Geçmişteki halimize ilişkin kişisel imajımız.
Şu andaki halimize ilişkin kişisel imajımız.
Gelecekteki olası halimize ilişkin kişisel imajımız.
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Özellikle hızlı yükselen bir insansanız, geçmişteki imajınız sizi sınırlayabilir. Bu nedenle sizi
tanıyan insanlara, en son halinizle sık sık görünmeli, neler yaptığınızı ve ne olduğunuzu
anlatmalısınız. Aksi takdirde sizi eski halinizle bilecek, ona göre davranacaklardır.
Başkalarının Kafasındaki İmajımızın Oluşması Ve Bize Geri Dönüşü
Yüz yüze iletişim halindeyken, başkalarının kafasındaki kişisel imajımız nasıl oluşur?
Karşılıklı görüştüğümüz bir kişi beş duyu organı ile bizi algılar. Bu duyu organlarından
özellikle gözünün kaydettiği görüntüler beyindeki arşivde depolanır. Kişi bizimle birlikteyken
bize ne kadar konsantre olmuşsa, bizimle ilgili o kadar çok ve canlı kayıt yapacaktır.
Bu kayıtlardan ilk birkaç dakika içerisinde yapılanları çok önemlidir. Çünkü bu “ilk izlenimler”
kendilerinden sonra gelen yeni izlenimleri biçimlendirmektedir. Bir iş görüşmesine üç günlük
“kirli sakal” ile gelen bir kişiyi ilk gördüğümüzde, ilk saniyelerde onun hakkında ilk
izlenimimizi oluştururuz. Karşımızdaki kişinin sakalına bakarak, ilk on saniye içerisinde onun
hakkında edineceğimiz “kendine özen göstermeyen”, “özel yaşamında karmaşa yaşayan”, “iç
disiplini ve kendine saygısı düşük”, “bakımsız ve özensiz” gibi bir ilk izlenim, o kişiyle
yapacağımız konuşmada bu kanaatimizi güçlendirecek noktalara daha fazla odaklanmamıza
neden olacaktır.
Burada kritik nokta, karşımızdaki kişi hakkında edindiğimiz bu izlenimin, onun yokluğunda
onun hakkında düşünürken, konuşurken, karar verirken bize yön vermesidir. Bu kişi ile bir daha
görüşmediğimizi, o kişinin o tarihten sonra her gün -hatta günde iki defa- tıraş olduğunu
varsayalım. Biz bunu bilmediğimiz sürece onu hep eski izlenimi ile hatırlayacağız. Arazi
değiştiği halde harita hep aynı kalacaktır.
Bu konuda ilginç bir örnek, yabancı dil kursu için yurt dışına giden Türk kızlarının sık sık
karşılaştığı “neden peçe takmıyorsun?” sorusudur. Türklerin hala tarihi filmler ya da folklorik
Osmanlı kıyafetleri içerisinde yaşadığının sanılması, arazinin değiştiği halde haritanın hep aynı
kalmasının bir göstergesidir.
Bu haritayı güncellemek kimin görevidir? Elbette ideal olan, her insanın kafasındaki haritaların
gerçekliğe uygunluk derecesini kontrol etmesi, periyodik olarak haritasını güncellemesidir.
Oysa bu, pratikte pek olanaklı değildir. Çünkü insanlar dünyayı kafalarının içindeki bu haritalar
üzerinden okudukları için, arazideki haritalan gözden kaçırabilmektedirler.
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Daha kontrollü ve kabul edilebilir olan tutum, kendimizin başkalarının kafasındaki imajımızı,
en son gerçeğimize uygun olarak yeniden oluşturmamızdır.
Başka

insanların

beynindeki

imajımızın

bize

geri

dönüşünün

nasıl

gerçekleşir?

Bir insanın kafasında oluşan ya da oluşturduğumuz imaj, o kişinin bizim hakkımızdaki
algılamalarını belirlemektedir.
İmajların oluşturduğu inançlar ise, o kişinin hakkımızdaki düşüncelerini belirlemektedir.
Bu düşünceler ise, kişinin hakkımızdaki duygularını belirlemektedir.
Bu duygular da, o kişinin bize karşı olan tavırlarını ve davranışlarını etkilemektedir.
Bu durumda, insanların bize karşı olan tavır ve davranışlarına, onların kafasındaki imajımızla
yön verdiğimize dikkat edilmelidir.

2.4. Sosyal Ve Kitlesel İmajlar
Kitle iletişim araçları toplumun duyu organlarıdır. Medya bizlere çevremizde olup biten her
türlü toplumsal, siyasal, ekonomik, ekinsel olayları yorumlu ya da yorumsuz bir biçimde
aktarır. Böylece algılama ve bilgilenme sürecimiz başlar.
Bu algıladıklarımızı beynimizde kendi değer ve yargı süzgecimizden geçiririz. Algılama
sürecinde çevresel, ekonomik ve yasal koşullardan da etkileniriz. Algılama süreci sona
erdiğinde imaj oluşur. Farklı kanallardan aynı mesajı almak ya da o mesajı aynı kanaldan tekrar
tekrar almak, kafamızdaki izlenimleri kalıcı imajlara dönüştürür.
Yüz yüze iletişim kurmadan oluşmuş imajlar da vardır. Özellikle radyo DJ’lerinin seslerinden
hareketle yüzlerini zihnimizde canlandırırız. Herhangi bir görsel veri sahibi olmadan olanlar
hakkında oluşturduğumuz imajlar, genellikle gerçek görüntüleriyle yüz yüze geldiğimizde
hayal kırklığı yaratmaktadır.
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3. İLK İZLENİM
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Giriş
Judi James & James Moore, İnsanları Çözümleme Sanatı adlı yapıtlarının Giriş bölümünde
şöyle demektedir:
“İnsanların sizi değerlendirmesine kadar sürüyor? Bir dakika mı? Yoksa on saniye mi? Yakın
zamanda yapılan bir araştırma insanların-doğru ya da yanlış- büyük yargılarda bulunması için
saniyenin onda birinin yeterli olduğunu ortaya koymuştur. Saniyenin onda birinde sahip
oldukları yargı ve fikirler, çekicilikten statüye ve hatta çalıştırılabilirliğe ve kişiliğimize kadar
pek çok alanı kapsamaktadır.
(…) Ön yargılar yüzeysel ve bilinçaltından kaynaklanan yüzlerce seçimin bir sonucudur ve bu
seçimlerin hepsi sizin tarafınızdan yapılmıştır.(…) Bütün bu seçimler ‘sen’ adı verilen bütünsel
imgeyi oluşturmaktadır. “
Gerçekten istesek de istemesek de hepimizin bir imajı var ve biz bu imajı etkili bir biçimde
yönetebiliriz. Olmak istediğiniz siz’e doğru gelin isterseniz bir yolculuk yapalım. Ne dersiniz?
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1. İLK İZLENİM
Başkalarının üzerinde bıraktığınız ilk iz, izleniminizdir. Gerek iş yaşantımızda gerek sosyal
yaşantımızda her gün birçok kişiyle tanışır ya da önceden tanıdıklarımızla iletişim halinde
oluruz.
Yeni tanıştığımız kişiler üzerinde çok kısa bir zaman içinde olumlu ya da olumsuz izlenimler
bırakabiliriz. Burada kötü haber ilk izlenimi tekrarlamak için ikinci bir şansımızın olmamasıdır.
İyi haber ise, ilk izlenimimizi oluşturmanın büyük ölçüde bize bağlı olmasıdır. Karşılıklı ilişkiyi
oluşturan ilk adım göz temasıdır. Yani mesajın oluşturulmasında gözlerimizdeki parıltı,
yüzümüzdeki olumlu ifade, cildimize ve saçımıza gösterdiğimiz özen etkili olan şeylerdir.
Bulunduğumuz ortama ve vücut yapımıza uygun giyinmek ile giydiğimiz kıyafetlerdeki uyum
da olumlu bir imaj oluşturma yolunda atılması gereken önemli adımlardır. Kıyafetlerin tarzları,
renkler ve kullanılan aksesuarlar kişisel imajın işaretleridir. Nasrettin Hocanın “Ye Kürküm
Ye” hikayesi oldukça gerçekçidir; çünkü “insanlar sizin dışınızı sevmedikçe içinize bakma
gereğini duymayacaklardır.”
İyi görünmek, kişinin kendisini beğenmesine ve iyi hissetmesine neden olur. Bu, onun
kendisine güvenini artırır, hareketlerine olumlu olarak yansır ve imajını olumlu olarak etkiler.
Bu ilk izlenimler ne kadar sürede oluşur? Yapılan araştırmaları insanların bizimle ilgili ilk
izlenimlerini saniyeler içinde oluşturduğunu ve birisi hakkında elde edilen ilk izlenimin daha
sonra elde edilen diğer izlenimleri etkilediğini, yani bir kişi hakkında 30 saniye ila 4 dakika
gibi kısa bir sürede oluşan ilk izlenimlerin o kişi hakkında daha sonra oluşacak izlenimleri
kendini doğrulayacak şekilde yönlendirdiğini bilinmektedir. İlk izlenimi, Sosyal psikolog
Albert Mehrabian’ ın yaptığı bir araştırmaya göre, %55’ini görüntü ve beden dilinin, %38’ini
konuşma ve ses tonunun, %7’sini ise ne söylendiğinin belirlediği ortaya konmuştur.
Bu bağlamda, kişisel imaj, kişinin kendini dış dünyaya gösterme şeklidir ve büyük ölçüde
görsel yollarla oluşur. Yapılan araştırmalar, yeni bir mesajın algılanmasında görmenin %75,
duymanın %13, dokunmanın %6, koklamanın %3 tat almanın da %3 oranında etkili olduğunu
göstermiştir. Bu durum bize mesajın sunumunda görselliğin ne kadar önemli olduğunu ortaya
koymaktadır.
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Profesyonel bir kişisel imaj, şüphesiz her şeyden önce kişilik özellikleriyle oluşur. Ancak, ilk
karşılaştığımız bir kişiye, kişiliğimizi tam ve doğru olarak yansıtmamıza olanak yoktur. Kısa
bir süre içinde kişilik özelliklerimizi inandırıcı bir biçimde göstermemizi sağlayacak kestirme
yollar da yoktur. Durum böyle olunca da imajın oluşumunda ilk izlenim çok büyük önem
taşımaktadır.
İlk izlenimlerin önemi, kendilerinden sonra gelen diğer izlenimleri etkilemesidir. Daha önce
açıkladığımız gibi, bir kişi hakkındaki ilk izlenimlerimiz, “ön yargı(ç)” işlevi görerek, daha
sonraki izlenimleri biçimlendirmekte, kendini doğrulayacak biçimde yönlendirmektedir.
Bu bağlamda, herkesin, bilinçlice seçilmiş ya da kendiliğinden oluşmuş bir imajı vardır. Önemli
olan bu imajın nasıl tarif edildiği ve amaca uygunluğudur. İçten, doğal, özgün ve zeki olan,
örnek gösterilen ve tutarlı olan imaj en makbul olanıdır.
Algılanan imaj, öz imaj ve istenilen imaj ne kadar birbirine yakınsa kişinin kendine güveni de
o kadar fazla olur. Profesyonel yaşamda da sosyal yaşamda da başkalarıyla olan ilişkilerimizin
başarı düzeyi ve başkalarının bize karşı olan tutumları nasıl algılandığımızla doğrudan ilgilidir.
Sevilen, sayılan, güven duyulan, aranılan bir kişi olarak algılanabildiğimiz gibi tam tersi de
algılanabiliriz. Nasıl algılandığımız önemlidir çünkü statümüzü, ustalığımızı, profesyonel
etkileme gücümüzü gösterebiliriz.
Kişiler, ne giydiğimizden nasıl konuştuğumuza, beden dilimizden karakterimizin yansımalarına
kadar pek çok noktaya bakarak bizim hakkımızda bir fikir edinirler. İnsanlar neden böyle bir
fikir edinme gereği duyarlar? Çünkü bizim nasıl biri olduğumuza ve bize nasıl davranmaları
gerektiğine bu izlenimlerine göre karar verirler.
Şu andaki halinize ilişkin kişisel imajınız, başkalarının hakkınızdaki duygu, düşünce ve
kararlarını en fazla belirleyen imajdır. İnsanlar geçmişte ne olduğunuz ya da gelecekte ne
olabileceğinizden daha çok şu anda nerede olduğunuz ve nelere sahip olduğunuzla ilgilenirler.
Bu nedenle kişisel imajınıza kesintisiz bir biçimde özen göstermeli, bu konuda sürekli yeni
şeyler öğrenmelisiniz.
Başkalarının kafasındaki geleceğe yönelik imajınız ise, insanların size tanıyacağı potansiyel
kredileri belirleyecektir. Özellikle işletmesine iyi bir yönetici arayan patronlar, beyin avcıları,
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yatırımcılar veya daha genel bir tanımla uzun vadeli düşünen insanlar, sizin ne olduğunuzdan
daha çok ne olabileceğiniz ile ilgilenirler. Bu tarz kişiler, sizin gelecekte çok iyi bir yere
gelebileceğinize, yüksek performans göstereceğinize inandıklarında, sizi güvenilir ve sadık da
bulurlarsa, size ciddi yatırımlar yapacak, kredi açacaklardır. Geleceğe yönelik imajı iyi olan
kişiler için genellikle “geleceği parlak” denmektedir. “Parlak” kelimesi bildiğiniz gibi görseldir
ve bir imajın netliği ve çarpıcılığını gösterir.

3.1. İlk İzlenimi Olumlu Kılma Yolları
3.1.1. İstenilenin Bilinmesi, Uygun Davranış
Ne istediğinizi bilin, sonra ona uygun uygun davranın Karşınızdaki kişiye yaklaşım biçiminiz,
ilk sözcüğünüz ve davranışlarınız genellikle ilk görüşmenin tümünün “Anahtarı”yla aynı sesi
taşır. Eğer birisiyle ciddi olmadan konuşmaya başlarsanız, görüşmeyi başka bir anahtara
taşımak oldukça güç olur. Sizi ciddiye almayacaktır. Yeryüzündeki herkes sözcüğün tam
anlamıyla sizin onlara ne yapılması gerektiğini söylemenizi beklemektedir. Birisiyle yaptığınız
görüşmenin hangi anahtarda bitirilmesini istiyorsanız, o anahtarla başlamanız gerektiğini
akıldan çıkarmadığınız sürece, öteki kişinin hareketlerini ve tutumunu büyük ölçüde
denetleyebilirsiniz.
Sizi ciddiye almasını istiyorsanız, ilk sözcüklerinizde bu notayı kullanmalısınız. Profesyonel
bir izlenim vermek istiyorsanız, profesyonel biçimde bir ses tonuyla başlayın. Resmi olmak
istemiyorsanız, samimi ses tonuyla başlayabilirsiniz. Unutmayın, karşınızdaki “duruma ayak
uyduracak”tır. Sizin oluşturacağınız sahneye uygun düşen rolü oynayacaktır. Ayırdına varsanız
varmasanız da bir başkasıyla her ilişkiye girdiğinizde bir sahne kurgulamaktasınız. Komediye
uygun bir sahne hazırladığınızda, gerçek bir trajedi oynanmasını beklemeyin. Trajediye uygun
bir dekor hazırladığınızda karşınızdakinin çok mutlu olmasını beklemeyin. İlk sözcüklerinizin,
davranışlarınızın ve tutumunuzun her zaman anahtar işlevi gördüğünü unutmayın.
Herhangi bir söyleşiye ya da görüşmeye başlamadan önce, kendinize şu soruyu sormakta büyük
yarar vardır: “Ben bundan gerçekten ne elde etmek istiyorum? Bunun nasıl geçmesini
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istiyorum? Ne türden bir havanın yaratılmasını istiyorum?” Sonra da uygun sahneyi
hazırlayacak başlangıç gongunu çalın.
İyi bir izlenim bırakmanın temel etkenleri kendi kendimize hak ettiğimiz değeri vermek, kötü
izlenim vermemeye özen göstermektedir. Bu bağlamda bilmemiz gereken gerçekliklerin
başında karşımızdakilerin, sizin dışınızdakilere kendinize verdiğiniz değeri benimsemeleri ve
kimileyin de istemeden kötü bir izlenim bırakmamızdır. Bu gerçeklikleri göz ardı etmek
iletişimde kesin bir başarısızlığa yol açar.

3.1.2. İyi Bir İlk İzlenim Bırakma
Ötekilerinin davranış ve tutumlarını denetleyebilmenin bir başka yolu da onlar üzerinde
bıraktığımız ilk izlenimin, büyük bir olasılıkla onların bizimle ilgili edinecekleri süre gidecek
izlenim olacağını anımsamaktır. O ilk görüşme genelde giriş kapısının açılmasında anahtarın
kilitte dönüşüdür. O zamandan sonra öteki kişinin sizinle ilgili düşüncesini değiştirmek oldukça
güçtür.

3.1.3. Bireyin Kendine Biçtiği Değer
Unutmamalı, birey nasıl benimsendiği konusunda, herkesten daha çok kendisi sorumludur. Pek
çok kişi, ötekilerinin kendisi hakkında neler düşündüğü konusunda kafa yorar. Ancak pek azı,
dünyanın bizimle ilgili kanısını, büyük ölçüde bizim kendi kanımıza bakarak oluşturduğunun
ayırdına varır. Bu da yerçekimi yasası denli kesin bir psikoloji kuralına dayanır. Ne istediğini
bilmek, sonra ona uygun biçimde kabul görmenin suçunu belki de birey kendisinde
sorgulamalıdır.
Bir kişilik değilmiş gibi davranırsanız, dünya da sizi kendi biçtiğiniz değerle algılayacaktır. Bir
kişilik gibi davranırsanız, dünyanın da size bir kişilik gibi davranmaktan başka seçeneği
kalmaz. Unutmamak gerekir ki, kendisine yönelik gerçekten iyi izlenimleri olan insan, değerli
bir kimlik taşıdığını kendi kendisine kanıtlamak için işi saçma boyutlara vardırmaz.

3.1.4. İstemeden Kötü İzlenim Bırakan İnsanlar
45

İnsanlar sizi yalnızca kendinize biçtiğiniz değere göre yargılamaz. Kendi kendimize biçtiğimiz
değerin yanında birçok alanda bulunan sözsüz bir sözleşmenin sonucunda yer alan toplumsal
değerler ve sizin bunlara kattığınız değere göre yargılarlar: İşinize, mesleğinize, hatta rekabet
edişinize göre. Olumsuz konuşmak ve olumsuz düşünceler kötü izlenim bırakır. İnsan
ilişkilerinde yargılama olumsuz bir izlenim doğurur.
Her yargılamada, öteki insanlara kendinizi yargılamaları için ipuçları sunarsınız. Rakiplerinizi
yargılamayın, yermeyin. İnsanların herhangi bir şeyi, rakipleri bile olumsuz biçimde
eleştirenleri hiç sevmediğiniz yazık ki pek çok insan ayırtına varamamıştır. Eğer iyi bir ilk
izlenim bırakmak istiyorsanız, kesinlikle öteki kişiyi, karşınızdakini eleştirmeyin. Bu
davranışınız olumsuz bir havanın esmesine neden olur.
Eğer olumsuz bir ortam yaratmışsanız, öteki kişinin size “evet” demesini beklemeyin. Öteki
kişiye “evet” dedirtebilecek en iyi yöntemin, onu “evet” diyebilecek bir havaya sokmaktır.
Bunu da yapmak için onu olumsuz bir ortamdan çok olumlu ve yapıcı bir ortama sokmak
gerekmektedir. İnsanların “evet” demesine yardım edecek bir başka kural da, konuşurken ya da
soru sorarken başınızı olumlu bir biçimde sallamanızdır. Unutmayınız ki hareketleriniz
karışınızdakinin hareketlerini etkiler, yönlendirir. İnsanlara bir şeyler yaptırmanın bir gizi
mutlaka vardır. Hiçbir zaman insanlara bir şeyler yapıp yapmayacaklarını sormamak gerekir.
Her zaman bir insanın bir şeyi yapmayı istemesi için kişisel bir neden bulunmaya çalışılmalıdır.
Onların bunu yapabileceklerine inanıldığı, yeteneklerine güvenildiği, iyi sonuç alacaklarından
kuşku duyulmadığı hissettirilmelidir. Çekici bir kişiliğin gerçek gizi, öteki insanlara açlığını
duydukları besini sunmaktır. İnsanlar arıların bala karşı duydukları açlık gibi, kimi şeylere açlık
duyarlar: Kabul, onay, değer bilme gibi. İnsanları, oldukları gibi kabul edin. Onların, kendileri
olmalarına izin verin. Hiç kimsenin, sizin kendisini beğenmeniz için kusursuz olması için
üstelemeyin.
Kendinize uygun bir giysisi biçip giyerek, sizin onları benimseyebilmeniz için ötekilerine de
aynı şeyi yapmasını beklemeyin. Her şeyden önemlisi, kabul konusunda pazarlığa girmeyin.
Kesinlikle, “Bunu ya da şunu yaparsan ya da bana uyacak biçimde bazı yönlerini değiştirirsen
seni kabul ederim.” Demeyin. Öteki insanın onaylayacağınız bir yönünü arayın. Bu, çok küçük
ya da önemsiz bir şey olabilir. Ancak öteki kişinin, bu konuyu onayladığınızı bilmesini
sağlayın; böylelikle gerçekten onaylayacağınız şeyler de ortaya çıkmaya başlayacaktır.
46

Karşınızdaki kişi sizin gerçek onayınızın tadına vardığında, başka şeyler için de onay alabilmek
üzere davranışlarını değiştirmeye başlayacaktır.
Değer bilme, değerini artırma demektir; değerini bilmeme, yani değerini düşürmenin tersidir.
Öteki insanların kendilerine değer verdiğinizi bilmelerini sağlayın. Karşınızdakilere sizin için
önemli imişler gibi davranın. Onları bekletmeyin. Onlara teşekkür edin, sık sık gönül borcunuzu
bildirin; böyle davranırsanız kendi değerinizin kendi gözünüzde ve karşınızdakinde düşeceğini
sanmayın. İnsan ilişkileri genelde her iki tarafın da ilk hareketi yapmaktan ürkmesi yüzünden
çıkmaza girer.
Karşınızdakinden bir işaret beklemeyin. Onun dostça bir tutum içinde olacağını varsayarak
hareket edin. Öteki kişinin sergilemesini istediğiniz tutumu gösterdiğini varsayın. Onun, sizi
beğenmesini bekleyerek davranın. Karşınızdakinin dostça olacağı konusunda korkmadan
davranın, tehlikeye atılmaktan çekinmeyin. İletişiminiz beklediğinizden çok daha başarılı
olabilir. Bu her zaman kumardır, ancak yalnızca onun dostane olacağı konusu üzerine bahse
girerseniz, her kaybettiğiniz kere için 99 defa bahsi kazanırsınız. Fazla da istekli olmayın.
Karşınızdakine kendinizi beğendirebilmek için kendinizi paralamayın.
Unutmayın, gereğinden fazla şirin olmak ve birinin üstüne gitmek diye bir kavram gerçekten
vardır. Yalnız ve yalnız sakin olun ve öteki kişilerin sizi beğenmelerini doğal karşılayın.
Karşınızdakini sıcak kılmak, ısındırmak için gülümsemenizin gücünden yararlanın. Hem başarı
hem de mutluluk büyük ölçüde kendimizi anlatabilme yeteneğimize bağlıdır. Bu nedenle
konuşmanızı iyileştirmeye çalışın, bu konuda yetkinleşmeye çaba gösterin. Yalın sorular
sorarak ya da açık doğrudan gözlemlerde bulunarak ısınma tekniğini kullanma yöntemiyle işe
başlayın.
Önceleri iyi bir konuşmacı kimliği kazanmak için, kusursuz, yetkin bir kimlik hedefleyin ancak,
aşırı çaba gösterdiğinizi görselleştirmeyin. Böyle bir niteliği zamanla kazanabilirsiniz, ayrıca
sıkıcı olduğunuzu anladığınızda vazgeçmeyin. Karşınızdakilere iyi bir konuşma ortamı
yaratmak, konuşma sürecine iyi bir yön vermek amacıyla sorular sorun.
Karşınızdakini kendisiyle ilgili konuşmaya teşvik edin. Onun ilgi alanları üzerinde konuşun.
“Ben de” tekniğini kullanarak konuşmacı ve ilgi alanları konusunda kendi özelliklerinizi de
belirtin. Ancak ve ancak karşınızdaki kişi tarafından buna davet edildiğinizde kendinizden söz
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edin. Eğer sizinle ilgili bilgi edinmek isterse soracaktır. “Mutlu bir ifade” kullanın. Yersiz şaka
yapmayı, takılmayı ve alaycılığı konuşmalarınızdan çıkarın.
Birisiyle düşünce ayrılığına düştüğünüzde hedefiniz “bir tartışmadan galip çıkmak” yerine
karşınızdakinin kendi düşüncesini değiştirmesini ve olayları sizin gözünüzle görmesini
sağlamak olmalıdır. Bu nedenle onun egosunu işe karıştırmaktan kaçınmalısınız. Bunu
gerçekleştirmede aşağıdaki altı kural size yardımcı olacaktır:

1. Kendi görüşünü dile getirmesine olanak tanıyın.
Karşınızdaki yeterince anlaşılmalı ve aynı zamanda kendini tanımlama olanağı verilmemelidir.
Böylece karşınızdakinin temel düşüncesini anlama üstünlüğüne kavuşulur. Yerinde ve
zamanında sorularla karşıdakini “ Yeterince konuşamadım, kendim anlatamadım” yargısından
uzaklaştırmak olasıdır. “ Sizin/senin düşüncen nasıl, nasıl değerlendiriyorsun” gibi sorular
konuşmada karşıdakini açımlama bakımından yararlı bir yöntemdir.
2. Yanıtlamadan önce bekleyin.Yanıtlama da her iki tarafa da düşünme payı bırakılmalıdır. Bu
pay görüşmenin doğallığına uygun bir süre içermelidir.
3. Yüzde 100 galibiyet konusunda ısrarcı olmayın.Tam başarı konusunda koşullu
davranmamalı. Bu elde edilen başarıların, birikimlerinde gölgede kalmasına yol açabilir. Aşırı
ısrar, karşı taraftaki direnci arttırır.
4. Kişisel görüş ılımlı ve açık anlatılmalı.Düşünceler sorgulayıcı bir mantıkla gündeme
getirilmeli. Görüşme sırasında “kesinlikle”, “başka yolu ve çaresi yok”, “zorunlusunuz” gibi
kesin yargılar kullanmak başarıya giden yolda zorluklar çıkarır. Oysa görüşler olabildiğince
yalın, doğru ve sorgulayıcı bir mantıkla sunulduğunda, birlikte çözüm arayışı ve ortaklık
gündeme gelecektir.
5. Üçüncü kişi(ler) aracılığıyla konuşun.Görüşler, olayları anlatırken üçüncü kişilere
başvurmak, anlatılarda bulunmak yararlı sonuçlar doğurabilir. Örneğin, altı ayda bir diş
hekimine gitmek gerektiği bir üçüncü kişinin uygulamalarıyla gündemle getirilebilir ve etki
arttırılabilir.
6. Karşınızdakinin “onurunu kurtarmasına” olanak tanıyın.Karşıdakinin bu bağlamda
yaşamasına olanak tanımak gerekir. Görüşmede özellikle aşağılayıcı, küçük düşürücü ve
yadırgayan bir yaklaşım sert bir ortam yaratır. Oysa karşıdaki düşüncelerini anlatabilme ve bu
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bağlamda onurunu kurtarabilme olanağına kavuşabilirse ilişki saygınlık kazanır ve etki daha da
artar.

3.2. Algı Yönetimi
İmaj büyük ölçüde görsel yollarla oluşur; çünkü beyin ve gözler arasındaki sinirler, kulak ve
beyin arasındaki sinirlerden 20 kat daha fazladır. Bu yüzden yeni tanıştığımız kişilerin
yüzlerini, isimlerinden daha çok hatırlarız.
Bir insanın profesyonel imajı, şüphesiz her şeyden önce kişilik özellikleri ile oluşur; ırk,
cinsiyet, yaş ve cüsse de üzerinde kontrolümüzün olmadığı yaratılış özelliklerimizdir. Bu
nedenle imaj oluşturmada kontrolümüz altındaki fiziksel özelliklerimiz, vücut hareketlerimiz
ve giyim kuşamımız ile verilen mesajlar çok önemli olmaktadır.’
Demek ki, genel olarak karşımızdaki insanları ırk, cinsiyet, yaş, cüsse, yüz ifadesi, gözleri saç,
giysileri hareket ve duruş özelliklerine göre fark ederiz. Ardından, bizim için taşıdıkları önem
sırasına göre; eğitim, incelmişlik, çekicilik düzeyleri, kişilik ve yaradılışı başarı derecesi,
terbiyesi, mali durumu, kıdemi, ahlaki ve sosyal değerleri ve sosyal konumu hakkında yargılara
varırız. Sonra da; güvenip güvenmediğimize hoşlanıp hoşlanmadığımıza iş yapıp
yapmayacağımıza karar veririz.
Gerçekten de profesyonel bir kişisel imaj oluşturabilmek için her şeyden önce iyi bir eğitim
almak, çok çalışarak kendimizi geliştirmek ve yetiştirmek gerekir. Ancak bunları
karşılaştığımız insanların kısa sürede anlaması olanaklı değildir. Oysa gördüğümüz tüm
insanlar bizim hakkımızda o anki durumumuza bakarak saniyeler içinde bir kanaate ulaşmakta
ve bu kanaat bizim, o kişi nezdindeki imajımızı oluşturmaktadır. Yani eğer bu süreci iyi
yönetemezsek olumsuz bir imaj oluşturacak, bundan sonraki ilişkilerimiz olumsuz olarak
etkilenecek, potansiyelimizi kullanamayacak, başarısız olacağız demektir.
Eğer bu ilk sınavı başarıyla geçersek de tüm potansiyelimizi değerlendirmek ve başarılı olmak
için bir fırsat yakalamış olacağız. Öyleyse imaj oluşturma sürecinin özenle yönetilmesi, bu
kritik eşiğin başarıyla aşılarak olumlu bir kişisel imajın oluşturulması gerekmektedir.

3.2.1. Kişisel İmajın Önemi
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Nasıl algılandığımız niçin önemlidir? Aile içinde ve okullarda aldığımız eğitimler mükemmel
olabilir. Çok yetenekli ve becerikli kişiler de olabiliriz. Ancak özellikle iş hayatına girdiğimizde
bu özelliklerimizi etkili şekilde taşıyıp sunabileceğimiz iyi bir pazarlama aracına gereksinim
duyarız. Bu etkili pazarlama aracı da kişisel imajımız olacaktır. “Prezentabl olmak” iş
ilanlarında, en çok istenen vasıfların başında gelmektedir. Etkili bir prezentasyonun temeli
kişisel imaj bilgilerine dayanmaktadır.
Kişisel imajımız, oluştuğu kişi ya da kitlenin kafasında, yokluğumuzda (gıyabımızda)
hakkımızda nasıl düşünüleceğini ve nasıl hissedileceğini belirler.
Kişi ya da kitlelerin, bizim hakkımızda, kafalarında oluşturdukları yanlış imajlar olumsuz
düşünceleri doğurur; olumsuz düşünceler olumsuz duyguları; olumsuz duygular ise olumsuz
tavır ve davranışları yaratmaktadır. Bu anlamda başımıza gelen şeylere bizim de katkımızın
olduğu açıktır
Hepimiz başkalarının kafasındaki kişisel imajımızı kontrol etmenin yollarını öğrenmeliyiz.
Aksi takdirde, o olumsuz imajlar bizim yaşamımızı kontrol edeceklerdir. Başka insanlardan sizi
üç kelimeyle anlatmalarını istediğinizde, sizi nasıl algıladıkları hakkında fikir vereceklerdir.
İdeal imaja ulaşma çalışmaları, bu yolculukta varmak istediğiniz yeri gösterir. Bu yolculuğu
kendimiz başlatabiliriz; içerden görüp hissettiklerimizi değiştirerek, dış dünyada buna denk
düşen değişiklikler yapabiliriz. Ya da insanların bizimle ilgili gözlemlerinden yola çıkabiliriz;
nasıl göründüğümüzü, yürüyüş tarzımızı, tokalaşma şeklimizi, duruşumuzu ve sayısız dışsal
unsuru değiştirebiliriz. Başkalarının gördüğünü değiştirdiğimizde bu kendimizi nasıl
gördüğümüzü de etkileyecektir. Psikologlar bu yolculuğa içten, imaj danışmanları ise dıştan
başlamamızı önermektedir.

1.3.

İletişim Becerileri

Başarılı imaj çalışmalarının bir başka noktasını, kişilerin sahip oldukları iletişim becerilerini
geliştirilme çalışmaları oluşturur, Bu amaca yönelik olarak kişilerin sözel, yazılı ve sözsüz
iletişim becerilerini geliştirmeye çalışmaları gerekir.
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1.3.1. Sözsüz İletişim
Sözsüz iletişim, iletişim becerileri arasında yer alan ve nesnel, sesli ve sessiz olmak üzere üç
türlü iletişimin ortak kullanılması sonucunda ortaya çıkan, kişisel imajın oluşturulması
açısından çok etkili bir faktördür.

1.3.2. Sesli İletişim
Konuşmalardaki vurgu, ton, sesin tizliği ve pesliği gibi unsurları içerir. Sessiz iletişim; bir diğer
ifade ile beden dili; mimikler, jestler, duruş gibi beden hareketleriyle ortaya konulan duygusal
dışavurumları kapsar. Nesnel iletişim ise; kıyafetler, kullanılan aksesuarlar, sahip olunan tarz
vb. noktalarla Sözsüz iletişimin üçüncü kolunu oluşturur. Sözsüz iletişimin bir bütün olarak
doğru biçimde uygulanması, kişi hakkında olumlu yargılara varılmasına yardımcı olur.

1.3.3. İletişim Tarzı
İlk izlenimlerin edinilmesi ve iletişim becerilerinin doğru olarak değerlendirilmesi ancak
kişilerin sahip oldukları iletişim tarzlarının öğrenilmesiyle olanaklıdır. Kişisel imajın
geliştirilmesi çalışmalarında iletişim tarzı üzerinde durmak, hem kişinin kendi tarzının farkına
varmasını sağlamakta, hem de diğer kişilerle daha etkili iletişim kurmasında yardımcı
olmaktadır.

1.4.

İmajın Kariyer Geliştirmedeki Rolü

Her işte zirveye giden pek çok yol vardır. Bu yollardan kimisi imaja dayanır. Günümüzde terfi
edilmeye ya da liderliğe uygunluk kararları verilirken kişilerin imajı ve görünürlükleri de
belirleyici olmaktadır.
Kariyer geliştirmede kişisel imaj çok önemlidir; Çünkü kişisel tarz güçlüdür ve kariyerimiz
konusunda karar vermek durumunda olanları etkiler; Çünkü gördüğümüze inanırız ve
görünürlük yetenekler kadar değerlidir; Çünkü hepimizin işi başından aşkın ve ilk
izlenimlerimize güveniriz; Çünkü hepimiz kurumumuzun temsilcisi gibi davranmak
zorundayız; Çünkü bir yıldızı eşitler arasından ancak star niteliğiyle ayırabiliriz; Çünkü iyi
görünmek bizim için de iyidir.
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1.4.1. Kişisel Tarzın Gücü
Kişisel tarzın gücü küçümsenmekte ve ilk izlenim tam anlamıyla değerini bulamamaktadır. Pek
çok nitelikli ve becerikli insan, kendilerini ve fikirlerini kötü bir biçimde sergiledikleri, kişisel
tarzlarının gücüne gereken önemi vermedikleri için hak ettiği değeri bulamamaktadır.
Oysa kişisel tarz çok güçlüdür ve kariyerimiz konusunda karar vermek durumunda olanları
etkiler. Kişisel tarzımızı; işleri yapma yöntemimiz, giyiniş biçimimiz, başka1arına davranış
şeklimiz, arkadaşlarımıza karşı tutumumuz ve sorumluluklarımızın üstesinden nasıl geldiğimiz,
oluşturur.

1.4.2. Gördüğümüze İnanırız
Gözlerimizin bize gösterdiğine inanmaya yatkınızdır. Bunun için hava durumu raporlarına
resimler eşlik eder. Doğru olduğuna inandığımız şeyi doğrulamakta kullandığımız araçlar,
bakmak ve görmektir. Birisi profesyonel görünüyorsa, profesyonelce davranacağına da
inanmaya hazırız.
Görünürlük yetenekler kadar önemlidir. Bu, başarılı olmamız için sosyal becerilerimizi
geliştirmek gerektiğimiz anlamına gelir ve kişilerarası iletişimi, takım çalışmasını ve etkileme
becerilerini içerir.

1.4.3. Anlık Bilgi
Hepimizin işi başından aşkın ve rastladığımız her kişiyi ayrıntılı olarak tanıyıp anlayacak
zamanımız yoktur. Karşılaşmalarda farkına vardığımız ilk şey sundukları görsel imajdır. Daha
onlar tek bir söz bile etmeden gövdeleri, duruşları, giysileri konuşmaya başlar ve başkaları
hakkında yargılara varırken bu anlık bilgilere dayanırız.

1.4.4. Herkes Satış İşinde
Her kurumun imajını çalışanları oluşturur ve her çalışan kurumunun elçisidir. Zirvede yer
alanlar, giymiş biçiminin pek çok şeyi belirlediğinin farkındadırlar. Üst düzey kişilerin
çoğunlukla iyi giyindikleri ve doğru şekilde giyinmenin en önemli yöneticilik becerilerinden
olduğu unutulmamalıdır. Giyimi kötü olan birinin başka olumsuz niteliklere de sahip olduğu
varsayılır.
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1.4.5. Star Niteliği
Kazanmamıza yardım edecek dikkat çeken bir star niteliğimizin olmasına gereksinim duyarız.
Eşitlerle dolu bir dünyada bir yıldızı başka hangi yöntemle çekip çıkarabiliriz? Kendilerine
güvenleri, beden dilleri, duruşları ve giyim tarzları kişilerin ne düzeyde bir star niteliğine sahip
olduklarını gösterir.

1.4.6. İyi Görünmek Bizi de İyi Kılar
Konuşma yerine, görünüşe karşılık vermeye yatkınızdır ve farklı görünme konusundaki başarı
hayranlık uyandıran bir şeydir.
Başarı Spirali: İyi görünmek özgüveni artırır. Gelişmiş bir özgüven olumlu bir öz imaj
oluşumuna katkıda bulunur ve ilişkileri geliştirir. Böylece performans yükselir. Yüksek
performansa sahip olmak özgüveni artırır. Bu durum iyi görünme isteğini besleyen bir sürece
dönüşür. Joyce Brothers’ın dediği gibi: “İyi görünmek yukarı doğru tırmanan bir başarı
sarmalını harekete geçirir.”
Yalnız başına işimizi iyi yapmanın tanıtımımıza yetmeyeceği hayatın katı gerçeklerinden
biridir. Kişisel imaj yetenek kadar önemlidir ve kariyer geliştirmedeki başlıca araçlardandır.
Ancak bağlantılarından yararlanmak için işe alınanlar ile olağanüstü becerilerine ve bilgilerine
ihtiyaç duyulanlar müstesna. Ve bu kurallara uymamayı sadece çok güçlü ve çok güzel olanlar,
bir şey kanıtlamaları gerekmeyen çok zenginler ile kaybedecek bir şeyleri olmayan çok zor
durumda olanlar başarabilir.

1.5.

İmaj Ve Göze Çarparlık

Yapılan araştırmalar bakımlı ve güzel görünen kişilere daha fazla ücret ödendiğini
göstermektedir. Ayrıca bakımlı ve güzel görünen kişiler, diğerlerine göre daha iyi davranışlar
sergilerler. Başkaları, hakkımızda karar verirken nasıl göründüğümüze bakar. Bu nedenle etkili
bir imaja sahip olmak için bakımlı ve güzel olmalıyız.
John C. Maxwell’e göre, bir insanın diğer insanlara karşı davranışı, o insanın yaşama bakış
şeklini yansıtır. John D. Rockefeller de: “İnsanlarla iyi ilişki kurma yeteneğine, diğer bütün
yeteneklerden fazla ücret öderim.” diyor. Yapılan araştırmalar bir malın satışı sırasında, o mal
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hakkındaki bilginin rolünün %12,5, satış sırasındaki davranış biçiminin rolünün ise %87,5
olduğunu göstermektedir.

1.5.1. Göze Çarparlığımızı Artırmak
Çoğumuz pek göze çarpmazken, bazıları oldukça yüksek bir tanınırlık düzeyine sahiptir.
Tanınırlık düzeyimizi nasıl artırabiliriz? Çok sayıda kuruluşu içerecek şekilde yapılan son
araştırmalar, insanların tanınmasında işini iyi yapmanın %10, imaj ve kişisel tarzın %30, göze
çarparlığın da %60 oranında etkili olduğunu göstermektedir.
Kendinizi tanıtma ve göze çarparlığınızı artırmak için; kendinizi iyi sunun. Sürekli iyi giyimli
olun. Kuruluşunuz, göreviniz, uzmanlık alanınız hakkında iyi bilgilenin. Seminer, toplantı ve
partiler gibi sosyal etkinliklerde gönüllü olun.
Yaptıklarınızı yazılı hale getirin. Etkili bir çevre edinin. Bir kartvizitiniz olsun ve her zaman
yanınızda bulundurun. Gerektiğinde kullanabileceğiniz profesyonelce çekilmiş fotoğraflarınız
olsun. Sunum becerilerinizi geliştirin. İşinizi geliştirmeye istekli olun. Kuralları bilin ve
kurallara uyun.

1.5.2. Olumlu Bir Biçimde Göze Çarpmak
Olumlu bir biçimde göze çarpmak için; yüz ifadesi canlı olmalıdır. İnsanlarla göz teması
kurulmalıdır. Konuşan kişiye anlaşıldığını hissettirmelidir. Jestler yapılmalıdır. Dik
durulmalıdır. Mümkünse uygun temas kurulmalıdır. Konuşurken karşısındakilere yönelmelidir.
Konuşmaktan çok dinlenmelidir. Ortama uygun giyinilmelidir. Karından derin, yavaş ve ritmik
nefes alınmalıdır.

1.5.3. Göze Çarparlık Düzeyini Düşüren Etmenler
Göze çarparlık düzeyini düşüren etmenler şöyle sıralanabilir; Denetlenemez ego: Kendimize
duyduğumuz inancın kibire dönüşmesi. Hesapta olmayan popülarite kayıpları: Denetimimiz
dışındaki değişimler. Ayrılma: Bir partneri, kurumu, grubu terk etme, dolayısıyla statü yitirme.
Yaş: Gençlere yol açma gereği. Düşük ya da tutarsız performans. Öz-yıkım: Düşmemizi
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garantiye alacak bir iş yapmamız. Skandal: İster doğru ister yalan olsun skandal, her türden
kariyeri yok eder.

1.6.

Kişisel İmajı Geliştirmek

Genellikle, zihninizde olduğunuzu düşündüğünüz insan ile olmak istediğiniz insan arasında
belli bir fark vardır. Bunu anlayabilmek için iş ortamında davranışlarınıza yansıyan; girişkenlik,
açık ve rahat olma, kendine güven, iletişim ve ilişki kurma yeteneği, kararlılık, dayanıklılık,
soğukkanlı, sabırlı ve yenilikçi olma, olumlu zihinsel tutum, sorun çözme becerisi, liderlik ve
takım çalışmasına yatkınlık gibi kişisel özelliklerinizin bir değerlendirmesini yapmalısınız.

1.6.1. Farkın Bulunması
Sizi tanımladığını düşündüğünüz nitelikleri bir listede toplayın. Daha sonra da olmak
istediğiniz insanın özelliklerini tanımlayan bir liste yapın. Çalışma sonrasında iki liste arasında
önemli bir fark görmüyorsanız, bu sizin sahip olmayı arzuladığınız kişisel özellikleri
taşıdığınızı ve imajınızdan memnun olduğunuzu gösterir. Eğer, şu anda olduğunuzu
düşündüğünüz kişi ile olmak istediğiniz kişi arasında önemli farklılıklar varsa, bunların
özellikle hangi noktalarda ortaya çıktığını, nedenlerini, değişimin nasıl gerçekleşebileceğini
düşünmeniz gerekecektir.

1.6.2. Uçurumu Kapatmak
Kişinin ideal imajına ulaşabilmesi için, algılanan imajı ile arasındaki farkın kapatılması
gerekmektedir. İmaj değiştirme, başlangıçta biraz zor olabilir; ancak ideal imajınıza
ulaşabilmek için başlangıçta çekeceğiniz bu zorluğu sürecin bir parçası olarak kabul edip yola
devam etmek gerekir.
Var olan olumsuz bir imaj değiştirmek için öncelikle, kişilikte köklü değişikliklere gitmek
yerine, görsel ve iletişim temelli küçük düzeltmeler yaparak kişinin kendine güveni, başarısı ve
genel olarak imajı desteklenebilir. Böylece kişi daha büyük değişiklikler yapabilecek duruma
gelir.
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İmajı değiştirme stratejisinin ilk adımı zihinseldir ve neyi değiştireceğinize karar verip,
değişimin içerdiği duyguları anlamaktan geçer. İkinci adımıysa uygulamadır; söylediklerinizi
ya da yaptıklarınızı değiştirip gelişimi gözlemlemektir.
Kendini ruhen hazırlamak: Edinilen deneyimlere göre; insanların bir seferde sadece bir şeyi
değiştirdiklerinde daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Önce tek bir davranışa örneğin, daha
fazla gülümsemeye odaklanın; ta ki bunu doğal ve çaba göstermeden yapmaya başlayıncaya
kadar devam ettirin. Güler yüzlü olmakla nasıl tepki aldığınızı gözlemleyin.
Uygulamaya geçmek: Bir Çin atasözünün dediği gibi: “En uzun yolculuk tek bir adımla başlar.”
İlk adım en büyük cesareti gerektirir ve en fazla rahatsızlığı verir. Hemen başlamanız önemlidir.
Beklerseniz, hiçbir zaman yapamayabilirsiniz.
Devam etmek: Tek bir davranışı tamamen değiştirdiğinizde, geliştirmek istediğiniz bir diğer
alana geçebilirsiniz.

1.6.3. Değişimi Desteklemek
Bir kişiyle ilgili ilk izlenimin ve imajın dış görünüş ile oluşturulacağı, ancak oluşturulan bu
imajın sürdürülebilmesi için kişilik özellikleriyle desteklenmesi gerektiği bilinmektedir. Kişisel
özellikler, sözlü ifadelerle de ortaya konulabilir. Ancak, davranışlar her zaman sözlerden çok
daha etkilidir. Sözlerin davranışlarla pekiştirilmesi gerekir. Sözlerinizi eylemlerinizle
kanıtlamalı, eylemlerinizin bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiğiniz alışkanlıklarınız olduğunu
ve alışkanlıklarınızın da kişilik yapınızın önemli bir parçasını oluşturduğunu göstermelisiniz.

1.6.4. Algılamanın Temel Kuralları
Ali Saydam, Algılama Yönetimi adlı yapıtında “Algılamanın 11 Temel Kuralı”nı açımlar:
1. Hedef kitlenin değerleriyle uyumlu davranmalısın
2. Hedef kitlenin kültürüne özen göstermelisin
3. Beklentilerin üzerinde yaklaşım sergilemelisin
4. Kafaları karıştırmamalısın
5. Sonuca odaklanmalısın
6. Ölçmüyorsan yapmamalısın
7. Gerçeklere dayanmalısın
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8. Tekrar etmelisin, tekrar etmelisin
9. Farklılaşmaları yönetebilmelisin
10. Görselliği doğru yönetmelisin
11. Düşüncelerden çok, duygulara hitap etmelisin
Her ne kadar “algılama”yı “imaj”ın tam karşıtı olarak sunmakta ve konuyu daha çok kurumsal
temelde ele almaktaysa da, algılamanın kişisel imaj için de geçerli olduğunu bilinen 6 kuralı
aşağıdaki gibidir:

1.6.4.1. Hedef Kitlenin Değerlerine Saygılı Ol
Değerler sistemi öyle bir süzgeçtir ki, bu süzgeçten geçilemediği zaman algılama yönetiminin
diğer temel kurallarına harfiyen uyulsa da bir işe yaramaz. Değerler sisteminin kilit taşı ise
dindir. Bir iletişimci dindar olmak zorunda değildir; ancak iletişim faaliyetinde bulunacağı
ülkenin insanlarının inançlarına saygı göstermek zorundadır.

1.6.4.2. Hedef Kitlenin Kültürüne Özen Göster
Kültür; bilgi, sanat, hukuk, ahlak, töre ve tüm diğer yetenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık
bir bütündür. Maddi ve manevi olmak üzere iki boyutu vardır. Maddi kültür; yapılarımız,
yollarımız, ulaşım araçlarımız gibi gözle görülür maddi unsurlardan, manevi kültür ise; bir
milleti millet yapan ve onun öz şahsiyetini belirleyen moral unsurlardan yani örfler, adetler ve
kolektif davranışlardan oluşur.
İletişim milli bir meseledir. Milli bir yaklaşım benimsemeden algılamayı yönetmek olanaklı
değildir. Bu bakımdan algılamayı yönetmek, ancak içinde yaşanılan toplumun değerlerini ve
kültürünü tanımak, anlamak ve doğru yorumlamakla olanaklıdır.

1.6.4.3. Beklentilerin Üzerinde Bir Yaklaşım Sergile
Ali Saydam, Jupp Derwall’ın misafiri olarak İsviçre’de bulunduğu sırada katıldığı bir yemek
davetinde kravatını ve ceketini kirletir. Yemek yedikleri lokantanın garsonları nezaketle
kirlenen kravat ve ceketi alıp, temizleyip, 15 dakika sonra da geri getirirler. Bunun üzerine
Saydam o lokantanın “marka elçisi” oluverir :
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“Kravat ve ceketin temizlenmesi lokantanın temel görevlerinden değil. Garsonlardan da böyle
bir davranış beklentisi içinde olunamaz. Çağımızda rekabetin odaklanacağı nokta da işte
burasıdır zaten: Beklentilerin üzerinde yaklaşım sergilemek”
Demek ki, beklenmedik olumlu bir davranış insanların zorda oldukları bir durumda
sergilenebiliyorsa işte o zaman etki iki katına çıkabilir.
Profesyoneli amatörden ayıran temel tutum, seçilmiş davranışlar sergilemesidir. Seçilmiş
davranışların rafinerisi ise, karşımızdaki kişilere beklentilerinin üzerinde bir yaklaşımı refleks
haline getirmektir.
1.6.4.4. Kafaları Karıştırma
Kolay algılamayı sağlayacak öge yalınlıktır; yani kafaları karıştırmamak gerekir. Algı
yönetiminde “fazla olan yanlıştır”, “az olan fazladır” ilkeleri hiç akıldan çıkarılmamalıdır. Nice
felsefe metninde, yalınlığın, sadeliğin, ifratla tefrit arasında bir yerlerde dengede durmanın
insan esenliği için önemi vurgulanır. Yani yalın ve basit olmak, kolay anlaşılır olmak, ama
bayağı ve sıradan olmamak.
İnsanlar, eğer sade görünürlerse basit düşünen bir kişi olarak algılanmaktan korkarlar. Oysa
karmaşık ortamlarda algılamayı yönetebilmek ancak yalınlıkla olanaklıdır.

1.6.4.5.

Görselliği Doğru Yönet

Görsel algılamayı yönetmek genel algılama yönetiminin kritik faktörlerinden biridir. İnsanların
gazetedeki bir ilana sadece 2-3 saniye ayırabildiği düşünülecek olursa, görsel algılamanın
önemi daha iyi algılanabilir.
ABD eski Başkanı Bill Clinton’un kendisinden randevu almayı başarmış çalışma arkadaşlarına:
“üç dakikanız var; buyurun beni ikna edin!” dediği söylenir. Bu kadar kısa süre içinde verilmek
istenen mesajı iletmek ve bu sürecin sonunda hedeflenen kitlede bir davranış değişikliği
oluşturmak pek kolay değildir.

1.6.4.6.

Düşüncelerden Çok Duygulara Hitap Et
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Algılama yönetimi sırasında düşüncelerden çok duygulara hitap edilmelidir. Toplumun
beğenisini

kazanmış

sanatçılar,

hitap

ettiği

toplumlarla

duygusal

bağ

kurmayı

başarabilmişlerdir. Algı yönetiminde başarılı olmak da, hedef kitle ile bağ kurabilmeyi
gerektirir. Bu ise ancak hedef kitleyi sevmek ve tanımakla olanaklıdır.

Temel kural sevmektir; yani değerleriyle, kültürüyle ülkeyi sevmek, içinden çıktığın milleti
sevmek, yaptığın işi sevmek, çevrendeki insanları sevmek, bilgiyi ve bilgi üretmeyi sevmek,
insanlığı sevmek, kendini sevmek...
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4. İLK İZLENİMİN PSİKOLOJİSİ
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Giriş
İzlenim, bireylerin bir nesne, kurum ya da başka bir bireye ilişkin düşünceleri biçiminde
tanımlanabilir. Psikolojik açıdan ise, izlenim, bireyin etkileşimde bulunduğu diğer bireylere
ilişkin zihninde oluşan imgeler olarak ifade edilir.
İzlenim konusu günümüzde bireylerin kişisel ve profesyonel ilişkilerinin başarısı ve sürekliliği
açısından gerekli etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir. İzlenim aynı zamanda örgütsel
yaşamı algılama ve bu yaşam gerçeklerine uygun davranmak yönüyle de üzerinde durulması
gereken konulardan biridir. Bu bağlamda izlenim yönetimi her şeyin, her davranışın, her
mesajın bir anlam taşıdığı, anlamlandırılması ve bilinçli bir biçimde bu anlamların yönetilmesi
gereğinden yola çıkılarak ortaya konan yeni bir konudur.
İzlenim yönetimi iki yönlü bir süreçtir. Bu süreçte birey kendi öz değerlendirmesini yaparak,
karşı tarafın kendisi hakkında fikirlere, algılara ve kendine yönelik oluşturulan imaja uygun
davranmaya ve uygun bir kimlik geliştirmeye çabalar. Çevresinden aldığı geribildirimle de aynı
biçimde çevresini etkilemeye, yönlendirmeye ve kimliğini kabul ettirmeye çalışır.
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1. İLK İZLENİMİN PSİKOLOJİSİ
Bazen kısacık bir süre görüştüğümüz biri hakkında, sanki onu uzun süredir tanıyormuşuz gibi
bir hisse kapılırız. Peki, bu nasıl olur? İlk izlenim, başkalarının bizde anında gördükleri, bizim
çok küçük bir parçamızdır. Bu küçücük bilgiden bu kadar geniş bir resmi kafamızda nasıl
çizebiliyoruz?
Psikolojik araştırmalar, birisi hakkında elde edilen ilk bilgilerin daha sonra elde edilen bilgileri
etkilediğini ortaya koymuştur. Başka bir deyişle insanlar ilk öğrendikleri şeyin gerçek olduğuna
inanma eğilimindedirler. “Duruşundan hiç hoşlanmadım”, “Bakışını sevmedim”, “Bir görüşte
kanım ısındı”, “İlk gördüğümde vuruldum” gibi değerlendirmeler o kişi ile gelişecek iletişimin
temelini oluşturur.

4.1. Filtreleme
Başkaları, bizimle karşılaştıklarında ilk olarak beden dilimizi, neler dediğimizi ve nasıl karşılık
verdiğimizi görürler. Aldıkları bu bilgiye dayanarak nasıl biri olduğumuza ve gelecekte nasıl
davranacağımıza ilişkin bir karara varırlar. Edinilen bu ilk izlenim bir tür filtre işlevi görür.
Ondan sonra bize ilişkin edineceği tüm bilgileri edinilen bu ilk izleniminin süzgecinden geçirir.
Örneğin; sinirli biriyle tanıştığımızda o kişinin genel olarak sinirli bir yapıya sahip olduğunu
düşünürüz.

Bu

durumunun

gerçekten

sürekli

olup

olmadığını

düşünmeyiz.

Sık yaptığımız bir başka hata da olumlu bir özelliği bilinen birinin, aslında öyle olmasa da, daha
pek çok olumlu özelliğe sahip olduğunu düşünmemizdir. Örneğin; enerjik birinin aynı zamanda
zeki ve başarılı biri olduğunu düşünmemiz gibi.
İlk izlenimlerin önemi, kendilerinden sonra gelen diğer izlenimleri etkilemesidir. Herkes insan
sarrafı olduğunu düşünmeyi sever. Hep ilk edindikleri izlenimle tutarlı olan bilgileri ararlar. Bu
ilk izlenime uymayan davranışları ise görmezden gelirler. Yani bir kişi hakkında oluşan ilk
izlenim, o kişi hakkında daha sonra oluşacak izlenimleri, kendini doğrulayacak şekilde
yönlendirmektedir.
Eğer biriyle tanıştığımızda, insanların kafalarından nelerin geçtiğini bilirsek, nasıl bir izlenim
uyandırdığımız hakkında daha iyi bir fikre sahip oluruz. İnsanların tek bir davranışımıza
bakarak pek çok kişisel özelliğimiz hakkında tahmin yürüttüğünü bilirsek de, daha doğru bir
imaj oluşturmak için kendimizi daha iyi konumlandırabiliriz.
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Başarılı olmak için, çevremizdeki insanlarda bıraktığımız izlenime dikkat etmeliyiz. Zira iyi bir
izlenim, günlük ilişkilerin niteliğini artırır. Bireyler, kendilerinde olumlu izlenimler bırakan
kişilerle iletişimlerinde daha memnun ve kabul edicidirler.

4.2. Etkili Bir İzlenim İçin Görünüm
Giyimi, görünümü ve kişiye özgü davranışları, pek çok insan kişiliğinin belirtileri olarak kabul
ederler Bu nedenle, iyi bir izlenim için bu kanallardan gönderdiğimiz uyarımlara dikkat
etmemiz gerekir.
Gerçekten yetenekli olan, ancak giyimi, görünüşü ve davranışlarıyla bunun bütünüyle aksi bir
izlenim bırakan kişileri hepimiz tanırız. Yönetimde kabul görmenin ölçüsünün, işteki beceri
olması gerektiğini düşünüyor olabiliriz. Nedense insanlar yine de görünüşe önem verirler.
Giyimimiz, bakımlı olup olmamamız, davranış tarzımız, sürekli olarak çevremize uyarımlar
gönderir. Modası geçmiş, kirli ve buruşuk bir elbise; düşüncede dağınıklığı, pasaklılığı,
tembelliği hatıra getirebilir. Saçlarımızın uzamış olması ya da birkaç günlük sakalla
dolaşmamız; karşımızdakinde bizim özensiz biri olduğumuz imajı uyandırabilir. Tikler, parmak
çıtlatmak, tırnak yemek gibi davranışlar karşımızdakinin dikkatini dağıtır. Başarımızın
gölgelenmesine neden olur.
Tarz da önemlidir. Tarz, kişiliğimizi yansıtan bir şekilde giyinmek demektir. Tarzımızın olması,
kendisine güvenen biri olduğumuz mesajı verir ve tarzımız bizim hakkımızda kısa bir hikaye
anlatır. Bizim sıkıcı mı, eğlenceli mi, tutucu mu, yenilikçi mi olduğumuzu ortaya koyar.
Başkalarına

kendi

kısa

hikayemizi

doğru

biçimde

anlatmamız

önemlidir.

Az giyinmiş olmaktansa çok giyinmiş olun. Sıradan bir öğle yemeği için buluşuyor olsanız bile,
olabildiğince iyi giyimli olun. Bunun anlamı, “Seninle buluşmak, en güzel kıyafetlerimi
giymemi gerektirecek kadar önemli.” demektir.
Kendinizi ne kadar iyi sunarsanız o kadar kabul görürsünüz. İyi giyimli birini görünce insanlar
şöyle der: “İşte önemli birisi; zeki, başarılı, güvenilir. Arayıp da bulunamayacak birisi, takdir
edilecek, saygı değer birisi. 0 kendisine saygı duyuyor, ben de duyarım.” Özensiz giyinmiş
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birinin görüntüsü ise şöyle der: “İşte işleri iyi gitmeyen, dikkatsiz ve önemsiz birisi. Sıradan bir
insan... Özel bir ilgi hak etmiyor.”
Olumlu bir ilk izlenim için görünüş önemlidir. Bir karşılaşmada görünüşümüzden dolayı
kendimizi rahat hissettiğimizde, insanlar da görünüşümüzden çok bizim kişiliğimize ve
konuştuğumuza dikkat ederler.

4.3. Kendini Sevdirme Davranışları Ve İzlenim
Bir izlenim oluşturma davranışı olarak kendini sevdirme; bireylerin, çevrelerindeki diğer
insanların beğeneceği bir kimlik oluşturma amacına yönelik olarak kullandığı, kazanma amaçlı
davranışlar bütünüdür. Bu davranışlar; görüş birliği, övgü ve yardımcı olmadır.

4.3.1. Görüş Birliği
Bireylerin, diğer insanların sempatilerini kazanmak için onların inanç ve değerleriyle tutarlı
düşünce ve davranışlar sergilemesidir. Görüş birliğini etkili kılan nedenlerden biri, bizimle aynı
fikirde olan insanları beğenmemizdir. Karşımızdaki insana aynı düşüncede olduğumuzu
gösterdiğimizde, onun sempatisini kazanmış oluruz.

4.3.2. Övgü
Kendini sevdirme davranışlarının en etkililerinden biri de övgüdür. Bunun nedeni bizlerin,
bizden hoşlanan, bizi öven ve bu yolla kendimize saygımızın artmasına katkıda bulunan
bireylere sempati duyma eğiliminde olmamızdır.
Hepimiz önemli olduğumuzu hissetmek isteriz. Aslında ihtiyacımız olan, diğer insanların
değerli olduğumuzu doğrulamalarıdır; çünkü kendimiz hakkındaki düşüncelerimiz büyük
ölçüde diğer insanların bizim hakkımızdaki düşüncelerinin yansımasıdır. “Marifet iltifata
tabidir” özdeyişiyle de özetlenebilecek bu ihtiyaç, övgü davranışını sergileyen bireylerin
başarısındaki temel etkeni oluşturmaktadır. Övgü, muhatabın kendisinde olmasını arzuladığı,
ancak sahip olduğundan emin olmadığı özellikleri belirttiğinde daha başarılı olmaktadır.
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4.3.3. Yardımcı Olma
Bireyin, çevresindeki insanlara yardımcı olarak sempatilerini kazanma çabasıdır. Herkesin
yardıma ihtiyacı olduğunu anlıyorsanız ve başkalarına yardımcı olmayı becerebiliyorsanız, hem
onların hem de sizin yaşamınız olumlu olarak değişecek demektir.
İnsanlarla karşılaşmalarımızda, aynı fikirde olduğumuzu göstererek, onlara iltifat ederek ve
yardımcı olarak daha iyi bir izlenim oluşturabiliriz.

4.3.4. Kusurları Gizlemek
Yeni bir ortama girdiğimizde kendimizde kusur olarak gördüğümüz şeylerin, gerçekte
olduğundan daha fazla fark edildiğini düşünürüz. Oysa insanlar kusurlarını kapatmaya
çalıştıkça adeta onların altını çizerler ve daha fazla dikkat çekerler. Görünür bir kusurumuzu
maskelemeye çalışmak yerine bedenimizle barışık olmamız bizi daha çekici kılar.

4.4. Bakımlı Ve Temiz Olmak
İyi bir ilk izlenim için bakımlı ve temiz olmak gerekir.

4.4.1. Bakımlı Olmak
Profesyonellik mutlaka bakım gerektirir. Bakımımıza dikkat etmek, kendimize ne derece değer
verdiğimizi gösterir. Eğer kendimize bakarsak sağlıklı, kendine saygılı biri olduğumuz mesajını
veririz. Kendine özen göstermeyen bir kişinin sosyal anlamda da dikkatsiz biri olduğu kabul
edilir. Bu yüzden, çalışan bir kişinin, işe kesinlikle bakımsız bir şekilde gitmemesi gerekir.

4.4.2. Temiz Olmak
İyi bir izlenim için bazı temizlik önerileri aşağıdaki gibidir:
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Saçlarımızın temiz, parlak, kepeksiz olması önemlidir. Saçın boyu da iş ortamına göre

ayarlanmalıdır.


Profesyoneller el ve tırnak bakımına özen göstermelidirler. Erkeklerin tırnaklan her

zaman temiz ve kısa kesilmiş olmalıdır.


Hanımlar da tırnaklarını bakımlı ve temiz tutmalı ve tırnaklarının uzunluğu işlerini

yapmalarına engel olmamalıdır.


Dişler iyi fırçalanmalı, yemek artığı ya da ruj izi kalmamalıdır. Günümüzde pırıl pırıl

parlayan dişler, sağlık ve kendine özenin ışıltısı olarak kabul edilir.


Ağızda koku yapan yiyecek ve içeceklere karşı gerekli ağız temizliğinin yapılması

ihmal edilmemelidir.


Eğer birlikte çalışacaksanız, yemekten sonra karanfil, ya da ağız spreyi

kullanabilirsiniz.


Kulak dışı ve içi temizliğine dikkat etmek gerekir. Erkeklerde uzayan burun kıllarının

tıraş edilmesi de önemlidir.


Erkekler için özellikle sakal ve bıyık temizliğine özen gösterilmelidir.



Bayanlarda ise yüz temizliği önemli bir konudur.



Herkes belli ölçüde terler ve ter de koku yapar; dolayısıyla etkili bir koltukaltı

deodorantı mutlaka gereklidir.


Gerektiğinde buna bir de ayak spreyi eklemelisiniz.



Aşırı terliyorsanız terleme önleyici bir ürün de kullanmanız gerekecektir.



Önemli bir toplantıya giderken parfüm sürecekseniz, birlikte çalıştığımız kişileri

rahatsız etmemek için hafif, spor ya da çiçeksi kokular tercih edilmelidir.


Giysilerin, kullanılan eşyaların ve yaşanılan çevrenin temizliğine de önem verilmesi

gerekir.

4.5. İyi İzlenimli Birinin Karakter Ve Davranış Özellikleri
4.5.1. İyi İzlenimli Birinin Karakter Özellikleri
İyi izlenimli birinin karakter özellikleri şöyle sıralanabilir;

4.5.1.1. Tutarlı Olmak
İzlenim oluşturmada tutarlılık önemlidir; çünkü insanlardan farklı durumlarda olabildiğince,
benzer davranışlar sergilemeleri beklenir.
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4.5.1.2. Kendiniz Olmak
Başkalarını taklit etmek sahte bir izlenim oluşturur ve hemen fark edilir. Mevlana’nın dediği
gibi; “Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.”
Yıllar önce bir televizyon programında izlemiştim. Batı müziğinin başarılı örneklerini çok iyi
taklit edebilen genç bir sanatçımız, bir müzik yapımcısının da yardımıyla Avrupalı yapımcılarla
görüştürülür. Sanatçımız çok güzel örnekler sunar. Avrupalı yapımcı hayretler içinde kalır. Çok
beğenir. Bizimkilerin: “Nasıl buldunuz, güzel değil mi?” sorusuna:
“Gerçekten de güzel” cevabını verirler ve sadece teşekkür etmekle yetinirler. Ülkemizde olduğu
gibi kaset yapmaya falan yanaşmazlar: “Kaset yapacak olsak gider taklidini yaptığınız
sanatçılarla yaparız. Avrupa’da kimse orijinali varken taklidine rağbet etmez” cevabını verirler.
Genç sanatçımız o zaman “kendisi olma”ya karar verir. Halen bu kişiyi zevkle dinliyoruz. 0
kişi Özdemir Erdoğan ‘dır.

4.5.1.3. Kişilikli Olmak
Başkalarının sizi algılamasını istediğiniz bir kişilik geliştirmek ve başarı ile sergileyebilmek
gerekir. Sınıf, öğrencilerin gürültü patırtısıyla sallanırken sert görünümlü hoca kapıda beliriyor.
İçeriye kızgın bir bakış atıp kürsüye geçiyor.
Tebeşirle tahtaya kocaman bir (1) rakamı yazıyor. “Bakın,” diyor. “Bu, kişiliktir. Hayatta sahip
olabileceğiniz en değerli şey.” sonra (1)’in yanına bir (0) koyuyor:” Bu başarıdır. Başarılı bir
kişilik (1)’i (10) yapar. Bir (0) daha. “Bu tecrübedir. (10) iken (100) olursunuz. Sıfirlar böyle
uzayıp gidiyor: Yetenek, disiplin, sevgi. ... Eklenen her yeni (0)’ın kişiliği 10 kat
zenginleştirdiğini anlatıyor hoca. Sonra eline silgiyi alıp en baştaki (1’i siliyor. Geriye bir sürü
sıfır kalıyor. Ve olayın yorumu: “Kişiliğiniz yoksa öbürleri hiçtir.”

4.5.1.4. İyi Bir İzlenim İçin Gerekli Diğer Karakter Özellikleri
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Açık fikirli, cesur, dürüst, güvenilir, enerjik, güçlü, hevesli, ilgili, iyi huylu, sağduyulu, olgun,
özgün, özgüvenli, dengeli, esprili, içten, temkinli, tutarlı, uyumlu ve zeki olmaktır. Hiç
şüphesiz, bu nitelik ve özelliklere sahip olan kişi, iyi bir izlenime de sahiptir.

4.5.2. İyi İzlenimli Birinin Davranış Özellikleri
İyi izlenimli birinin davranış özellikleri şöyle sıralanabilir:

4.5.2.1. Doğal Olmak
Doğal olabilirseniz, kesinlikle karşınızdakini etkileyebilirsiniz. Yaşam enerjisi ve heyecan
erkekleri de kadınları da çeker. Üstelik hiç çaba sarf etmeden, doğal bir biçimde...

4.5.2.2. Çekici olmak
Çekicilik; albeni, cazibe, çekim, alımlı gibi anlamlara gelir. Genel anlayışa göre “yüzünden
masumiyet akan” bir kişi suçlu olamaz. 0 halde özellikle görsel mesajlarımızın hakimiyetini
elimize almak zorundayız.

4.5.2.3. Dürüst Olmak
Dürüst insanlar sakin ve serinkanlıdır. Genel olarak karşılarındaki insanların bakışlarına
karşılık verirler. İçten, sıcak bir gülüş ve incelikle bakan gözler dürüstlüğün göstergeleridir.

4.5.2.4. Olumlu Olmak
Olumluya mı yoksa olumsuza mı odaklanıyoruz Olumsuza odaklandığımızda, bardağın
yarısını boş gören ve sosyal bir yük oluşturabilecek biri olduğumuzu söylemiş oluruz.
Ercan Kaşıkçı’nın da dediği gibi:
“Hataya, soruna odaklı kimseler eleştirici, çözüme odaklı kimseler geliştirici olurlar. Sorunu
bir parçası olmaktansa, çözümün bir parçası olmayı tercih etmemiz uzun vadede
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yararımızadır.” Başkalarına çekici gelmek istiyorsanız olayların olumlu yönlerine
odaklanmaya çalışmalısınız.
Bir grup araştırmacı üniversite öğrencilerine okullarıyla ilgili deneyimleri ve duyguları
hakkında sorular sorarlar; ancak görüşmeler de önce deneklere diğer öğrencilerin, “Harika
arkadaşlıklar edindim” ya da “Kötü ilişkiler kurdum” gibi deneyimlerini anlattıkları olumlu
ve olumsuz yazılar okuturlar. Denekler görüşme öncesi okudukları görüşlerden güçlü bir
biçimde etkilenmişlerdir. Harika arkadaşlıklar edinmekle ilgili deneyimleri okuyanlar kendi
deneyimlerini, kötü ilişkilere dair mesajlar okuyanlara oranla çok daha olumlu şekilde
anlatırlar.
Karşınızdaki insanı güçlü bir biçimde etkilediğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Oysa birini, o fark
etmeden olumlu ya da olumsuz biri haline getirme gücüne sahipsiniz.

4.5.2.5. Alçakgönüllü Olmak
Başkalarına daha cana yakın görünmenin iyi bir yolu da mütevazı davranmaktır. Alçakgönüllü
davranırsanız karşınızdakinin kendisini daha rahat hissetmesini sağlarsınız. Alçakgönüllülüğün
bir başka iyi yanı da kendi içinde çekicilik niteliğini barındırmasıdır. Tevazu, insanın kendisini
fazla düşünen biri olmadığını gösterir ki, bu da kişiyi erişilebilir ve kolay iletişim kurabilir biri
yapar.
Alçakgönüllü davranmanın pek çok yolu vardır:


Şüsleyip püslemeden kendinizi tanıtmanız iyi bir başlangıçtır.



Neşeli bir şekilde kendinizi eleştirebilirsiniz.



Kırdığınız potları itiraf edebilirsiniz.



Zayıflıklarınızı ve hatalarınızı göstermeniz güçlü bir karaktere sahip olduğunuzun

belirtisidir.

4.5.2.6. Sıcakkanlı Olmak
“Sıcakkanlı’ insanlar sevilirler. Peki ama “sıcak kanlı” olmak ne demektir? Araştırmalara göre,
fiziksel ilgi, gülümseme ve onaylamanın sıcaklığı gösteren beden hareketleri olarak algılandığı
anlaşılmıştır.
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4.5.2.7. Nazik Olmak
Nezaket, karşı tarafı saldırıya uğramış hissettirmeden bir şey söyleyebilme ya da yapabilme
yeteneğidir. Bu, aynı zamanda diplomasi olarak da bilinir. Bob Burg nezaketi “Güç Dili” olarak
tanımlıyor. Lard Mary Mantaou da: “Nezaket para ile satın alınmaz, ama her şeyi satın alır.”
diyor. Lord Chesterfield’in oğluna verdiği öğüde kulak verelim: “Oğlum onlar sana karşı kaba
hareket etseler bile, sen onlara karşı nazik ol. Şunu unutma ki, sen başkalarına onların centilmen
oluşundan dolayı değil, kendin bir centilmen olduğundan dolayı nazik davranıyorsun.”

4.5.2.8. Kibar Olmak
Kibarlık, centilmenliği nişanesidir. İster iş yaşamında, ister sosyal yaşamda olsun, kibarlık
kadar işinize yarayacak olumlu özellik yoktur.

4.5.2.9. Anlayışlı Olmak
İnsanlar sorunlarının anlaşıldığını hissettiklerinde size yardımcı olmak için daha fazla çaba
harcarlar. İyi bir izlenim için, sadece o kişiyi anlamaya çalışmayın, karşınızdaki kişinin
anladığınızı bilmesini de sağlayın.

4.5.2.10. Sen Merkezci Olmak
Bunun anlamı, biriyle tanıştığınızda karşı tarafa odaklanmaktır. Bir konu üzerinde
karşımızdakinin fikrini alabilir, olumlu yönlerini övebilir, ona iltifat edebilirsiniz.
Sen merkezci olmak, insanlarla birlikteyken daima en iyi tutumdur. Spotlar yalnızca sizin
üzerinizdeymiş gibi davranırsanız, arkadaşlık, iş, aşk ilişkisi ve satış fırsatlarını yitirirsiniz.
Öteki odaklı olduğunuzda karşılaştığınız kişiler, sizi yeniden görmek için can atacaklardır.
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4.5.2.11. Kontrollü Olmak
Kontrol sahibi olduğunuzu hissettirmeniz sizin kendine bakabilen ve yaşamın sorumluluğunu
üstlenebilen biri olduğunuzu gösterir ve bağımsızlık duygusu içerir.

4.6. İnsanlar, Onlardan Beklediğimiz Gibi Davranırlar
Birçoğumuzun daha önce duymuş olduğu gerçek bir örnek vardır.
Bir ilkokul öğretmeni, birkaç günlüğüne okuldan uzak kalacaktır. Ayrılmadan önce yerine
bakacak öğretmenle çocuklar ve onlardan beklenmesi gerekenler hakkında konuşur: Johnny en
akıllı; Joanne en yardımsever; Jimmy ve Susie sınıfın yaramazlarıdır onlara dikkat edilmesi
gerekir. David dikkatsizdir ve sürekli uyanık tutulmalıdır vs.
Ve bütün veriler doğru olarak alınır. Şaşırtıcı bir şekilde, geri döndüğünde ve yeni öğretmenle
konuştuğunda, çocuklarla ilgili söylediği her şeyin gerçekleşmiş olduğunu görür. Johnny en
akıllı, Joanne en yardımseverdir David’jn dikkatini toplamak konusunda sorunları vardır... Tek
sorun, öğretmenin yaptıklarıdır. Çocukları rastgele seçmiştir. Fark eden bir şey yoktur. Yeni
öğretmen yalnızca beklentilerini çocukların zihin ve yüreklerine geçirmekle kalmamış, aynı
zamanda onlara, onlardan beklediği davranışlara göre yaklaşmıştır.
Bob Burg’un da belirttiği gibi, birine ihtiyacınız olan bir şey için yaklaşırken, istediğinizi size
vereceklerine inanarak yaklaşın. Olacak olan şey, kişinin davranışlarını önceden zihninizde
belirlediğinizde, tutumunuzla kişinin aynen o şekilde hareket etmesini sağlamanızdır.

4.7. İlk İzlenim Kehaneti
İnsanları, nazik, eğlenceli ya da ilgi çekici oldukları için severiz. Eğer dürüst değillerse,
sıkıcılarsa da onları sevmeme eğilimindeyizdir. Ancak birini sevip sevmeyeceğimizi belirleyen
önemli bir faktör daha vardır: Onun bizi ne kadar çok ya da az sevdiğini düşünmemiz.
Bir deney sırasında araştırmacılar bir grup deneğe belirli bir kişinin kendilerinden hoşlandığını;
diğer gruba da aynı kişinin kendilerinden hoşlanmadığını söylerler. Daha sonra her iki gruptan
da bu kişiyle on dakika sohbet etmeleri istenir. Sevildiklerini düşünen denekler, diğer gruba
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göre kendileriyle ilgili daha fazla kişisel bilgi paylaşmışlar, daha sıcak bir tavırla ve ses tonuyla
konuşmuşlar ve karşılarındaki kişinin düşüncelerine daha az karşı çıkmışlardır.
Buna karşılık, deneklerin davranışları da karşılarındaki kişi tarafından ne kadar sevilip
sevilmediklerini etkilemiştir. Karşı tarafın kendilerini sevdiğini düşünen denekler o kişi
tarafından daha fazla sevilmiştir. Sevilmediklerini düşünenler de daha az sevilmiştir.
Ann Demarais’in dediği gibi, İnançlarınız gerçeğe dönüşebilir. İnsanların sizi sevdiklerini
düşünürseniz onlara daha nazik davranacaksınız ve onlar da sizi daha çok sevecekler.
Sevmediklerini düşünürseniz bu sizin davranışlarınızı etkileyecek ve büyük bir olasılıkla onlar
da sizi fazla sevmeyeceklerdir.

4.8. İnsanlar Kiminle Olmak İster?
Sosyal ilişkiler bir alışveriştir ve sosyal alışveriş kuramına göre insanlar, arzuladıkları
yararları kendilerine sunan insanları ararlar. Peki, insanlar ne isterler?
Herkes;


Kendisini güldürüp eğlendiren,



Kendisine iyi davranan,



Saygı gösteren,



Anlayan ve



En az yük olan özelliklere sahip insanlarla birlikte olmak ister ve kendilerine bunları

hissettiren insanlara doğru çekilirler.
Gülümseyerek, neşeli davranarak, eğlendirerek, dikkatini ortamdaki olumlu şeylere çekerek
karşımızdaki insanın moralini yükseltebiliriz. Eğer insanlara kendilerini özel hissettirip, onları
iyi bir ruh haline sokarsak, daha çok tercih ediliriz.
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4.9. İmaj Sorununun Varlığı Nasıl Anlaşılır?
Hepimizin bir imajı vardır. Kendimize sormamız gereken soru şudur: Acaba benim imajım
olumlu, doğal, içten mi ve zekice mi? Algılanan imajımla ideal imajım birbirine koşut gidiyor
mu? Hem profesyonel, hem sosyal yaşamımda beni başarılı kılıyor mu? Kişisel imajım,
hedeflerim ve sosyal yaşamımla tutarlılık içerisinde mi?
Bu sorulara olumlu yanıt veremiyorsanız; yani


Algılanan imajınız ile ilgili bir sorun varsa,



Profesyonel ve sosyal yaşamınızda birlikte olduğunuz kişilerce yanlış anlaşılıyorsanız,



Kendinizi sürekli yeniden ifade etmeniz gerekiyorsa, Kısaca, işinizi iyi yapıyor ancak

yükselemiyor ve hak ettiği ücreti alamıyorsanız, imaj sorununuz var demektir; diyor Özlem
Çakır.

4.10. Bireysel Danışmanlık Hizmetleri Neleri İçeriyor?
Mevlana: “Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok, nice elbiseler gördüm içinde insan yok.”
diyor. Eğer elbisenin içi boş ise kimse bir şey yapamaz. Ancak daha etkili bir profesyonel
görüntü için imaj danışmanlarından yararlanılabilir. İmaj danışmanları kişinin kendisinde fark
etmediği özellikleri ortaya çıkarır, kişiliğe ayna tutar, giysi seçimini öğretir ya da beden dilini
eğitirler.
Yine Özlem Çakır’a göre, imaj ve iletişim danışmanlığı konusundaki bireysel hizmetlerin
içeriği, bütünüyle kişinin durumuna ve gereksinimlerine göre değişiyor. Kişiler kendi
gereksinimlerini fark ederek başvurduğu gibi, kendisini geliştirmek istediği alanların
belirlenmesi ve geliştirilmesi konusunda danışmanlık almak talebiyle de gelebiliyor.
Önce imaj profil testleri ile kişinin iletişim yetenekleri ve görüntüyle ilgili sorunları, kişilik
analiz testleri ile de kişilik özellikleri belirleniyor ve sonunda yapmakta olduğu hareketleri ve
bu hareketlerinin sonuçları gösterilerek kişiye bir ayna tutulmuş oluyor.
Sonra, kişi kurumuna ve pozisyonuna uygun giyiniyor mu? Klasik, sportif, dramatik, yaratıcı,
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romantik, göz kamaştırıcı kimliklerinden hangisi kişinin giyim kimliği? Bu kimlik kişinin işine
ve sosyal yaşamına uygun mu?
Tüm bu soruların yanıtını oluşturacak kişinin beden ve yüz şekillerinin incelenmesi çalışması
ve devamında ise uygun saç kesiminin, kendisine yakışacak olan aksesuar ve yaka çeşitlerinin
bulunması, bedene uygun ölçülerde ve stillerde kıyafetlerin belirlenmesi, genel gardırop
bilgileri ve iş yaşamına uyarlanması çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Daha sonra renk analiz çalışmasının yapıldığı görüntü konusuna geliniyor. Bu aşama kişiye
uygun, onu tamamlayan doğru giyim renklerinin bulunması ve kişiye özel renk skalasının
hazırlanması adımlarını içeriyor.
Gardırop planlaması ise, kişiye ait gardırobun düzenlenmesi, kullanılabilecek olan kıyafetlerin
listesinin çıkarılması, eksiklerin belirlenmesi, aksesuar önerileri ve alışveriş stratejilerini
içeriyor.
İstenirse önceden belirlenmiş bütçe doğrultusunda kişinin renklerine, beden ölçülerine, yaşam
tarzına uygun kıyafetler ve gardıroplarındaki eksikler için alışverişe çıkılıyor. Yine talep olursa
iş yemekleri, resmi toplantılar, protokol kuralları konusunda gelişmesine yardımcı olunuyor.

Bu bağlamda, İmaj danışmanından en iyi biçimde yararlanmak için:


İmaj danışmanınızla ilk randevunuza hazırlıklı olun.



Gereksinimlerinizi içtenlikle ifade edin ki sonuçlar tatmin edici olsun.



Sizi tanımak için soracağı sorulara içtenlikle yanıt verin.



Görüntünüzü birlikte gözden geçirirken eleştirilere açık olun.



Kişiliğinizi, yaşam tarzınızı, değerlerinizi ve rollerinizi tamamlayan seçimleri

yapmanıza yardımcı olduğuna emin olduktan sonra değişime direnmeyin.


Analizler sırasında notlar almaya özen gösterin.



Yapılan çalışmaların sonuçlarını yazılı olarak isteyin.
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4.11. İş Ortamında İmaj: Profesyonel İmaj
İş ortamında olumlu bir imaj oluşturmak için yapılması gerekenler aşağıdaki gibi
önerilmektedir:

4.11.1. Çalışmalarımızı Takdir Ettirmeliyiz
Giyim, görünüm, kişiye özgü tavır ve davranışlar insana bir işin kapısını açabilir; ancak
devamı için başarılı olmak da gerekir. Bunun bir yolu da çalışmalarımızı takdir edilmesini
sağlamaktan geçer. Çalışmalarımızı takdir ettirmek ve olumlu bir izlenim oluşturmak için;


Çalışmalarımızı ve yeteneklerimizi başkalarına yöneticimiz aracılığıyla gösterebiliriz.



Ancak bu noktada dikkat etmemiz gereken üç tehlike vardır:



Bazı yöneticiler yanlarında bir süper-ast’ın çalışmasından hoşlanmazlar. Bu kadar

yetenek onlara bir tehdit gibi gelebilir.


Bazen de astın yaptıklarının mükafatını kendileri toplamaya kalkarlar.



Bazı yöneticiler ise onları kaybetmemek için kilit astların verimini gizlerler.



Başkasının onu kendisinden ayırmasını engellemeye çalışabilirler.



Astlarımızın bizim temsilcimiz olmasını sağlayabiliriz.



Astlarımız terfien gittiği bölümlerde başkalarının dikkatini bizim çalışmalarımıza

çekebilir bizim temsilcimiz gibi davranabilirler.


Kendi düzeyimizdeki yöneticilerin de övgüsünü kazanmalıyız.



İyi iş çıkarıyorsak gereksinim duydukları zaman onlara yardım ediyorsak büyük

olasılıkla bizim başarılı ve işbirliği yapan yardımlaşmaya hazır biri olduğumuzu
söyleyeceklerdir.


Yüksek mevkilerde dostlarımız olması da çalışmalarımızı takdir ettirmenin bir

yoludur.


Üst düzey görevlerde bulunan dostlar, yönetim kademelerinde çalışan yöneticilere

rehberlik ederler.


Başarımız kendi kendini göstermelidir. Yaptıklarımızı takdir ettirmenin en iyi yolu,

yaptığımız her işi mükemmel yapmaktır.


Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey, aşırı taahhüde girmemektir.
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4.11.2. Yetenek mi, İmaj mı?
İmajın mı, yoksa yeteneğin mi daha etkili olduğunu bulmaya çalışan araştırmacılar, aynı işe
başvurmak için 15 yetenekli uzman ve 15 aktör gönderirler. Aktörlerin işin gerektirdiği görevler
hakkında çok az bilgileri vardır. Onlar sadece rol yaparlar. Buna karşın aktörler, işin ehli
uzmanlardan daha fazla iş teklifi alırlar; çünkü aktörler iyi izlenim bırakma konusunda
harikadırlar.
Duruş, beden dili, başarı için giyinmek, dil vurgusu ve yüz ifadesiyle jürileri etkilerler.
Yapılan bir araştırmada, işe alma kararlarının %45’inin görüşme yapılan kişilerin kendilerini
ne kadar iyi sunduklarına, %35’inin görünüme dayandığını ve %10’unu da yeteneğin
belirlediğini göstermiştir.
Çok sayıda kurum üzerinde yapılan bir araştırma da, bir kişinin terfisini üç etkenin belirlediğini
göstermiştir: %10 performans, %30 imaj ve kişisel tarz ve %60 da yapılan işleri ortaya koyma
ve görünürlük.

4.11.2.1. İşyerinde “Nazik” İmajı Nasıl Oluşturulur?
İşyerinde nazik imajı;


Meslektaşlarımızın zaman, mekan, mahremiyet ve önceliklerine saygı göstererek,



Eşit fırsat tanıma politikası güderek,



Saldırgan değil, onaylayıcı olarak,



Dedikodudan kaçarak, oluşturulur.

4.12. Zayıf Bir Kişisel İmajın Nedenleri
Bu denli önemli olmasına karşın çoğu kişinin kişisel imajının zayıf olmasının 12 nedenini Zig
Ziglar şöyle sıralar:
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4.12.1. Olumsuz Çevre
Zayıf bir kişisel imajın en önemli nedenlerinden biri, olumsuz bir toplumda yaşamamızdır.
Bunu anlamak için gazete ve televizyon haberlerine göz atmamız yeterlidir. Bütün
olumsuzlukları abartan bir çevrede yaşıyoruz ve bu durum kişisel imajımızı olumsuz olarak
etkilemektedir.
Günlerden bir gün kurbağaların yarışı varmış. Hedef, çok yüksek bir kulenin tepesine
çıkmakmış. Bir sürü kurbağa da arkadaşlarını seyretmek için toplanmış ve yarış başlamış.
Seyircilerden hiç birisi yarışmacıların kulenin tepesine çıkabileceğine inanmıyormuş. Sadece:
“Zavallılar! Hiç bir zaman başaramayacaklar!” sesleri duyulabiliyormuş.
Yarışmaya başlayan kurbağalar teker teker yarışı bırakmaya başlamışlar. İçlerinden sadece bir
tanesi inatla ve yılmadan kuleye tırmanmaya çalışıyormuş. Seyirciler: “Zavallılar! Hiç bir
zaman başaramayacaklar!” diye bağırmaya devam ediyorlarmış. Sonunda bir tanesi hariç,
hepsinin ümitleri kırılmış ve bırakmışlar. Ama kalan son kurbağa büyük bir gayretle mücadele
ederek kulenin tepesine çıkmayı başarmış. Diğerleri hayret içerisinde bu işi nasıl başardığını
öğrenmek istemişler. Bir kurbağa ona yaklaşmış ve “Bu işi nasıl başardın?” diye sormuş. 0 anda
farkına varmışlar ki; kuleye çıkan tek kurbağa sağırmış!
Olumsuz düşünen insanları duymayın! Onlar; kalbinizdeki ümitleri çalarlar! Kimsenin
ümitlerinizi çalmasına izin vermeyin!

4.12.2. Kusur Bulucular
Zayıf kişisel imajın bir diğer nedeni de çocukların yetenek ve zekalarının, aileleri, öğretmenleri
ve arkadaşları tarafından sürekli eleştirilmesidir; sonuç olarak biz de kendimizi onların
gözleriyle görmeye başlarız. Sanki karşılığında ödüllendirileceklermiş gibi kusur arayan bu
insanların abartılı ve insafsız sözleri kişisel imajımızı olumsuz olarak etkilemektedir.

4.12.3. Yetersiz Aile Eğitimi
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Aile içinde ana babaların çocukları disipline etmekteki isteksizliği de kişisel imajın zayıflığına
neden olmaktadır. Ebeveynler çocuklarını eğitirken onların kendilerinden uzaklaşmasından
korkarlar. Böyle bir yaklaşım sonunda ebeveynler denetimi, sevgiyi ve saygıyı yitirirler.
Otoriteye karşı saygının yitirilmesi, ona karşı çıkmanın ilk adımıdır. Bu karşı çıkış zayıf bir
kişisel imajın diğer bir göstergesidir.

4.12.4. Toplumsal Ayrımcılık
Zayıf kişisel imajların en kötüsü, yetkili kişilerin azınlıktaki bir grubun yetkisiz üyeleri ile karşı
karşıya geldiği anlarda ortaya çıkar. Günümüzde artık deri rengi ve yetenek arasında bir
korelasyon olmadığı herkes tarafından anlaşılmaktadır.

4.12.5. Başarısızlığın Genellenmesi
Herhangi bir konuda yaşanan bir başarısızlığın yaşamın tümüne genellenmesi de imajı olumsuz
olarak etkilemektedir. Matematikte başarısız olan öğrencinin edebiyatta başarılı olması elbette
olanaklıdır ancak ne yazık ki başarısızlıktaki genelleme çoğu kere öğretmenler ve ana babalar
tarafından da trajik olarak desteklenmektedir.

4.12.6. Zayıf Hafıza
Gördüklerini, duyduklarını anımsayamamanın büyütüldüğü zaman kişisel imajı olumsuz olarak
etkilemesi doğaldır. Hafızanın eğitilebildiğini anımsayalım ve bir rahatlatıcı uyarıda bulunalım:
“Bazı şeyleri anımsayamayan biri, unutamayan birinden çok daha iyidir.”

4.12.7. Deneyimleri Karşılaştırma
Deneyimlerin adil olmayan bir biçimde karşılaştırılması da zayıf bir kişisel imajın bir başka
nedenidir. Genellikle başkalarının başarılı deneyimlerini abartır ve azımsarız. Oysa
deneyimlerin yetenekle hiçbir ilgisi yoktur. Herkes farklı yeteneklere ve deneyimlere sahiptir.
Diğerlerinin yeteneklerine saygı duyun, ancak yeterli zamanı ayırdığınızda aynı şeyi sizin de
yapabileceğini unutmayın.
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4.12.8. Kıyaslama
Zayıf bir kişisel imajın bir başka nedeni, en kötü yönümüzün bir başkasının en iyi yönüyle
karşılaştırılmasıdır.

En kötü yanlarımızı başkalarının en iyi yönleriyle karşılaştırmaktan

vazgeçip, sahip olduğumuz en iyi özelliklere odaklanmamız, kişisel imajımızı güçlendirecektir.

4.12.9. Kusursuzluk İsteği
Çoğu insanın zayıf kişisel imajlara sahip olmalarının bir nedeni de kendilerine, kusursuzluğa
ulaşmak için gerçek dışı ve ulaşılmaz standartlar koymalarıdır. Bu insanlar kusursuz olmaları
gerektiğine inanırlar, başaramayınca da kendilerini kötü hissederler. Bu da yaşamlarının her
yönünü olumsuz olarak etkiler.

4.12.10. Pornografi
Kanımca zayıf kişisel imajların son on yıl içindeki en temel nedeni, sel gibi bir pornografi
akımının, özellikle çocuk pornografisinin başlamasıdır. Bu var olan en kötü yozlaşmadır.

4.12.11. Evrim Teorisi
Darwin, insanın eşrefi mahlükat olmadığını, evrim sonucu maymundan türediğini söyledi.
Maymundan geldiğimi düşünmek benim kendime olan saygımı elbette azaltır...

4.12.12. Sigmund Freud’un Görüşleri
Freud, erken çocukluk dönemimizdeki düşünce ve eylemlerin bizi derinden etkilediğini ve
bilinçaltımızda hala işlerliklerini sürdürdüklerini öne sürerek başarısızlıklarımız için bir özür
yaratmıştır. Ona göre bilinçaltımızdaki bu etkileri ne anlayabilir ne de denetleyebilirsiniz.
Biri hayvandan türediğimizi, diğeri de kendi eylemlerimizi denetleyemediğimizi söyleyen iki
bilim adamı ile aşağılık kompleksine girmek çok kolaydır.
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4.12.13. Edward Dewey’in Görüşü
Profesör Dewey’e göre; Gezegenlerin konumu, bizim gruplar halindeki davranışlarımızı
ölçülemez bir biçimde etkiliyor. Böylece bazen bizi savaştırıyor, bazen birbirini sevdiriyor,
bazen yazmamıza, çizmemize ya da beste yapmamıza neden oluyorlar ve tüm bu süre içinde
biz bunları yalnızca bazı mantıksal nedenler yüzünden yaptığımızı düşünüyoruz.
Og Mandino, Dewey’in görüşlerinin de özgüvenimizi olumsuz olarak etkilediğini belirtir.
Zayıf bir kişisel imaja neden olan tüm bu etmenler, çoğu insanın neden bu salgın hastalıktan
kurtulamadığını gözler önüne sermektedir. Eğer insan, yaşamını nasıl yaşayacağına karar
verebilen tek yaratık olduğunu bilir, diğer hayvanlarda olmayan bir sürü güce sahip olduğunun
farkına varırsa, neden türediğine inansın ki? Yaşamına yön verme gücüne sahipken bazı
davranışlarının bilinçaltı tarafından yönlendirildiğine neden inansın?

4.13. Zayıf Bir Kişisel İmajın Belirtileri
Zayıf bir kişisel imaja sahip olanlar;


Kendilerini, eleştirel ve kıskanç davranışlarıyla hemen belli ederler. Başkalarının

başarısı onları çileden çıkarır. Nedensiz olarak eş ve arkadaşlarını kıskanırlar.


Kendileriyle barışık olmadıkları için karşı cinsten biri tarafından sevilebileceklerine

inanmazlar.


Kendilerine karşı sevgi ve güvenleri olmadığı için eşlerini bile sevip onlara

güvenemezler.


Kişisel

imajları

zayıf

olan

eşler

asla

birbirine

meydan

okumazlar.

Güvensizlikleri, başka birinin başarısı karşısında kıskançlıktan sinirlendikleri zaman da açıkça
görülebilir.


Dedikodu yaparlar ve ortalıkta çirkin söylentiler çıkarırlar. Bunu yaparken kendilerinin

de zarar gördüğünü bilmezler.


Eleştirilere tahammülleri yoktur. Kendilerine gülemezler de. Birilerinin kendilerine

güldüğünü tahmin ettiklerinde çileden çıkarlar.


Verdikleri

tepkiler

yapılanların

yanında

çok

uygunsuz

ve

aşırıdır.

İddialı olmaktansa protestoculuğu tercih ederler ve her ortamda protestoyu sürdürürler.


Çoğu zaman eleştirel, kinci ve zorba davranırlar.
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Ahlak kurallarını önemsemezler, kaba saba konuşurlar.



Araba, para, sıra dışı giyecekler ve moda gibi şeylere aşırı önem verirler.



Doğal halleriyle toplumda asla kabul edilmeyeceklerini düşünürler. Bu güvensizlik

duygusu içinde toplumda kabul görme konusunda aşırıya kaçarlar.


Yalnız kaldıklarında genellikle kendilerini rahatsız hissederler.



Başladıkları işi nadiren bitirebilirler.



Bahanecidirler. Hiçbir şey yapmazlar, bahane uydururlar.



Bir anda yapabileceğinden çok fazlasını yapmak için söz verirler. Oysa en fazla söz

verenler en az iş yapanlardır.


Daha iyisini elde edeceğini bilse bile itiraz edemezler.



Başkalarının görüşlerine çok önem verirler. Kabul edilebilme uğruna yapamayacağı şey

yoktur.


İnsanlara sadece hoşlarına giden şeyleri söyleme eğilimindedirler.



Anlamsız ve yanlış davranışların çoğu, zayıf bir kişisel imajın belirtileridir.



Zayıf bir kişisel imajın belirtilerinden biri de motivasyon eksikliğidir.



Uyuşturucu maddelere ya da alkole bağımlı insanların çoğunun sağlıksız bir kişisel

imajları vardır.


Kendilerini oldukları gibi sevmezler.



Değişmek için kolay bir yol ararlar. Önlerine uyuşturucu çıkar ve sorunlar daha da

içinden çıkılmaz bir hal alır.
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5. SAĞLIKLI BİR KİŞİSEL İMAJ
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Giriş
Sağlıklı bir kişisel imaj oluşturmak için Kendinizi Olduğunuz Gibi Sevin, Dış Görünüşünüze
Özen Gösterin, Başarılı İnsanların Biyografilerini Okuyun, Küçük Adımlarla Büyük İmajınızı
Oluşturun, Gülümseyin, Başkaları İçin Bir Şey Yapın, Olumlu İnsanlarla Dostluk Kurun,
Olumlu Özelliklerinize Odaklanın, Pembe Diziler Ve Yıldız Fallarından Uzak Durun,
Başarısızlıklardan Ders Alın, Bir Hayır Kurumuna Üye Olun, İnsanların Gözlerinin İçine
Bakın, Fıziksel Görünümünüzü Değiştirin önerilerinde bulunulmaktadır.
Gerçekten sağlıklı bir kişisel imajın belirtileri için, imajı sihirli bir anahtara dönüştürmek için
ve kazandıran bir imaja sahip olmak için imaj hırsızları, yeterlilik hırsızları, güvenilirlik
hırsızları, denetim hırsızları, özgüven hırsızları, tutarlılık hırsızları ve imaj kırıcıları
kendimizden uzak tutmamız gerekir.
Bu doğrultuda sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla özgüvenli çocuklar yetiştirmek isteyen
anne ve babalara bu bölümde önerilerde bulunmak isteriz.
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5. SAĞLIKLI BİR KİŞİSEL İMAJ
5.1. Sağlıklı Bir Kişisel İmaj Oluşturmak
Mahmut Harmancı’nın belirttiği üzere Zig Ziglar, sağlıklı bir kişisel imajın aşamalarını
aşağıdaki gibi sıralar:

5.1.1. Kendinizi Olduğunuz Gibi Sevin
Her birimiz ender ve eşsiz varlıklarız. Bu özellikler bize inanılmaz bir değer veriyor. Hepimiz
eşsiz bir benliğe sahibiz ve çok değerliyiz. Bu nedenle yeteneklerimizi sonuna kadar
kullanmalıyız.

5.1.2. Dış Görünüşünüze Özen Gösterin
Yapılan bir araştırmaya göre, insanlara kişisel bakımlarında yardımcı olmak, onların
kendilerine olan güvenlerini artırıyor ve daha mutlu olmalarını sağlıyor. Erkekler, eşlerinin yeni
bir elbise giyindiğinde her zamankinden daha mutlu olduklarını; öğretmenleri yeni elbise
giymiş öğrencilerinin kendilerini daha ön plana çıkardıklarını; işverenler, iyi giyinen personelin
daha iyi çalıştığını bilirler. Gerçek şu ki dış görünüş, potansiyelimizi artırma ya da azaltma
etkisine sahiptir. Bu nedenle kişisel imajımızı düzeltmek için iyi giyinmeliyiz.

5.1.3. Başarılı İnsanların Biyografilerini Okuyun
Elindekileri kullanarak dünyaya iyi bir şeyler sunmayı başarmış, insanların gelişimine katkıda
bulunmuş insanları dinleyin, biyografilerini okuyun. Bu öyküleri okudukça ve dinledikçe, biz
de içimizde başarmak için bir istek ve azim duyarız.

5.1.4. Küçük Adımlarla Büyük İmajınızı Oluşturun
Bir dizi küçük adımla kendinize sağlıklı bir kişisel imaj oluşturun. Çoğu insanın yeni şeyler
denememesinin nedeni başarısızlıktan korkmalarıdır. Bunun için kişisel imaj oluştururken
başarılı olabileceğimizi bildiğimiz bir alandan başlamalıyız. Böylece attığımız her adım bize
güven verecek ve kişisel imajımız güçlendikçe performansımız artacak, performansımız
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arttıkça da kişisel imajımız güçlenecektir. Gerekli adımları ne kadar uzun süre ve düzenli olarak
atarsak, sağlıklı bir kişisel imaja ulaşmamız da o denli kolaylaşır ve kendimize ne kadar fazla
güvenirsek de o kadar çok şey başarırız.

5.1.5. Gülümseyin
Bizim toplumumuzda gülmek uygun görülmez; çünkü çok küçük yaşlardan başlayarak
gülmenin doğru bir davranış olmadığı yönünde büyüklerimizden; “Çok güldük, ağlayacağız”,
“Çok güldük başımıza kötü bir şey gelecek” gibi uyarılar alırız. Kültürümüzün bu olumsuz
tutumu nedeniyle gülmenin insanın kendi yaşamı ve insanlar arası ilişkilerde doğuracağı olumlu
sonuçlardan yeterince yararlanamazlar.
Bob Burg: “Mutlu olduğunuz için gülümsemezsiniz; gülümsediğiniz için mutlu olursunuz. Bu
psikolojik bir gerçektir.” diyor ve özetle şöyle devam ediyor: Gülümseyerek, gülümsemeyen
herkes karşısında kendinize büyük bir avantaj sağlarsınız. Gülümseyen insanlarla konuşmak bir
zevktir. Bir yere girdiğinizde, yerinize oturana kadar göz göze geldiğiniz herkese gülümseyin.
Bunu yeterince yaparsanız insanlar sizi fark ederler ve sizi, karizması olan biri olarak
tanımlarlar. Gülümsediğinizde, başkalarını iyi hissettirirsiniz ve hem onların dünyalarına hem
de kendi dünyanıza katkıda bulunursunuz. Birine gülümsediğimiz ve o da bize gülümsediğinde
kendimizi otomatik olarak daha iyi hissederiz ve bu da kendimize olan güvenimizi artırır; çünkü
biliriz ki, başkasının kendini iyi hissetmesini sağladığımızda biz de kendimizi iyi hissederiz.
Bob Burg: “Birine yapıcı bir şekilde gülümseyin. Bu birini inşa etmek için de güzel bir yoldur.”
diyor. Zig Ziglar’a göre de; “Dünyada en yoksul insan gülümsemesi olmayan insandır.”

5.1.6. Başkaları İçin Bir Şey Yapın
Bir fakire yardım edin, bir hastayı ziyaret edin. Bunları yaparken hiçbir karşılık beklememeye,
yardım ettiğiniz kişinin karşılık veremeyecek durumda olmasına dikkat edin. Ne kadar çok
verirseniz o kadar fazla aldığınızı fark edeceksiniz. Eğer yaptığımız yardımın karşılığını bize
veremeyecek birine yardım edersek, verdiğimizden çok daha fazlasını almış olacağız. Çoğu
durumda, verdiğimiz şeyin alıcı için önemi son derece büyük olacaktır. Gerçekten talihli
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olduğumuzu anlayacağız. Kendi gözümüzde değerimiz artacak; çünkü elimizdekileri hiçbir
bencillik göstermeden başkalarıyla paylaşmış olacağız.

5.1.7. Olumlu İnsanlarla Dostluk Kurun
Olumlu düşünen ve iyi ahlaklı insanlarla dostluk kurun. Unutmayın, çevremizdeki insanların
düşünme biçimleri, tutum ve davranışları bir ölçüde bize de geçer. Görüştüğümüz insanlar iyi
de olsa, kötü de olsa bu doğrudur.

5.1.8. Olumlu Özelliklerinize Odaklanın
Bir kağıda olumlu özelliklerinizin ve başarılarınızın bir listesini çıkarın ve bunu elinizin altında
tutun. Bu listede sizi en çok sevindiren ve size en fazla güven veren başarılarınız bulunmalı.
Böylece geçmişte başarılı olduğunuzu anımsayıp, bunu şu anda da yapabileceğinizi
göreceksiniz ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

5.1.9. Pembe Diziler Ve Yıldız Fallarından Uzak Durun
Pembe dizilerde, dolandırıcılıktan sapık ilişkilere kadar birçok zararlı konu işlenmiştir. Buna
bir de kaybedilen zamanı ve yarın ne olacağı endişesini ekleyin. Zamanla bunları kendi
yaşamımızla özleştirmeye başlarız. Yıldız falları da olumsuz bir etki bırakır. Sonunda bizi
kaderciliğe sürükler. Zig Ziglar, günlük falınızı okurken, gerçekten şeytanın günlük bültenini
okuduğunuzu ve astrolojinin, güneşin dünya çevresinde döndüğü varsayımı üzerine
temellendirildiğini söyler.

5.1.10. Başarısızlıklardan Ders Alın
Psikolog Dr. Knight, uzun süren deneyimlerin sonunda, ulaşmak istenen ideali daima göz
önünde bulundurmak koşuluyla, herhangi bir şeyi yanlış yapmanın doğru yapmak kadar faydalı
olabileceğini ortaya koymuştur. Thomas Edison’un ampulü bulmak için yaptığı çalışmalar tam
14.000 kere başarısızlıkla sonuçlandı. İnsanların başarılı olmalarının nedeni ısrarla amaçlarına
doğru yürümeleri ve yılmamalarıdır.
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5.1.11. Bir Hayır Kurumuna Üye Olun
Konuşarak katkıda bulunabileceğiniz ve değerli amaçları olan bir kuruma üye olun. İnsanlar
topluluk önünde konuştuklarında, bundan kişisel imajları olumlu olarak etkilenecektir.

5.1.12. İnsanların Gözlerinin İçine Bakın
İnsanlar, konuşurken gözlerinin içine bakan insanlardan hoşlanır. Konuşurken karşısındakinin
gözünün içine bakamamak zayıf bir kişisel imajın göstergesi olarak kabul edilir.

5.1.13. Fiziksel Görünümünüzü Değiştirin
Olanaklar ölçüsünde fiziksel görünümünüzü değiştirin. Şişman insanlar, zayıflamayı
başardıklarında kendilerine olan güvenlerinin arttığını belirtmişlerdir. Sağlıklı bir kişisel imaja
ulaşmak için yukarıda sayılanların bize kendimizi kabul ettirmek için tasarlanmış olduklarını
unutmayın. Biz kendimizi kabul ettik mi, diğerleri de bizi kabul edeceklerdir. Bir kere gerçek
kişiliğimiz kabul edildiğinde:


Başarımız artar ve moralimiz düzelir.



Gerginliğimiz gider.



Bizi üzen şeyler ortadan kaybolur.



Artık ufak tefek şeylere aldırmayız.



Kendimize olan güvenimiz yükselir.



İlişki engelleri ortadan kalkar ve huzurumuz artar.

Eğer kendimizi kabul etmezsek, bir başkasına özeniriz ve ancak onun kötü bir kopyası oluruz.
Oysa içimizdeki benliğimizde neredeyse kusursuz bir kişilik var. İnsan kendini kabul etti diye,
diğerlerinin de onu kabul etmesi şart değildir; fakat kendini kabul etmiş bir insan başkaları
tarafından reddedildiğinde yıkılmaz.

5.2. Sağlıklı Bir Kişisel İmajın Belirtileri
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Sağlıklı bir kişisel imajı olanlar;


Reddedilmekten korkmazlar.



Yetenekli olduğunu gösteren dikkatli bir güven sergilerler.



Fazla söz vermezler.



Hizmette bulunmak ve hizmetçilik yapmak arasındaki ayrımı bilirler.



Karşı çıkmalardan ne korkarlar ne de onların peşinden giderler.



Terfi nedeninin bu iş konusunda kendisine duyulan güven olduğunu bilirler.



Kendine güven ve kendini beğenmişlik arasındaki çizgiyi nereden çekeceğini bilirler.



İlkelerinde katı ama yöntemlerinde yumuşak olabilirler.



Çevresindeki insanların düşüncelerine saygı duyar ve onlara değer verirler.



Arkadaşlık ve tanışıklık arasındaki sınırı çok iyi bilirler.



Yanlış bir karar verdiğinde hemen sarsılmazlar; çünkü bilir ki, çoğu durumda yanlış bir

karar kararsızlıktan çok daha iyidir.


Yanıldığında, kendisine karşı çıkıldığında ya da bazı konularda birinden yardım istemek

zorunda kaldığında telaşa kapılmazlar.


Güçlü bir kişisel imaja sahip olan gençler, karşı cinsten biriyle erken ya da sağlıksız bir

ilişkiye girmezler. Kendini kullandırmayacak ve yalanlara kanmayacak kadar akıllıdırlar. Bu
gençler mutluluk ve zevk arasındaki farkı bilirler.

5.3. İmajı Sihirli Bir Anahtara Dönüştürmek
Pek azımız kendini tanır ve duygularından her zaman haberdardır, bu duygulan tutarlı ve uygun
bir biçimde yansıtır, içinde bulunduğu bir durumu kavrar ya da olması gerektiği gibi davranır,
konuşur, giyinir. İmajımızı önümüzdeki kapıları açan bir anahtara dönüştürmek için;


Tavrımız merak eden bir insanın tavrı olmalıdır; dış dünyadan bize gelen verilen bütün

duyularımızla algılayıp yorumlamalıyız.


Tavrımız aynı zamanda kendimize, çevremize, potansiyelimize ve denemeye açık

olmalıdır.


İhtiyacımız olan son bir şey de, bu işe keyif ve serüven duygusuyla yaklaşabilmektir.
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5.4. Kazandıran Bir İmaja Sahip Olmak
Kazandıran bir kişisel imaja sahip olmak için kişi:


Kendini tanımalıdır. Kişisel imajını daha etkin bir şekle getirebilmek için, öncelikle

kendisini çok iyi tanımalıdır; çünkü ancak kendini tanıyan kişi kendini sever.


Kendine güvenmelidir. Kişinin kendine güvenmesi çok önemlidir; çünkü özgüveni

olmayan kimsenin, olumlu imaj sergilemesi mümkün değildir.


İletişim becerilerini geliştirmelidir. Bunun için kitap okumak çok önemlidir. Diksiyon,

topluluk önünde konuşma ve sunum teknikleri konusunda profesyonellerden dersler alabilir.
Ses tonunun etkili kullanımı, vurgulama ve tonlamayla ilgili çalışmalar yapabilir. Yazılı
iletişimini kuvvetlendirebilir.


İletişim kanalları arasında uyum sağlanmalıdır. Psikologlara göre, iletişim kanalları

arasındaki uyumsuzluk, ruh sağlığının bozukluğunun göstergesidir.


Beden dilini doğru kullanmalıdır. Kişi beden dilini sözleriyle senkronize şekilde

kullanabilmeli, bu doğrultuda eksiklerini görüp kendini geliştirebilmelidir.


İnsanlarla her zaman canlı ve samimi bir şekilde tokalaşmalıdır. Tokalaşma sırasında

göz teması iletişimi güçlendirir.


Konuşma sırasında her insana özel ilgi ve dikkat gösterilmelidir. İnsanlara ismiyle hitap

edilmeli, kimse görmezlikten gelinmemelidir.


Uygun giyinmelidir. Giyim tarzını çalıştığı kuruma, sahip olduğu pozisyona, kariyerine,

hedeflerine ve günün gereklerine göre düzenlemelidir.


Uyumlu giyinmelidir. Kendine yakışan, kendisini tamamlayan renklerde ve stilde

giyinmeli, kıyafetlerinin vücut yapısına uygun olmasına dikkat etmelidir.


Her zaman bakımlı ve temiz olmalıdır.



Nezaket kurallarını öğrenmeli ve uygulamalıdır. Bu konu ile ilgili kitaplar okuyarak

kendisini geliştirebilmelidir.


Etkili dinlemeyi öğrenmeli, insanlarla empatik bağ kurmalıdır.



Enerjik olmalı ve dik durmalıdır.



Ciddi konularda şaka yapmamalıdır.



Kendisi, yaşamı ve tüm olaylarla ilgili olarak her zaman olumlu düşünmeye özen

göstermelidir.


Kendisini sunmaya yarayacak kartvizitlerin, kurumuna ait tüm basılı malzemelerin

profesyonelce hazırlanmış olmasına özen göstermelidir.
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Kişisel gelişime inanmalı ve kendisini, sürekli eğitimler alarak, kitaplar okuyarak

geliştirmelidir.


Ofisinin, evinin, kullandığı eşyaların görüntüsüne ve bakımına özen göstermelidir.

5.5. İmaj Hırsızları
İmajımızdan bir şeyler çalacak ve profesyonel etkimizi azaltacak çok sayıda hırsız vardır.
Bazıları bizi her gün ziyaret eden, hatta bizim tarafımızdan davet edilen hırsızlardır. Bazılarını
ise bir görüşte tanıyamayız. İşte tanıyacağımız bazı örnekler:

5.5.1. Yeterlilik Hırsızları
Özel niteliklerimizin ya da sağladığımız faydanın öneminin teslim edilmemesi, gerçekten önem
taşıdığı bir anda yanlış ya da hatalı olmak, bizim daha az yeterli görünmemize neden olabilir.
Kamudaki görevimiz sırasında sıkça rastlamışızdır; bir kişinin terfisi gündeme gelince,
geçmişinde bu göreve engel bir durumu var mıdır diye özlük dosyasına bakılır. Ya da tam bu
aşamada bir istemeyeni tarafından onun düşünülen makama terfisine engel bir durumu olduğu
ortaya çıkarılır. Ataması gerçekleştikten sonra, engel bir durumu ortaya çıktığı için eski
görevine iade edilenleri görmek bile olanaklıdır. Gerçekten tam da önem taşıdığı bir anda hatalı
olmak önemli bir imaj hırsızıdır.

5.5.2. Güvenilirlik Hırsızları
Sözümüzün arasına bir “ama” sıkıştırmak, “Üzgünüm” demek güvenirliğimizi alır götürür.
Sıkça “üzgünüm” demek düşük özsaygı ve düşük statü mesajları yayar. Bir şey gerçekten bizim
hatamızsa, “Özür dilerim, bunu düzeltmek için ne yapabilirim?” demek çok daha güçlü, çok
daha güven vericidir.
Ankara’da Yüksek İhtisas Hastanesi’nde bir hasta ziyaretinde bulunuyordum. Her taraf pırıl
pırıldı. Koridora atılmış bir kirli çarşaf bu güzel görüntüyü bozuyordu. Bir hastane yetkilisi bu
çarşafları aldırmak için yüksek sesle görevlinin adını seslenmesine rağmen kimse cevap
vermiyordu. “Bu çarşafı buraya kim attı!” diye bağırdığında neredeyse tüm ziyaretçiler
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duymuştu; fakat bu durumda kimsenin cevap vermesi beklenemezdi. Tam bu sırada odaların
birinden sessiz, sakin ve birazda mahcup bir bayan çıkıp: “Efendim çarşaflar bizim, teslim
etmek için görevliyi bulamadım, bırakmam gereken oda da kilitliydi, içeride olmasının daha
çirkin olacağını düşündüm. Özür dilerim.” deyiverdi. Bu hanımefendinin öz güvenini ve bu
tavrını hepimiz takdir etmiştik.

5.5.3. Denetim Hırsızları
En belirgin denetim hırsızları geç kalmak, düzensiz, kötü huylu ve kötü tavırlı olmaktır. Bu
denetim hırsızlarının bedeli nedir hiç düşündünüz mü?
Anlatacağım olay büyük şehirlerimizden birinde yaşanmıştır. Bu şehrimizin belediye başkanı,
personelini ve işlerini takiple ünlüdür. Hikayesini anlatacağımız daire başkanı da belediyenin
ek hizmet binasında görev yapmakta ve kendince önlemini almış; başkan bir şekilde
makamında yok iken ararsa sekreter sanki yerindeymiş gibi telekonferans tekniğiyle görüşmeyi
sağlayacaktır.
Belediye başkanı bir sabah haber vermeden daire başkanının makamına çıka gelir. Başkan
henüz makamına gelmemiştir. Sekretere başkanla görüştürmesini ister ve sekreter telefonu
bağlar:
“… Bey nasılsınız ne yapıyorsunuz?”
“Teşekkür ederim başkanım çalışıyorum.”
“Şu anda neredesin?”
“Yerimdeyim efendim.”
“Hadi oradan. Şu anda senin telefonundan görüşüyorum. Her neredeysen artık gelmene gerek
yok. Keyfine bak!”

5.5.4. Özgüven Hırsızları
Küçük bir başarısızlığın, yetersiz olduğumuzu düşünmenize yol açması ya da bir davranış
biçiminin eleştirilmesinin “Sadece bir fikirdi, işe yaramayacağını ben de biliyorum...” gibi
zihnimizde performansımızın değerini düşürmesi ve konuşurken kekelemek belli başlı özgüven
hırsızlarıdır.
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5.5.5. Tutarlılık Hırsızları
“Bugün endişelenmeye gerek yok”, “Kimse fark etmeyecek”, “Bugün keyifsizim”, “Biraz
dinleneyim” tutumları tutarlılık hırsızlarıdır.
Yanlış yapmak insani bir şeydir. Herkes hata yapar. Marifet bunlardan bir şeyler
öğrenebilmektir. Hataları tekrarlarsanız, büyük yanlışlara dönüşürler.

5.6. İmaj Kırıcılar
Eğer neyin kabul edilebilir olduğu konusunda emin değilseniz, aşağıdaki imaj kırıcılar listesini
gözden geçirelim:
Üzerinde sloganlar olan rozetler, Sloganlı t-shirt, Deri veya süet pantolonlar, Küçük tepe
perukları, Rahatsız edici saç süsleri, Transparan dokumalar, Çiçekli basmalar, Kaçmış veya teli
çekilmiş çoraplar, Çorabın üstünden görünen çıplak bacak, Ütü çizgisi bozuk pantolon, Takım
elbiseyle spor ayakkabılar, Boyasız ayakkabılar, Ütüsüz elbise, Bakımsız ağız ve diş Rengi
atmış siyah giysiler, Nefesin kötü kokması, Özensiz saç ve sakal tıraşı, Oje ya da cila kalıntıları,
Yakadaki kepek, Çorap giymemek, Tamir gerektiren ayakkabı topukları, Saç tıraşı gelmiş
olmak, Bayağı kravat, Gündüz vakti giyilen gece kıyafetleri, Kötü vücut kokuları Sıradan
kalem, Derisi eskimiş çanta, Aşırı parlak, çarpıcı renkli kıyafetler, Abartılı makyaj Bakımsız
tırnak, Özensiz oje, Göğüs cebinde bir dizi kalem, Diz arkası iyice buruşmuş pantolonlar,
Parfüm banyosu yapmış gibi kokmak, Soluk ten.

5.6.1. Özgüven
“Kendimizle ilgili pozitif duygular geliştirmenin oluşturduğu harekete geçme gücü’

Özgüvenin Öğretisi
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Küçük bir çocuğun eline kağıt kalem verip bir resim yapması istense, hemen işe koyulacak ve
bir şeyler çizmeye başlayacaktır.. Aynı şey bir yetişkinden talep edilse, her türlü itirazı
deneyerek o resmi yapmaktan kaçınacaktır. Ne oluyor da özgür olarak yaratılan o meraklı,
girişken, korkusuz çocuk, hiçbir şey yapmak istemeyen, çekingen ve korkak biri haline
gelebiliyor?
İçe Dönük Konuşmanın Gücü kitabının yazarı Shad Helmstetter’a göre, insan beyni birçok
yönden bilgisayara benzemektedir. Örneğin; bilgisayardaki klavye görevini insanda 5 duyu
yapar. Çocuk doğunca anne-babaları, kardeşleri, içinde bulunduğu çevre ve öğretmenleri onu
programlarlar. Bu demektir ki, çocuğun herhangi bir kaynaktan almış olduğu her bir mesaj,
onun yaşamını kontrol edecek programlar olarak ve kalıcı bir biçimde beyninde
depolanmaktadır.
Yine yazara göre bilgisayarlarda bilginin kaydı için kullanılan manyetik disklerin görevi, bizim
bilgisayar beynimizdeki bilinçaltımız tarafından yürütülür. Çocuğumuza ifade ve tavırlarımızla
ilettiğimiz yapma, konuşma, dokunma, bakma şeklindeki her mesaj onu güçsüzleştirici,
cesaretini kırıcı, olumsuz programlar; yapabilirsin, konuşabilirsin, dokunabilirsin, bakabilirsin
şeklinde ifade edilen her mesaj da onu cesaretlendirici, güçlendirici, motive edici olumlu
programlardır.
Yazarın belirlemelerine göre; olumlu yuvalarda büyüyen bir insana, hayatının ilk 18 yılında,
148.000 den fazla “hayır” denmiş ya da bir şeyleri yapamayacağı söylenmiştir. Aynı süre
boyunca yapabileceği, başarabileceği şeklindeki mesajlar ise birkaç 100’ü geçmemiştir. Yazar,
daha sonra yazdığı Adım Adını Başarıya Giden Yol kitabında, verilen bu rakamların abartılı
olmadığını, durumun bundan daha vahim olduğunu belirtmiştir. “Önde gelen davranış bilimi
araştırmacıları, düşündüğümüz her şeyin %77 kadarının amaca zararı dokunur ve bize karşı
çalışır türden olduğunu tespit etmişlerdir.”
Tüm programlamalar bilinçaltımıza kalıcı bir şekilde kaydedilmiş ve tüm faaliyetlerimiz
öncesinde harekete geçip geçmeme konusunda olumlu- olumsuz yüklemeler arasında oylamalar
yapılmakta, yapmaya ya da yapmamaya karar verilmektedir.
Maalesef %77 yanlış programlandık, bize söylenenlere inandık ve zihnimizde oluşturduğumuz
kendi olumsuz tablomuzu yaşamaya başladık. Böyle yaparak, bizimle sınırsız geleceklerimiz
arasında görünmesi de geçilmesi de imkansız duvarlar ördük.
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Yazarımız, bize yüklenen programları bir uçaktaki programlarla karşılaştırmamızı öneriyor. Bir
tatile çıkıyorsunuz. Tam uçağa binmek üzere iken uçuş pilotunun, uçağı uçuran programların
%77’sinin hatalı olduğunu söylediğini duysak ne yapardık? Muhakkak kaçabildiğimiz kadar
hızla, uçaktan inerdik. Programının %l’inin bile yanlış olduğunu bildiğimiz bir uçağa kimse
binmek istemez.
Sonuç olarak; insanoğlu bir uçaktan çok daha komplike ve karmaşıktır. Maalesef %77 oranında
yanlış programlandığımız halde, birçoğumuz bir uçaktakinden çok daha fazla insanın yaşamını
ilgilendiren önemli işlerle uğraşıyoruz. Her birimiz sabah evimizden çıkıp akşama sağ salim
dönüyoruz. Arada bir başımıza bir şeyler gelince şaşırıyoruz. Tüm bunları öğrenince; niçin
dünyamızda bunca savaşın, açlığın, sefaletin, silahlanmanın, düşünce, davranış ve çevre
kirliliğinin olduğunu daha iyi anlıyor insan!

Özgüven Nedir?
Özgüven, kendimizle ilgili olumlu ve pozitif duygular geliştirmemiz sonucunda ortaya çıkan,
“kendimizi iyi hissetme hali” ve “harekete geçme gücü” biçiminde tanımlanabilir. Başka bir
deyişle “kişinin, kendisi olmaktan memnun olması” ve bunun sonucu olarak “kendisi ve
çevresiyle barışık olması” demektir. Demek ki özgüven, olduğu gibi kabul edilmiş olmanın
verdiği kendini rahat, iyi ve güvenlik içinde hissetme halidir.


İç özgüven; kendimizden memnun ve kendimizle barışık olduğumuza ilişkin inancımız

ve bu konuda hissettiklerimizdir.


Dış özgüven; dışarıya kendimizden emin olduğumuz şeklinde verdiğimiz görüntü ve

davranışlardır.
Bizler hem iç hem de dış özgüveni sürekli olarak kullanırız. Bunlar arasında iyi bir dengenin
kurulmuş olması gerekir. Eğer iç ve dış özgüvenimizi dengeleyemezsek sağlıksız iletişim
kurmaya başlarız ki, bu da ilişkilerimizi olumsuz olarak etkiler. Özgüven konusunda temel
nokta, bizi harekete geçiren bu gücün ne kadar olumlu olduğudur çünkü özgüvenin temelinde
insanın pozitif olma duygusu yatar.

Olumsuz Ana Baba Tutumları
95

Güven duygusu, çocukluğun ilk yıllarında, çocuğun anne ve babasıyla kurduğu ilişkiler
çerçevesinde oluşmaya başlar. Yaşlarına uygun sorumluluklar almaları ve takdir görmeleriyle
de kendilerine olan güvenleri artar. Eğer sevgi gereksinimi karşılanmaz, takdir edilmez,
sorumluluk verilmezse bu, ileriki yaşlarda çocukta güvensizlik duygusunun oluşmasına neden
olur. Anne-baba olarak hepimiz çocuklarımızın iyi olmasını isteriz; ancak çok yanlış şeyler de
yaptığımızı görebiliriz:


Çocuğumuzun sorumluluğunu bilen bağımsız biri olmasını isteriz; ancak ona hiçbir

görev vermez, iş yaptırmayız, bütün işleri kendimiz yaparız. Böylece onun sorumluluk almasını
engeller, kendimize bağımlı hale getiririz.


Çocuğumuzun saygılı olmasını isteriz; buna karşılık onunla alay eder, küçük düşürürüz,

böylece ona saygısızlığı öğretmiş oluruz.


Çocuğumuzun bizi seven birisi olmasını isteriz; oysa bizden sevgi göstermemizi

istediğinde onu önemsemeyiz.


Çocuğumuzun ilgili birisi olmasını isteriz; ancak onunla ilgilenmeyiz.

Çocuğumuza güven kazandırmak için bazı tutum ve davranışlarımızdan vazgeçmemiz gerekir.
İşte bırakmamız gereken tutum ve davranışlardan bazıları:


Olumsuz beklentiler; Hepimizin çocuklarımızla ilgili olumsuz bazı beklentileri vardır.

Biz bu beklentilerimizi beden diliyle ya da doğrudan belirtiriz. Örneğin; çocuğun sınavı
kazanacağına inanmıyorsak bunu bir şekilde iletiriz. Çocuk da buna inanır ve bu duyguyla
hareket eder.


Gerçek dışı yüksek beklenti; Her çocuğun belli bir kapasitesi ve yeteneği vardır. Anne-

babalar bunu bildikleri halde yine de çocuklardan düzeylerinin üstünde şeyler beklerler. Bu da
çocuğu güvensizliğe iter.


Kardeşler arası yarışmayı destekleme; Çoğu zaman farkında olmadan çocuklarımızdan

birini över diğerini yereriz. Böylece bir rekabet ortamı oluşturmuş oluruz. Rekabet ortamı
içinde yerilen, övüleni engellemeye çalışır. Övülen ise, bulunduğu konumunu kaybetme
korkusu ve endişesiyle güvensizlik duygusuna kapılır.
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Aşırı hırs; Bazı anne-babalar hep mükemmel olmayı isterler ve yenilgi ihtimali olan

işlere girişmezler. Çocuklarından da bunu beklerler. Çocuk buna ulaşamadığı için kendini
değersiz hisseder.


Aşırı koruyucu anne-baba tutumu; Bazı anne-babalar çocuğunun iyiliği için, çocuğuna

iş yaptırmaz, bütün gereksinimlerini karşılar, el üstünde büyütür, kötü olmasın diye sokağa
çıkartmaz. Bu şekilde yetişen çocukların kendilerine güvenleri gelişmez.


Aşırı baskıcı tutumlar; Aşırı baskıcı tutumlar yüzünden çocuklar duygularını dile

getiremeyip hep içine atarlar. Sonunda öyle bir hale gelir ki, ya dayanamaz patlarlar ya da ruhsal
dengesi bozulmuş bir şekilde psikiyatri servisine götürülürler.

Düşünce Yapılarımızı Onarıcı Teknikler
Başarılarımız bizim özgüvenimizi geliştirirken, kendimizle ilgili “Benden adam olmaz” gibi
olumsuz yüklemeler özgüvenimizi olumsuz olarak etkilerler. Bununla birlikte kendi olumsuz
varsayımlarımızla beslediğimiz yıkıcı düşünce yapılarımızı yenmek için bazı onarıcı teknikler
de vardır. İşte onlardan bazıları:


Güçlü yönlerimizi belirlemek ve onların üstünde daha çok durmak: Elde edilen sonuçlar

kadar, bu yolda harcanan çabalar da önemlidir. Sonuç alamadığımız çabalarımız için de
kendimizi takdir etmeyi bilmeliyiz.

Bilge bir kişi, yanında torunu olduğu halde, biri siyah diğeri beyaz olan iki yavru köpeği
beslemektedir. Bilge, çocuğa bu yavrulardan hangisinin güçlü olduğunu sorar, çocuk
köpeklerden hangisinin güçlü olduğunu incelerken, Bilge; “Ben hangisini beslersem o güçlü”
der ve şöyle devam eder: “Bak yavrum bu yavrulardan siyah olumsuzluğu, beyaz olumlu olmayı
temsil eder. Gördüğün gibi onları ben besliyorum. Hangisini iyi beslersem o güçlü olur ve galip
gelir. Gerçek yaşamda da böyledir. Her gün olumlu ya da olumsuzluklara odaklanır, farkında
olmadan onları besleriz. Bir süre sonra beslenen taraf yaşamımızı kuşatır, olumlu ya da olumsuz
bir yaşam süreriz.”
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Özgüven için de durum aynıdır. Güçlü olduğumuz yanlarımıza odaklanmakla özgüvenimizi
geliştiririz. Zayıf yanlarımıza takılıp kalmaktansa onların farkına varıp geliştirmenin yollarını
aramalıyız.


Risk almak: Asıl olan, kazanmak ya da kaybetmek değil, her yeni deneyime yeni bir

öğrenme fırsatı olarak bakabilmektir. Ancak bu şekilde yeni fırsatlar yakalayabiliriz. Aksi
takdirde, her fırsat kaçırılmış bir şans olarak içimizde kalacaktır.
Gülmek “saftır” riskini göze almaktır. Ağlamak ise “duygusal” görünme riskini... Birine
yakınlaşmak “kendini kaptırma” riskini göze almaktır. Sevdiğini söylemek “sevileni yitirme”
riskini... Düşüncelerini söylemek ise “dokuz köyden kovulma” riskini... Umutlanmak “hayal
kırıklığına uğrama” riskini göze almaktır. Sevmek ise “karşılık görememe” riskini... Ama
riskler alınmalıdır; çünkü hayatımızın en büyük riski hiç risk almamaktır. Çünkü yaşamak
“ölmek” riskini göze almaktır.


İç konuşma yapmak: İçine düştüğümüz olumsuz durumlarla, olumlu iç konuşmalar

yaparak başa çıkabiliriz.


Kişisel değerlendirme yapmak: Kendimizi her şeyden ve herkesten bağımsız olarak

değerlendirebilmek, kendimizi daha güçlü hissetmemizi sağlayacak ve kişisel gücümüzü
başkalarının ellerine teslim etmemizi engelleyecektir.

İç Özgüven
İç özgüvene sahip olanlar kendilerini tanırlar ve severler. Kendilerine açık hedefler koyarlar ve
pozitif düşünürler. Söz konusu kişilerin özellikleri aşağıdaki gibidir:

Kendini Sevme
İnsanlar kendilerini sevdiklerinde hem duygusal hem de fiziksel olarak kendilerini güvende
hissederler ve kendileriyle barışık yaşarlar. Örneğin kendini seven çocuklar;


İstedikleri şeyleri elde etme konusunda suçluluk duymazlar.



Gereksinimlerinin karşılanmasını hakları olarak görürler.



Övgü almayı ve ödüllendirilmeyi açık açık talep ederler.
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Başkalarının kendileri ile ilgilenmesinden ve kendileri için bir şeyler yapmasından çok

hoşlanırlar.


İyi nitelikleriyle gururlanır ve bu niteliklerinden daima yararlanırlar.



Başkalarını, mutluluklarını ve yaşamlarını sabote edecek şeylerden kaçınırlar.

Kendini Tanıma
Kendilerini tanıyan insanlar kendi güçlü ve güçsüz yönlerini iyi bilirler. Bir topluluğa
girdiklerinde kendilerini ifade ederken potansiyellerinin farkında olarak hareket ederler.
Örneğin kendini tanıyan çocuklar;


Kendi değerlerini bilirler.



Kendilerine uygun arkadaşlar bulurlar.



Başkalarının görüşlerine açıktırlar.



Eleştirildiklerinde hemen savunmaya geçmezler.



Eksik yönlerini geliştirme ve değiştirme özellikleri vardır.



Yardım almaya açıktırlar.

Kendine Açık Hedefler Koyma
İç özgüvene sahip çocuklar;


Kendilerine başarabilecekleri açık ve net hedefler belirlerler. Bunları başarmak için de

başkalarına bağımlı olmazlar.


Yeterince motive oldukları için başkalarına kıyasla hedefleri gerçekleştirmede daha

istekli ve enerjiktirler.


Tutarlı davranırlar; çünkü hedef belirlerken en ayrıntılı noktalan önceden tahmin

edebilirler. Özeleştiriyi öğrenmişlerdir.


Kendi ilerlemelerini kontrol edebilirler.



Kolay karar verebilirler.

Pozitif Düşünme
Pozitif düşünce özgüveni harekete geçiren en önemli etkenlerden biridir. Olumsuz bir düşünce
bizi başarıdan çok karamsarlığa götürür. 0 yüzden olumlu düşünmeyi bir yaşam biçimi haline
getirmemiz, bize yaşamımızda çok şeyler kazandıracaktır. Pozitif düşünen çocuklar;


İyi deneyimler yaşama ve bunlardan iyi sonuçlar elde etme konusunda umutludurlar.
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İnsanlar hakkındaki düşünceleri olumludur.



Her sorunun bir çözümü olduğuna, geleceğin geçmişten daima iyi olacağına inanırlar.



Yaşamlarındaki değişikliklere çabuk uyum sağlarlar.



Değişikliklerin, insanı ilerletip geliştireceğini bilirler.

Dış Özgüven
Dış özgüvene sahip çocuklar iletişim kurma, kendini ifade edebilme ve duygularını kontrol
becerilerine sahiptirler. Söz konusu kişilerin özellikleri aşağıdaki gibidir:

İletişim
Sağlıklı bir iletişim yeteneğimiz olması, bizlerin çevremizde sevilen, sayılan, güvenilen
insanlar olmamızı sağlar. Olumlu bir imaja sahip olduğumuzda kendimize güvenimiz
artacaktır. Örneğin, iletişim becerilerini kazanmış olan bir çocuk:


Başkalarını anlayışla ve dikkatle dinleyebilir.



Yüzeysel konulardan derin sohbetlere ne zaman ve nasıl geçeceğini bilir.



Başkalarının sözsüz ifadelerinden ve beden dilinden anlar.



Utanıp sıkılmadan toplum önünde konuşur.

Kendini İyi İfade Edebilme
Konuşma yeteneğimizi geliştirmemiz bize topluluk içinde daha çok söz söyleme olanağı sunar.
Bu da özgüvenimizi destekler.
Nitekim kendini iyi ifade edebilen çocuklar:


Gereksinimlerini dolaysız yoldan ve açıkça söylerler.



Kendilerinin ve başkalarının haklarını korurlar.



Teşvik etmeyi bilirler ve karşısındakinin de kendisini teşvik etmesini isterler.



Övgü kabul ederler, başkasını övebilirler.



Gerektiğinde etkin bir şekilde şikayet ve mücadele edebilirler.

Duygularını Kontrol Edebilme
Duyguları ile başa çıkabilen çocuklar:
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Duygularının esiri olmazlar.



Beklenmedik davranışlar göstermezler.



Korkuları ve kaygılarıyla başa çıkabildikleri için riskleri göze alabilirler.



Mutsuzluklarının kendilerini sürekli engellemesine izin vermedikleri için sıkıntılı

dönemlerini kısa sürede atlatabilirler.


Anlaşmazlık olduğunda kendilerini iyi savunurlar.



İlişkilerinde neşe, sevgi ve mutluluk ararlar.



Kimseye körü körüne kapılmazlar.

5.7. Çocuğun Özgüvenli Yetişmesi İçin Anne Babalar Neler Yapabilir?
Çocuğun bulunduğu her ortam ve koşulda kendini açık bir biçimde ifade edebilmesi, kendi
kararlarını alabilmesi ve bu kararları uygulamaya koyabilmesi çocukta yeterli düzeyde özgüven
gelişimini gerektirir. Daha ilk yaşlardan, çocukların kendilerine yönelik iyi duygular
geliştirmeleri, yaşamlarındaki önemli insanlar tarafından nasıl değerlendirildiklerine bağlıdır.
Büyükleri tarafından,


Sevilen,



Gereksinim duyduğunda beklediği yakınlık ve ilgiyi bulan,



Düşüncelerine değer verilen ve önemsenen,



Güven duyulan ve sorumluluklar verilen,



İyi yaptığı şeyler için övülen,



Yaptıklarında hataya yer verilen ve



Olduğu gibi kabul edilen çocuğun kendine özgüveni olur.

5.7.1. Özgüvenli Çocuklar Yetiştirmek İsteyen Anne Ve Babalara Öneriler:


Çocuğunuzun ailesi tarafından sevildiğini ve kabul gördüğünü hissetmeye ihtiyaç

duyduğunu bilin.
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Çocukluk

çağı

boyunca

çocuğunuzun

kendisiyle

ilgili

düşüncesinin

sizin

beklentilerinizle şekilleneceğini aklınızdan çıkarmayın.


Çocuklarınıza karşı sürekli olumlu bir tavır takının.



Çocuğunuza kendi davranışlarınızla örnek olduğunuzu unutmayın. Onlarda görmek

istemediğiniz davranışlarda bulunmayın.
Bir grup yetişkin erkek bir masa etrafına toplanmış, bir taraftan içki ve sigara içip, bir taraftan
da kumar oynayıp duman altı olmuş bir vaziyette eğleniyorlar! Yanlarında da bir çocuk
“Alican” tiplemesiyle ders çalışmaya çalışıyor. Babası ve arkadaşları Alican’a iki de bir: “Bak
çocuğum dersine iyi çalışman lazım “, “Sigara içmemen lazım “, “Kumar oynamaman lazım “,
“İçki içmemen lazım” hatırlatmasında bulunuyorlar. Alican sonunda dayanamayıp: “Anladım
babacığım, siz ne yapıyorsanız benim yapmamam lazım!” deyiverir.


Var olmalarının sizin için ne kadar önemli olduğunu onlara hissettirin. Onlara olan

sevginizin başarı ya da başarısızlıklarına bağlı olmadığını ve ne olursa olsun onları daima
seveceğinizi söyleyin.


Kendilerine olan özgüvenlerinde sarsıntı gördüğünüz an harekete geçin.



Çocuğunuza gerçek özgüveni sağlamasında yardımcı olun. Çocuğunuzun zayıf

yanlarını görmezlikten gelmeyin. Çocuklar kendilerindeki eksiklikleri bilip geliştirmeye
çalışmalı, iyi ve kuvvetli oldukları yanlarıyla da gurur duyabilmelidirler.


Çocuğunuza, kendisine özgü yeteneklerini ortaya çıkarmasında yardımcı olun. Kendi

ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda faaliyetlere katılma imkanı sağlayarak onları
destekleyin. Böylece kendilerinde var olan yetenekleri ortaya çıkararak, kendilerine özgüven
duymalarını sağlamış olursunuz.


Yaptıkları ve ilgilendikleri şeylerin sizin için ne kadar önemli ve değerli olduğunu

gösterin. Okulda katıldıkları faaliyetlerin gösterilerine gidin. İlgilendiği şeylerle ilgili olarak
onu destekleyin.


Evinizde herkesin birbirine güveneceği bir ortam oluşturun. Duygularını, düşüncelerini,

sevgisini, başarı ya da başarısızlıklarını hayal kırıklıklarını aile fertleriyle rahatça paylaşabilen
çocuklar özgüvenli olurlar.


Çoğunuzun düzeyini aşacak beklentilerden kaçının. Yapamayacağını bildiğiniz bir şeyi

ondan isteyip sonunda hayal kırıklığı yaşatmayın. Ulaşabilecekleri hedefler belirleyip başarılı
olmalarını sağlayın.
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Sadece çok özel yetenek ya da başarılarına değil, her şeyine değer verdiğinizi ve takdir

ettiğinizi belirtin. Küçük bile olsa yaptığı güzel bir şey ya da davranışı için onu övün ve bunun
ne kadar önemli olduğunu belirtin.


Onları bağışlayın ve sevgiyle güvende olduklarını hissettirin. Çocuklarınızı disipline

edin ama bunu hiç bir zaman sinirle, katı kurallarla, ağır cezalar verme şeklinde yapmayın.
Çocuklar adaletsiz davrandığınızda bunu çok iyi bilirler. Onların güvenini sarsmayın.


Birlikte vakit geçirin. Ortak yapacağınız faaliyetler bulup birlikte olarak vakit geçirin.

Küçük oğlumuz Halis henüz yedi yaşındaydı. Evde çalışmam gereken nadir hafta sonlarından
biriydi ve tam da işime dalmıştım. Halis, evde ne kadar bozuk elektronik oyuncak varsa hepsini
toplamış: “Babacığım haydi bunları tamir edelim” dedi. Zaman zaman ev işlerinde bana
yardımcı olduğu için benim küçük yardımcım rollerini çok seviyordu. Fakat o gün kesin olarak
böyle bir işin zamanı değildi. Birden:
“Çocuğum görmüyor musun baba çok meşgul, baba çalışıyor, sonra tamir ederiz. Hem bilmiyor
musun ki baban elektronikten hiç anlamaz” demek istedim. Sonra kendimi toparladım. Halis’in
odasına geçtik. Ortaya büyük bir sofra bezi serdik. Evde bulunan bütün alet edevatı getirip
yaydık. Başladık bir uçtan oyuncakları söküp dağıtmaya. Hiçbirini tamir edemiyor, birinden
bıkınca ötekine geçiyorduk. Tam bende zevk almaya başlamıştım ki Halis, hepsini toplayıp
çöpe attı: “Babacığım önemli olan bana vakit ayırmandı, baba oğul iyi vakit geçirdik değil mi?
Teşekkür ederim” dedi.
Bugün çocuklarım her şeyden çok onları sevdiğimi bilirler. Bu güvenin çok güçlü bir altyapısı
var. Eğer çocuklarımızın bize ihtiyaçları olduğunda önemli işlerimizin olduğunu söyler
yanlarında olmazsak, onlara bizim için her şeyden daha önemli olduklarını anlatma konusunda
sıkıntı yaşarız.


Onların özgüvenlerini sağlayacak sözler söyleyin. “Yardımların çok işime yaradı,

teşekkür ederim.” ya da “Bak bu konudaki fikrini çok beğendim.” gibi sözlerle onların
katkılarına değer verdiğinizi gösterin.


Çocuğunuzla ilgili sorunları, onun karakterine değil, yaptığı şeye hitap ederek konuşun.

Çocuklar kendileri ile ilgili sorunları, onlara saldırılıp eleştirmeden konuşulduğunda bu
problemi çözmek için çaba sarf ederler.
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Çocuğa evin içinde ve dışında başarabileceği sorumluluklar vererek kendi başlarına bir

şeyler yapabildiklerini görmelerini sağlayın. Kendisine güvenilip sorumluluk verilen çocuklar,
kendilerini yararlı ve önemli hissederler.


Çocukları sadece başarıları için değil, çabaları için de destekleyin.



Çocukların yaşadıkları sorunları sahiplenmek yerine, onların sorunlarıyla mücadele

etmelerine ve onların üstesinden gelmelerine yardımcı olun.


Çocuğa olan saygınızı sık sık ifade edin.



Çocuğun aileye olan olumlu katkılarını onunla paylaşın. Çocuklar, bir faydalarının

olduklarını gördükleri zaman kendilerini değerli hissederler.


Kendisine dikkat etmesine ve kendisini geliştirmesine önem verin.



Güçlü olduğu konularda büyüklerine yardımcı olmalarına izin verin.



Yaptığı işe fazla müdahale etmeyerek kendisine duyulan güveni belli edin.



Onların düşünce ve inançlarını eleştirmeden dinleyin.



Potansiyellerini sınamaları için riske atılmalarını teşvik edin.



Yaptığı işlerle ilgili ona olumlu tepkilerde bulunun.



Çocuğa yönelik eleştirileriniz dolaysız, açık ve dürüst olsun.



Kendisini tanıması için tiyatro, spor gibi sosyal etkinlikle r yönlendirin.



Başkalarıyla karşılaştırma yapmaktan kaçının.



Çocuğun sınırlarını göz önünde bulundurarak başarabileceği hedefler belirlemesine

yardımcı olun.


Hedeflerine ulaşmada geçtikleri her aşama için teşvik edin.



Onların hedeflerine saygı gösterin.



Olumsuz düşüncelerini bir kenara bırakarak kendileri adına olumlu şeyler söylemeleri

için cesaretlendirin.


Düşüncelerinde genelleme yapmalarını engelleyin ve düşüncelerindeki abartılı

ifadelerin daha doğru ifadelere yöneltilmesine yardımcı olun.


Sık sık konuşma fırsatı verin ve düzenli aralıklarla çeşitli konularda sohbetler edin.



Onunla kültür farklılıkları, farklı insanlar ve durumlar hakkında konuşun.



Beden dilinin önemi üzerinde durun.



Değişik yaş gruplarındaki insanların bulunduğu ortamlara girmesine imkan sağlayın.



Pozitif düşüncelerini paylaşarak olumlu düşünme yeteneğini geliştirilmesine yardımcı

olun.
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Önemli bir savaş sırasında Japon bir komutan askerlerinin sayısının, düşmanlarınkine oranla
çok daha az olmasına rağmen, saldırıya geçmeye karar verir. Ordusunun kazanacağına olan
güveni tamdır. Ancak, askerleri zafer konusunda oldukça kaygılıdır. Savaş alanına doğru
ilerlerken, yol kenarındaki bir tapınakta durup hep birlikte dua ederler. Daha sonra komutan
cebinden bozuk para çıkararak; “Şimdi yazı-tura atacağız. Eğer tura gelirse biz kazanacağız,
ama eğer yazı gelirse kaybedeceğiz, kaderimiz böylece ortaya çıkacak.” der. Bozuk parayı
havaya atar ve herkes sabırsızca paranın yere düşmesini bekler. Tura gelmiştir. Askerler çok
sevinirler; kendilerine olan güvenlerini toplamışlardır. Bu coşkuyla düşmana saldırır ve savaşı
kazanırlar.
Bir süre sonra yüzbaşı, komutanın yanına gelerek onun kehanetini takdir edercesine; “Kimse
kaderi değiştiremez.” der. Bunun üzerine; “Haklısın.” der komutan, iki tarafı da tura olan parayı
göstererek...
Doğru olanı yapmak vicdanımızı tatmin eder. Bu da kendimize güveni geliştirir. Yanlış bir şeyi
yaptığımızda ise iki olumsuz şey meydana gelir: Birincisi, kendimizi suçlu hissederiz ve bu
suçluluk duygusu kendimize olan güveni yiyip bitirir. İkincisi, er geç diğer insanlar bunu
öğrenir ve bize olan güvenlerini yitirirler.
Ünlü psikolog Dr. George W. Crane, Uygulamalı Psikoloji adlı kitabında: “Unutmayın,
davranışlar duyguların göstergeleridir. Duyguları doğrudan denetleyemezsiniz, sadece davranış
ve hareketlerinizin seçimiyle bunu yapabilirsiniz. . .“ kısacası “Güvenli düşünmek için, güvenli
hareket edin.” der. Ve psikologlar fiziksel hareketlerimizi değiştirerek tutumlarımızı
değiştirebileceğimizi söylerler.
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Giriş
İş yaşamında bir insanın profesyonel imajı, hiç kuşkusuz herşeyden önce kişilik özellikleri ile
oluşur. Ancak, ilk karşılaştığınız bir kişiye kişiliğinizi tam ve doğru olarak ansıtmanıza olanak
yoktur. Kısa bir süre içinde kişilik özelliklerinizi inandırıcı bir biçimde göstermenizi sağlayacak
kestirme yollar da yoktur. İmaj yaratmanın bu nedenle önemli bir yolu giyim kuşam ve beden
dili ile verilen mesajlar olmaktadır.
Bir kişiyle ilgili ilk izlenimin ve imajın dış görünüşle yaratılacağı ancak yaratılan bu imajın
sürdürülebilmesi için kişilik özellikleriyle desteklenmesi gerektiği bilinmektedir. Kişisel
özellikler, sözlü ifadelerle de ortaya konulabilir. Ancak, davranışlar her zaman sözlerden çok
daha etkilidir. Sözlerin davranışlarla pekiştirilmesi gerekir. Belirli bir imajı kazanmak için o
imajı

destekleyen

ifadelerle

konuşmalısınız.

Sözlerinizi

eylemlerinizle

kanıtlamalı,

eylemlerinizin bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiğiniz alışkanlıklarınız olduğunu ve
alışkanlıklarınızın da kişilik yapınızın önemli bir parçasını oluşturduğunu göstermelisiniz.
İş ortamında davranışlarınıza ve yetkinliklerinize yansıyan; girişkenlik, açık ve rahat olma,
kendine güven, iletişim ve ilişki kurma yeteneği, kararlılık, dayanıklılık, soğukkanlı ve sabırlı
olma, yenilikçi ve yaratıcı olma, olumlu zihinsel tutum, sorun çözme becerisi, liderlik ve takım
çalışmasına yatkınlık gibi kişisel özelliklerinizin iyi, orta ya da zayıf olduğu konusunda kişisel
bir değerlendirme yapmalısınız. Bu özelliklerinizi başkalarının nasıl değerlendirdiklerini
öğrenmelisiniz. Hangi özelliklerinizin imajınızı oluşturmada daha etkili olduğunu bilmelisiniz.
Hangi özelliklerinizi değiştirmek, hangilerini geliştirmek ve hangilerini de aynen sürdürmek
istediğinize karar vermelisiniz.
Unutmayın, kişisel imajınızı siz yaratırsınız ve ancak siz değiştirebilir ve geliştirebilirsiniz.
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6. PROFESYONEL BİR İZLENİM OLUŞTURMAK
Bir karşılaşmada, selamlaşmadan vedalaşmaya kadar yaşanan bütün aşamaların iyi bir izlenim
oluşturacak biçimde nasıl sergilenmesi gerektiğine ilişkin unsurlar aşağıdaki gibidir:

6.1. Etkili Bir Giriş Yapmak
Birçok insan, tanımadığı kişilerle dolu bir ortama son derece özgüvensiz, sönük bir biçimde
girer. İmaj danışmanı David Wygant, herhangi bir ortama özgüvenli bir girişin ilk izlenim için
son derece önemli olduğunu söylüyor: “Kapıdan içeri adım attığınız anda durun ve 15’e kadar
sayın. Herkes içeri biri girerken kapıya doğru bakar; çünkü hep daha iyi ve daha büyük bir
şeyler beklerler. Bu yüzden, güçlü bir pozisyonla giriş yapmak her zaman iyidir.”
Eleri Sampson da; herhangi bir yere girişte izleyicilerin bizi ilk gördükleri biçimde
hatırlayacaklarını, bu ilk resmin zihinlere kazınacağını belirtiyor ve etkili bir giriş için izlenmesi
gereken davranışları şöyle sıralıyor: “Baş havaya kalkmış, nefes verilmiş ve omuzlar indirilmiş
olarak içeri gir. Bir müddet bekle, odaya bir göz gezdir, göz teması kur, gülümse, el sıkış, konuş
ve otur.”

6.2. Selamlamak
Yeni bir ortama girdiğinizde daima insanları neşeyle ve içtenlikle selamlayın. Böylece herkesin
kazanacağı bir hava oluşturmuş olursunuz. Ken Cooper iyi bir selamlaşmanın 5 aşamasını şöyle
sıralıyor:


Gerçek bir selamlaşmanın ilk aşaması “bakma”dır.



Konuşmaya karar verdiğimizde “gördüm” aşamasına geçilir ve kaş kaldırarak süreç

başlatılır.


Üçüncü aşama “selam”dır ve selamlarken karşımızdaki kişinin adı da zikredilir.



Selamlaşmanın dördüncü aşaması avuç içinin sunulmasıdır. Bunu el sallayarak da

yapabiliriz.


Seremoninin son safhası ise göz temasıdır.
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Bob Burg’un dediği gibi, selamlamanın bedeli yoktur, ancak kesinlikle ödülü vardır. Gerçekte
iki ödülü vardır: Birincisi, birini selamlamanın verdiği güzel duygu, diğeri de bunu alışkanlık
haline getirmek için alıştırma yapmış olmaktır.

6.3. El Sıkışmak
Yeni tanışan iki insanın ilk etkileşimi genellikle el sıkışmak yoluyla olur. Uzmanlar tokalaşma
sırasında, eli sıkış gücünün, elin nemli ya da kuru oluşunun ve sıcaklığının ilk izlenim
oluşturmada önemli bir rol oynadığını belirtirler.
El sıkışmanın kalitesinin ilk izlenimdeki etkisini araştırmak için yapılan deneyimler güç, enerji,
süre, göz teması ve el tutuşun tamamlanmasıyla nitelenen sıkı bir tokalaşmanın, insanların ilk
izlenimlerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu, daha kendine güvenli kişiler olarak
algılandığını göstermektedir.
Karşılaşmalarda elini sıktığınız kişinin, sizin gerçekten orada olduğunuzu hissetmesine yetecek
kadar sağlam bir el sıkışın. Aynı anda kısaca karşınızdakinin gözlerine bakın ve “tanışmaktan
memnunum” diyen bir biçimde gülümseyin.
El sıkışma

El sıkışma mağara adamı döneminin bir kalıntısıdır. Mağara adamları karşılaştıklarında
silahları olmadığını ya da silah gizlemediklerini göstermek için avuçları açık olarak kollarını
havada tutarlardı. Bu avuçlar havada hareketi geçen yüzyıllar süresince değişime uğrayarak
avuç havada, avuç kalbin üzerinde ve sayısız diğer varyasyonun türemesine yol açmıştır. Bu
eski selamlama töreninin modern biçimi İngilizce konuşulan çoğu ülkede karşılaşıldığında ve
ayrılırken kullanılan ellerin kilitlenerek sallandığı harekettir. Eller normal olarak beş ila yedi
kere arasında sallanır.
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Baskın ve Edilgen El Sıkışmalar
Birisiyle ilk kez karşılaştığınızı ve geleneksel bir el sıkışmayla selamlaştığınızı varsayalım. El
sıkışmayla üç temel tavırdan biri iletilir. Bunlar egemenlik: “Bu insan üzerimde egemenlik
kurmaya çalışıyor, temkinli olmalıyım”; edilgenlik: “Bu insanın üzerinde egemenlik
kurabilirim. Ne istersem yapar” ve eşitliktir: “Bu insandan hoşlandım. İyi anlaşacağa
benziyoruz.” tavırlarıdır.
Bu tavırlar bilinçdışı olarak iletilir ancak biraz çalışma ve bilinçli uygulamayla aşağıdaki el
sıkışma teknikleri başkalarıyla yüz yüze görüşmelerin sonucunu anında etkileyebilir.
Egemenlik, el sıkışma sırasında elinizi avucunuz aşağıya bakacak biçimde çevirerek iletilir.
Avucunuz doğrudan yere bakmamalı ancak karşınızdakinin avucuna göre aşağıya bakmalıdır.
Bu da ona gerçekleşecek görüşmede denetimi ele almak istediğiniz mesajını iletir. Başarılı elli
dört üst düzey yönetici üzerinde yapılan incelemeler bunların kırk ikisinin sadece el sıkışmayı
başlatmakla kalmayıp aynı zamanda egemen el sıkışma denetimini kullandıklarını göstermiştir.
Köpeklerin teslimiyetlerini sırt üstü dönüp gırtlaklarını ortaya çıkararak göstermeleri gibi
insanlar da karşıdakine teslimiyetlerini avuçlarım yukarıya çevirerek gösterirler. Bu hareket
özellikle denetimi karşınızdakine bırakmak ya da onun kendini durumu kontrol ediyor olarak
hissetmesini istediğinizde etkilidir.
Ancak, avucun yukarı baktığı el sıkışma biçimi edilgen bir tavır gösterse de ele alınması
gereken bazı hafifletici durumlar olabilir. Örneğin ellerinde artrit olan birisi durumu nedeniyle
size zayıf bir el uzatır ve bu da avucunu edilgen konuma çevirmeyi kolaylaştırır.
Mesleklerinde ellerini kullanan cerrah, sanatçı ve müzisyen gibi insanlar sırf ellerini korumak
amacıyla zayıf bir biçimde el sıkışabilirler. El sıkışmasından sonraki hareketler o kişiyi
değerlendirmeniz için ek ipuçları sağlayacaktır edilgen kişi edilgen hareketler kullanırken,
baskın kişi de daha saldırgan hareketler kullanacaktır.
İki baskın kişinin el sıkışması durumunda her ikisi de karşısındakinin avucunu edilgen konuma
getirmeye çalışacağından sembolik bir savaş yaşanır. Sonuçta her ikisi de birbirlerine saygı
duygularını iletirken her iki avuç da dikey olarak mengene gibi bir el sıkışma yaşanır. Bu
mengene gibi dikey avuç kavrama babanın oğluna “adam gibi el sıkışmayı” gösterirken
öğrettiği el sıkışmadır.
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Kontrolü

Kontrolü

ele

alma

bırakma

Adam gibi el sıkışma
Birisi size baskın bir el uzattığında avucunu edilgen konuma getirecek biçimde çevirmek sadece
zor olmakla kalmaz bir de ne yapmaya çalıştığınızı belli edersiniz. Baskın el sıkıcıyı etkisiz
hale getirmek için uygulayabileceğiniz aşağıdaki teknik sadece kontrolü size vermekle kalmaz
karşıdakinin kişisel alanına girerek onu ürkütmenizi de sağlar. Bu etkisiz hale getirme tekniğini
mükemmelleştirmek için el sıkışırken sol ayağınızla ileri adım atma egzersizi yapmanız
gerekmektedir.
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Ardından sağ ayağınızı öne getirirken sol ayağınızı karşınızdakinin önüne ve kişisel alanına
getirin. Ardından sol ayağınızı sağ ayağınıza çapraz getirerek manevrayı tamamlayın ve el
sıkışmayı yapın. Bu taktik el sıkışma konumunu düzeltmenizi ya da karşınızdakinin elini
edilgin konuma getirmenizi sağlar. Ayrıca karşınızdakinin mahrem bölgesine girerek kontrolü
ele geçirmenizi sağlar.

Soldaki adama baskın bir el uzatılır. Eli alır ve sol ayağıyla öne adım atar. Sağ ayağını çapraz
getirerek karşıdakinin mahrem bölgesine girer ve el sıkışmayı dikey hale getirir.
El sıkışmak üzere kolunuzu uzattığınızda sağ ayağınızı mı sol ayağınızı mı ileri uzattığınızı
görmek için kendi el sıkışma tarzınızı inceleyin. Çoğu kişi ayak olarak da sağ ayağını
kullandıklarından baskın bir el sıkışmayla karşılaştıklarında el sıkışmanın sınırları içerisinde
hareket etmek için yerleri olmadığı ve bu da karşıdakinin kontrolü ele almasını sağladığından
dezavantajlı durumdadırlar. El sıkışırken sol ayağınızla ileri adım atmayı çalışın. Baskın bir el
sıkışmayı nötrleştirmek ve kontrolü ele almanın ne kadar basit olduğunu göreceksiniz.

6.4. El Sıkışma Çeşitleri ve Anlamları
Avuç içinin aşağıya baktığı durum karşıdakine eşit bir ilişki kurma şansı vermediğinden
kesinlikle en saldırgan el sıkışma stilidir. Bu el sıkışma biçimi her zaman el sıkışmada ilk
hareketi yapan saldırgan ve baskın erkeklerde tipik olarak görülür ve avuç içi aşağıda olarak
uzatılan gergin kol karşıdakini avuç yukarıda olarak karşılık vererek edilgen konuma geçmeye
zorlar.
Avuç aşağıya bakan el sıkışmayı karşılamak için birkaç yol geliştirilmiştir. Sağa adım atma
tekniğini kullanabilirsiniz ancak karşıdakinin kolu genellikle bu gibi taktikleri engellemek
üzere gergin ve kaskatı durduğundan bunu yapmak zor olabilir. Karşıdakinin elini üstten tutarak
el sıkışmak başka bir basit manevradır. Bu yaklaşımla, sadece karşıdakinin elini kontrol
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ettiğinizden değil ancak aynı zamanda sizin eliniz avuç aşağıya bakarak onunkinin üzerinde
üstün konumda olduğundan baskın taraf siz olursunuz. Karşıdaki için utanç verici
olabileceğinden bu hareketin dikkatle kullanılmasını öneririz.

Avuç aşağıya doğru el uzatma

Avuç aşağıya doğru uzatmanın etkisiz hale getirilmesi

Eldiven
Eldiven şeklinde el sıkışmaya bazen politikacı el sıkışı denir. Bu hareketi yapan karşısındakine
güvenilir ve dürüst olduğu izlenimini vermeye çalışırsa da bu tekniği yeni tanıştığı biri üzerinde
kullandığında tam ters etki yapabilir. Karşıdaki hareketi yapanın niyeti hakkında kuşkuya
kapılarak temkinli davranır. Eldiven el sıkışı sadece iyi tanıdığınız insanlara yapılmalıdır.
Çok az el sıkış biçimi ölü balık el sıkışı kadar iticidir özellikle de el soğuk ve terliyse. Ölü
balığın yumuşak, uysal dokunuşu onu evrensel olarak istenmeyen bir şey kılar ve çoğu kişi
özellikle de elin ters çevrilmesinin kolaylığı nedeniyle bunu zayıf karakter göstergesi olarak
algılar. Şaşırtıcı olan ölü balık el sıkışını kullanan çoğu kimsenin bunun farkında olmamasıdır.
Bu nedenle ileride kullanacağınız el sıkış tekniğine karar vermeden önce arkadaşlarınızın kendi
el sıkış biçiminiz hakkındaki görüşlerini alın.
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Politikacı el sıkışı

Ölü balık
Parmak ezici saldırgan “kabadayı” tipinin işareti gibidir. Ne yazık ki, karşılığında bir laf etmek
ya da burnuna yumruğu çakmak gibi fiziksel eylemler dışında bunu engellemenin bir yolu
yoktur!

Parmak ezici
Avucun aşağıya bakması gibi gergin kol uzatma da saldırgan tipler tarafından kullanılmakta
olup amacı sizi belli bir mesafede ve hareketi yapanın mahrem bölgesinin dışında tutmaktır.
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Kırsal bölgede yetişen ve daha büyük mahrem bölgeye sahip kişiler tarafından da kişisel
bölgelerini korumak amacıyla kullanılır. Ancak taşralılar genellikle öne eğilme ya da hatta
kollarını gergin olarak uzatırken tek ayaklarının üzerinde durma eğilimindedirler.

Gergin kol uzatma

Parmak ucu tutma

Kol çekme
Parmak ucundan tutma da hedefini şaşırmış bir gergin kol uzatma gibidir; kullanıcı karşıdakinin
parmaklarını yanlışlıkla tutar. Hareketi yapanın karşısındakine karşı hevesli ve istekli bir tavrı
varmış gibi görünse de aslında kendine güven eksikliği çekmektedir. Gergin kol uzatma gibi
parmak ucu tutmanın da esas amacı karşıdakini rahat edebileceği bir mesafede tutmaktır.
Hareketi başlatanın karşıdakini kendi bölgesine çekmesinin iki anlamı olabilir. Birincisi
hareketi başlatan sadece kendi kişisel alanı içerisinde rahat eden güvensiz bir tiptir ya da ikincisi
hareketi başlatan daha küçük bir mahrem bölgesi olan bir kültürden gelmektedir ve normal
davranmaktadır.
İki eli kullanarak el sıkışmanın anlamı karşıdakine duyulan içtenlik, güven ya da hislerin
derinliğini belirtmektir. Burada iki önemli ögeye dikkat edilmelidir. Birincisi sol elin el
sıkışmayı başlatanın hissettiği ek duyguları iletmekte kullanıldığı ve bu duyguların derecesinin
sol elin karşı tarafın sağ kolunun ne kadar yukarısına götürüldüğüyle ilişkili olduğudur.
Örneğin, dirsek kavrama, bilek tutmadan daha fazla duygu iletirken omuz tutuşu üst kol
kavramadan daha fazla duygu iletir. İkinci olarak, el sıkışmayı başlatanın sol eli karşı tarafın
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mahrem ve yakın mahrem bölgelerine bir giriştir. Genel olarak bilek tutma ve dirsek kavrama
sadece yakın arkadaşlar ve akrabalar arasına kabul edilebilir ve bu durumlarda el sıkışmayı
başlatanın sol eli sadece karşıdakinin mahrem bölgesine girer.
Omuz tutuş ve üst kol kavrama karşı tarafın yakın mahrem bölgesine girmekte olup vücut
teması da içerebilir. Bu hareket sadece el sıkışma sırasında yakın duygusal bir bağ hisseden
insanlar arasında kullanılmalıdır. Bu ek duyguların karşılıklı olmaması ya da el sıkışmayı
başlatanın çift elli bir el sıkışma kullanmak için iyi bir nedeni olmaması durumunda karşıdaki
kuşkulanarak el sıkışmayı başlatanın niyetlerine karşı bir güvensizlik duyacaktır. Bunu
karşıdakinin tetikte olmasına neden olarak sosyal bir intihar olduğunu fark etmeden
seçmenlerini iki elli el sıkışmayla selamlayan politikacılar ve yeni müşterilerini benzer biçimde
selamlayan pazarlamacılarla karşılaşabiliriz.

Bilek tutma – Dirsek kavrama

Üst kol kavrama - Omuz tutma

6.5. Göz Teması Kurmak
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Göz teması iletişimde en önemli ögelerden biri ve ilginin net bir belirtisidir. Normalde biriyle
konuşurken karşımızdakinin gözlerine bakarız. Böylece ilgili, dürüst ve birlikteyken rahat
olduğumuz mesajını veririz.
Biri önemli bir şey söylemeye çalışırken ona bakmalısınız. Aksi takdirde karşınızdakine
utandığınız ya da ilgilenmediğiniz sinyalleri gidecektir.
Birinden uzak durmak istiyorsanız, gözlerinin içine bakmak yerine kısa bakışlar atın. Daha
fazla ilgi istiyorsanız, karşınızdaki kişinin gözlerine normalden bir saniye daha uzun bakın.
Birine gözünü dikip uzun süreli bakmak ise, insanın kendisini tehdit altında hissetmesine yol
açabilir.
Göz teması karşımızdaki kişiye ilgimizi ortaya koyar. Peki, ama ne kadar süreyle kurulan göz
teması başkalarınca hoş karşılanır? Ya da standartların dışına ne zaman çıkılır?
Araştırmacılar yüz yüze iletişimde sohbet süresinin %40- 60’ında göz temasının
sürdürüldüğünü ortaya koymuştur.
Araştırmacılar, iş başvurusunda bulunan kişilerden bir gruba iş görüşmesi sırasında uzun süreli
(zamanın %90’ında) göz teması kurmalarını; bir gruba normal göz temasında (zamanın %40 ila
60’ında) bulunmalarını ve son gruba da çok az göz temasında (zamanın %10’unda)
bulunmalarını söylenmişler. Sonuçlar, çok az göz teması kuranların pek çok açıdan olumsuz
karşılandıklarını ortaya koymuş. Bunlar normal göz temasını sürdüren kişilere göre daha
yüzeysel, sosyal açıdan sevimsiz ve daha az güvenilir insanlar olarak algılanmışlar. Ayrıca uzun
süreli göz teması da normal göz temasından daha iyi bir etki oluşturmuştur.
Hepimiz ´Gözleriyle onu parçaladı´, ´Kocaman bebek gözleri var´, ´Gözlerini kaçırıp duruyor´,
´Çok davetkâr gözleri var´, ´Gözünde öyle bir pırıltı vardı´ ya da ´Bana en kötü bakışıyla baktı´
gibi ifadeler kullanmışızdır. Bu gibi ifadeleri kullandığımızda farkında olmadan kişinin
gözbebeklerinin büyüklüğünden ve bakışla ilgili davranışlarından söz ederiz. The Tell-Tale Eye
adlı kitabında Hess, vücudun odak noktası olduklarından ve gözbebekleri de bağımsız hareket
ettiğinden gözlerin tüm insan iletişim işaretleri arasında en açıklayıcı ve doğru bilgileri
verdiğini söylemiştir.
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Belli ışık durumlarında, kişinin ruh hali ve tavrı olumludan olumsuza ya da olumsuzdan
olumluya geçerken gözbebekleri küçülür ya da büyür. Heyecanlanan birisinin gözbebekleri
normal büyüklüklerinin dört katına çıkabilir. Tam tersine, kızgın, olumsuz bir ruh hali
gözbebeklerinin minik boncuk gözler ya da yılan gözleri olarak bilinen biçimde küçülmesine
yol açar.
Flört sırasında gözler oldukça fazla kullanılır, kadınlar gözlerini vurgulamak için göz makyajı
yaparlar. Bir kadın bir erkeği severse ona bakarken gözbebeklerini büyütecek ve erkek de
farkında olmadan bu bilgiyi doğru yorumlayacaktır. Bu nedenle romantik buluşmalar
gözbebeklerinin büyümesine neden olan loş yerlerde gerçekleşir. Birbirlerinin gözlerine bakan
genç aşıklar farkında olmadan gözbebeklerinin büyüyüp büyümediğine bakmaktadırlar. Her
biri diğerinin gözbebeklerinin büyümesinden heyecanlanır.

İş Bakışı

Sosyal Bakış

Bakış karşıdakinin göz düzeyinin altına düştüğünde sosyal bir ortam oluşur. Birisine bakmayla
ilgili deneyler sosyal bir karşılaşma sırasında bakanın bakışlarının karşıdakinin yüzünde gözler
ve ağız arasındaki bir üçgene baktığını göstermiştir.
Yan Bakış
Yan bakış ilgi ya da saldırganlık iletmekte kullanılır. Hafif kalkmış kaşlar ve bir gülümsemeyle
birlikteyse ilgi anlamına gelip flört işareti olarak yaygın biçimde kullanılır. Aşağıya dönük
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kaşlar, çatık alın ya da aşağıya dönük ağız köşeleriyle birlikte şüpheli, saldırgan ya da eleştirel
bir tavır anlamına gelir.

Mahrem Bakış
Bakış gözlere ve çenenin altından kişinin vücudunun diğer bölgelerine doğrudur. Yakın
karşılaşmalarda gözler ve göğüs ya da memeler arasındaki üçgen, daha uzak karşılaşmalarda
ise gözlerle apış arası arasındaki üçgendir. Kadın ve erkekler bu bakışı birbirleriyle
ilgilendiklerini göstermek için kullanırlar ve ilgi karşılıklıysa aynı bakışlarla yanıt verilir.

Gözle Dışarıda Bırakma
Karşılaştığımız en sinir bozucu insanlardan bazıları konuşurken gözle dışarıda bırakma
hareketini kullananlardır. Bu hareket bilinçsizce yapılır ve o kişinin sizden sıkılması ya da artık
ilgilenmemesi ya da kendini sizden üstün görmesi nedeniyle sizi görmemeye çalışmasından
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oluşur. Konuşma sırasında altı ila sekiz göz kırpması olanlar normal hızdan farklı olarak göz
kapakları kapanarak bir saniye ve daha uzun süre kapalı kalırlar ve bu arada da karşınızdaki sizi
anlık olarak kafasından atar. Bunun son hali gözleri kapalı bırakarak uykuya dalmaksa da
birebir karşılaşmalarda bu pek ender olur.
Birisi sizden üstün olduğunu düşünüyorsa gözle dışarıda bırakma hareketini yaygın olarak
´burnunun üzerinden bakmak´ olarak bilinen kafayı geriye atarak size uzun bir bakış atma
hareketiyle birlikte yapar. Konuşma sırasında bir gözle dışarıda bırakma hareketiyle
karşılaşırsanız bu kullandığınız yaklaşımın olumsuz bir tepkiye yol açıyor olabileceği ve etkin
bir iletişimi için yeni bir taktik gerektiği anlamına gelir

Birisine kitaplar, şemalar, grafikler vs. kullanarak görsel bir sunuş yapıyorsanız bakışlarını nasıl
denetleyeceğiniz önemli olabilir. Araştırmalar beyne iletilen bilgilerin yüzde 87´sinin gözler,
yüzde 9´unun kulaklar ve yüzde 4´ünün de diğer duyular aracılığıyla iletildiğini göstermiştir.
Örneğin, siz konuşurken karşınızdaki görsel sunuşunuza bakıyorsa ve söylediklerinizi
gördükleriyle doğrudan ilişkili değilse mesajınızın sadece yüzde 9´unu özümseyecektir.
Mesajın görsel sunuşunuzla ilgili olması durumunda görsel sunuşa bakıyorsa söylediklerinizin
sadece yüzde 25-30´u ona ulaşacaktır. Bakışlarını azami biçimde kontrol edebilmek için görsel
sunuşu göstermek için bir kalem ya da işaret çubuğu kullanın ve aynı zamanda gördüklerini
sözlü olarak ifade edin. Ardından kalemi görsel sunuştan kaldırarak onun ve sizin gözlerinizin
arasında tutun Bu hareket mıknatıs varmışçasına başını yukarıya kaldırmasını sağlayacak ve
böylece söylediklerinizi görecek ve duyacaktır. Konuşurken diğer elinizin avucunuzun görünür
olduğundan emin olun.
122

6.6. Gülümsemek
Yeni bir ortama girdiğinizde gülümserseniz, dünyaya o anda mutlu olduğunuzu, başkalarıyla
tanışmaktan zevk alacağınızı söylersiniz ve insanların sizin hakkınızda iyi şeyler hissetmelerini
sağlarsınız. Karşınızdaki kişiler sizin onları cana yakın bulduğunuzu hisseder ve doğal olarak
daha iyi bir etkileşime girersiniz.
Güler yüzlü olma, insanların aradıkları en önemli özelliklerdendir. Yüzünüzü aydınlatan sıcak
bir gülümseme, sizin ne hissettiğinizi tüm sözcüklerden daha iyi anlatır. Eğer mutluysanız,
birinden hoşlanıyorsanız bunu tek sözcük bile söylemeden sadece bir gülümsemeyle
gösterebilirsiniz.
“Küçük kız, hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu gülümseme adamın kendisini iyi
hissetmesine neden oldu. Bu hal içinde yakın bir geçmişte kendisine yardım eden bir dosta
teşekkür edemediğini hatırladı. Hemen bir not yazdı, arkadaşına yolladı.
Arkadaşı bu mektup eline geçtiğinde o kadar mutlu oldu ki, mektubu okuduğu lokantadaki
garson kıza yüklü bir bahşiş bıraktı. Garson kız akşam eve giderken kazandığı paranın bir
parçasıyla köşede aç olduğu belli fakir bir adama yiyecek aldı.
Adam öyle minnettar oldu ki üç gündür boğazından bir şey geçmemişti. Karnını doyurduktan
sonra, bir apartmanın bodrumundaki tek kişilik odasının yolunu tuttu. Öyle neşeliydi ki, bir
saçak altında titreyen köpek yavrusunu görünce kucağına aldı ve yavruyu ısıttı. Küçük köpek
gecenin soğuğundan kurtulduğu ve başını okşayan bir el olduğu için çok mutluydu.
Gece yarısından sonra tüm apartmanı dumanlar sardı... Bir şeylerin ters gittiğini hisseden
köpekçik çılgınlar gibi havlamaya başladı. Önce fakir adam uyandı, sonra bütün apartmandaki
insanlar.
Anne ve babalar dumandan zehirlenmek üzere olan çocuklarını kucaklayıp hayatlarını
kurtardılar. Bütün bu güzellikler zinciri, beş kuruş maliyeti bile olmayan bir tebessümle
başladı.”
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Unutmayın, her zaman bu zincirin ilk halkası olabilirsiniz!

6.7. Tanıştıran Olmak
İnsanlar, sosyal açıdan girişken kişileri tercih ederler. Bu tür insanlar, tanıştırma işini üzerine
alarak hemen hepimize kendimizi rahat hissettirirler.

6.7.1. Ev Sahibini Oynamak
İnsanları birbiriyle siz tanıştırın. Her birine birbirlerinin neler yaptıklarını anlatın ve ilgi
alanlarını açıklayın.
Bazen hepimiz isimleri unuturuz ve en rahatsız edici durumlardan biri, adını bilmeniz gereken
ve hatırlamadığınız birinin yanınıza gelmesidir. Bu kişiyi tanıştırmanız gereken bir- iki kişi
daha yanınızdaysa, durum daha da kötüdür. Bu durumla başa çıkmak için kendinizi tanıtmak
etkili bir yöntemdir. Hatırladığından emin olsanız bile kendinizi tekrar tanıtın.

6.7.2. Statüyü Ortaya Koymak
Genellikle insanlar kendilerini eşit hissettikleri ya da kendilerine benzettikleri kişilerle daha
rahattırlar. İnsanlar kendilerini daha aşağıda hissettiklerinde ise rahatsız olurlar. Eğer
kendilerini biraz daha üstün hissederlerse de daha açık davranırlar. Bu yüzden iyi bir izlenim
bırakmak istiyorsanız en güvenli yaklaşım, biraz daha mütevazı olmak ve karşımızdakiyle
benzerliklerinizi bulmaktır. Biriyle tanıştığınızda ruhsal durumunuzu bir kademe yukarı
çekmeniz nasıl işe yarıyorsa, daha olumlu bir izlenim bırakmak için statünüzü bir kademe aşağı
çekmeniz de çok işe yarar.

6.7.3. Ruh Halini Aktarmak
İlk tanışmada insiyatif kullanıp ortama renk katma gücüne sahibiz. Bunu da yansıttığımız ruh
halimizle yapabiliriz. Farkında olsak da olmasak da ruh halimiz başka insanları etkiler. Hepimiz
olumlu bir ruh hali yansıtan kişilere doğru çekiliriz.
Ruh halimizi,
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Fiziksel enerjimizle,



Yüz ifademizle,



Konuşmamızdaki duygusal tonla,



Kullandığımız sözcüklerle aktarırız.



Moralimizi yüksek tutarak,



Daha fazla gülümseyerek ve



Enerjik görünerek iyi bir ruh haline bürünebiliriz.

6.7.4. Adları Kullanmak
Hepimizin ismi kendimiz için özeldir. Konuşma sırasında biri bizim adımızı kullandığında,
buna elimizde olmadan olumlu bir tepki veririz. Aynı biçimde birisiyle ilk tanışmamızda onun
adını kullanırsak, karşımızdaki kişi de bize olumlu bir tepki verecektir. Yeni tanıdığınız kişinin
adını hafızanıza kaydederseniz ve sık sık kullanırsanız daha iyi bir izlenim oluşturursunuz.

6.8. Dinlemek
İletişim denilince nedense daima konuşmak anlaşılır. Oysa iyi bir iletişimin en önemli unsuru
dinlemektir.
Dinleme süreci karşınızdakilere dikkatinizi vermenizle başlar. Bu yüzden birisiyle konuşurken
başka işlerle uğraşmayın. 0 sırada yeterli zamanınız yoksa konuşmayı uygun bir zamana
erteleyin.
Karşınızdaki insanı etkilemek için onu dinleyin; çünkü bu ona ulaşma kanalları hakkında size
bilgi verecek, o kişinin kendisini değerli hissetmesini, size saygı duymasını, kapılarını açmasını
sağlayacaktır.

6.8.1. Dinleme Becerisi
Dinleme becerisi, olumlu izlenimler oluşturmanın önemli adımlarından biridir. İnsanlar
kendilerine gösterilen ilgiye karşı çok duyarlıdırlar. Başkalarını dinleyip, onlara ve
söylediklerine değer verirseniz sempatilerini kazanırsınız. İnsanlar dinlenmediklerini
hissettiklerinde ise kendilerini beğenilmemiş hissederler.
125

Bir bilgeye sormuşlar: “Bir insanın zekasını nereden anlarsınız?”
“Konuşmasından” diye cevap vermiş.
“Ya hiç konuşmazsa,” demişler.
“0 kadar akıllı insan yoktur ki.” demiş.
Karşınızdaki kişi diyaloğu devam ettirmek için sizin yardımınıza ihtiyaç duyar. Sözlü olarak
olumlu ipuçları verin. Sözün olmadığı yerde, sürekli göz teması sağlayarak iyi bir dinleyici
olduğunuzu gösterin. Zira insanlar, kendilerine bakan, gülümseyen, dikkatli dinleyicileri daha
çok sevmektedirler.
Etkili bir dinleme için;


Karşınızdaki insanın o anki ihtiyacını anlamaya çalışın.



Dinlediğiniz kişiye herhangi bir tepki göstermeden önce kendi duygularınızı kontrol

edin.


İnsanlar konuşmalarını bitirmeden bir yargıya varmayın.



Belli aralıklarla diğer insanların söylediklerini özetleyin.



Dinlerken nazik bir tavırla düzenli sorular sorup konuya açıklık getirmeye çalışın.

6.8.2. Falsolu Dinlemek
Falsolu dinlemek ise “konuşmak için sıramı bekliyorum” dinlemesi olarak da bilinir. Bazı
insanlar dinler gibi görünürler ancak aslında bizim konuşmamızı kesebilecekleri uygun bir
ortam aramaktadırlar. Bu tip dinleyiciler aslında normal dinleme belirtileri gösterirler, ancak
beden hareketleri çok hızlıdır. Örneğin; biri konuşurken sürekli “Hım.. hım” demek ya da başın
çok hızlı sallanması sabırsızlığın bir belirtisidir, konuşmayı kendimize döndürme isteğimizi
gösterir ve hoş karşılanmaz.

6.8.3. Söz Kesmemek
Başkaları konuşurken konuşmamaya dikkat etmeniz kibar bir davranıştır. Zira insanlar,
söylediklerini dinleyenleri, sözlerini kesenlerden daha fazla severler. Söyleyeceğiniz çok
önemli de olsa, söz sırasını sabırsızlanan kişiye bırakıp ne söyleyeceğini dinlemeniz, o kişiye
gösterdiğiniz saygının bir ifadesidir ve daha iyi bir ilk izlenim oluşturmanızı sağlar.
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6.8.4. Kendilerini İfade Etmeleri İçin Zaman Vermek
İnsanlar, bazen duygularını ve düşüncelerini ifade etmekte güçlük çekerler. Bu kişilere karşı
sabırsız bir tutum sergilemeniz onların kendilerini daha da kötü hissetmelerine neden olur. Bu
nedenle dinlerken sabırlı olmalıyız.

6.8.5. Anlamaya Odaklanmak
İnsanları anlamaya, neler hissettiklerini kavramaya çalışın. İnsanları anlamayı öğrendiğinizde;
nasıl düşündüklerini, ne hissettiklerini, onları neyin etkilediğini, bu duruma nasıl tepkiler
verdiklerini anlar ve onları olumlu yönde motive ederek iyi izlenimler bırakabilirsiniz.

6.9. İlgi Göstermek
İlk kez tanıştığınız birisine içtenlikle ilgi gösterirseniz bu mutlaka fark edilir ve daha olumlu
karşılanırsınız. Başkalarına ilgi göstermeniz; iletişime açık olduğunuzu ve sadece kendinizi
düşünmediğinizi gösterir, ayrıca güvenilir ve açık fikirli biri olduğunuzu ortaya koyar. Birisi
bize içten bir biçimde ilgi gösterdiğinde kendimizi takdir edilmiş ve anlaşılmış hissederiz; bu
bizim insanlarla etkileşimimizde aradığımız temel yarardır ve farkında bile olmadan olumlu
karşılık veririz.

6.9.1. İlgimizi Nasıl Gösteririz?
Başkalarına karşı ilgimizi fiziksel olarak; yani karşımızdakine doğru yönelip göz teması
kurarak, başımızı onaylarcasına hareket ettirip gülümseyerek ve sözel olarak; yani hitap
tarzımızla, soru sormamızla, dinleyişimizle ve karşılık verişimizle gösteririz. Merakımızın
yoğunluğu ve nasıl iltifat ettiğimiz de ilgi gösterme tarzımızı ortaya koyar.
İlgi göstermek, karşımızdaki insana verdiğimiz güzel bir armağandır. Herkes ilgi çekmek ve
anlaşılmak ister. Karşımızdaki insana ilgi gösterip, takdir etmemiz, bizim de ilgi görmemizi
sağlar ve aramızda rahatça iletişim kurulur.

Soru Sormak
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Çevrenizdeki insanlarda olumlu bir izlenim oluşturmak için, öncelikle karşınızdaki insanı
tanımalısınız. Tanımadığınız bir insanı etkileyemezsiniz. Tanımak için de insanlara sorular
sormalı ve onları dinlemelisiniz.
Soru sormakla ilgili en önemli bilgi şudur: Soru sormak soru soranın zekası hakkında birçok
bilgi verir. Zeki insanlar zekice sorular sorarlar.
Sorduğumuz sorular ve nasıl sorduğumuz sohbetin derinliğini belirler: Sadece evet ya da hayır
yanıtı gerektiren sorulara ucu kapalı sorular denir. Tek taraflı bir bilgi akışı sağlayan bir diyalog
söz konusudur. Karşımızdaki kişi için sanki sorguya çekiliyormuş hissi uyandırır ve hoş
karşılanmaz. Açık uçlu sorular ise karşımızdakinin düşünce ve duygularını anlatabileceği
sorulardır. Ne iş yapıyorsun? Ucu kapalı bir sorudur. Ne gibi konularda çalışmalar yapıyorsun?
Açık uçlu bir sorudur.
Falsolu sorular ise konuyu sinsice bizim sıra dışı bir özelliğimizi, bilgimizi ya da deneyimimizi
ortaya koyabileceğimiz bir noktaya çekmek için kullanılır.
Sağlıklı sorulmuş sorular;


Konuşmadaki az anlaşılmış bölümlerin tekrarını sağlar.



Kişinin ilgilendiği alanları ortaya koyar.



Konuşan kişiye bir tür konuyla ilgili olduğunuza ilişkin bir geribildirimdir.



İlgi göstergesidir.



Doğru sorunun sorulması konuşmacıyı da mutlu eder.

Konuşmacıya soru soracaksanız en iyisi bir tane, en fazla üç tane soru sormanızdır. Üçten fazla
soru, ilgi çekmeye çalıştığınız mesajı verir. Güzel cevaplar alabilmek için güzel sorular
sormalısınız.

Karşınızdakine Odaklanmak
Başkalarına Nasıl Duygular Yaşatıyoruz?
Biriyle girdiğimiz etkileşimin bizde çok güzel duygular uyandırdığı olmuştur; bize saygı
duyulduğunu, değer verildiğini ve anlaşıldığımızı hissederiz.
Sık karşılaşılan bir hatadır; iyi vakit geçiriyorsak genellikle bizimle olan kişinin de eğlendiğini
düşünürüz. Bunun nedeni kendi söylediklerimize odaklanmış olmamızdır. Oysa karşımızdaki
kişinin bizi nasıl algıladığını belirleyen şey, daha çok karşımızdakine kendisini nasıl
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hissettirdiğimizle ilgilidir. Yani eğer siz karşınızdaki kişiyle iletişiminiz sonunda o kişi kendini
“mutlu” hissetmişse, işte o zaman o kişinin nezdinde olumlu bir izlenim bırakmışsınız demektir.
Bir bayan, ünlü İngiliz devlet adamı William Gladstone tarafından akşam yemeğine davet
edilmişti. Aynı hanım ertesi akşam katıldığı bir yemekte, aynı derece, ünlü siyasetçi Benjamin
Disraeli’nin yanına oturmuştu.
Daha sonra, bayana bu iki kişi hakkındaki fikri sorulduğunda şöyle yanıtlamıştı: “Bay
Gladstone’un davetini kabul ettikten sonra, onun İngiltere’nin en zeki adamı olduğuna
inanmıştım. Ancak Bay Disraeli ile tanıştıktan sonra benim İngiltere’nin en akıllı hanımı
olduğumu düşündüm!”
Karşımızdakinin kendisi hakkında hissettiklerine odaklanmak sosyal cömertlik biçimidir ve
genellikle de kibarlık diye adlandırılır. İlk izlenim, başkalarının gereksinimlerini karşılamakla
yakından ilgilidir. Dikkatimizi karşımızdakine odaklarsak, sosyal açıdan cömert olduğumuzu
göstermiş ve daha olumlu bir ilk izlenim bırakmış oluruz.

Kendi Fikri Olduğunu Hissettirmek
Eğer belirttiğiniz bir nokta, karşınızdaki kişinin daha önce söylediği bir şeyle benzerse, söze:
“Senin de belirttiğin gibi...” diyerek başlayın ve devam edin. İfade ettikleri bir fikri onlara
tekrarlamanız iyi bir izlenim için güçlü bir yöntemdir.
Les Giblin, söylediğinizin karşı tarafın kendi fikri olduğunu hissettirmenin sadece dinlediğimizi
kanıtlamakla kalmadığını, aynı zamanda kendi fikirlerinizi itiraz görmeden sunmak için de iyi
bir yöntem olduğunu söyler.

Sosyal Cömertlik ve Denge Durumu
Sosyal alışveriş teorisine göre insanlar arzuladıkları yararları kendilerine sunan insanları
ararlar. Bu yüzden insanlara, kendilerini özel hissettirip, onları iyi bir ruh haline sokarsanız
daha çok tercih edilirsiniz. Peki, tüm enerjimizi başkalarının kendilerini iyi hissetmeleri için
harcarsak bizim isteklerimize ne olacak?
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Bob Burg’un da belirttiği gibi paradoksal olarak istediğinizi elde etmenin en kısa yolu önce
başkalarının istediklerini vermektir. Sosyal anlamda cömert olan tavırlarımız karşımızdakine
bizi sevdirecek ve kabul edilmenin kapısını açacaktır.

6.10. Karşılıklı Konuşmak
Bir konuyu konuşmanın en çekici yolu karşılıklı sohbettir. Bu eşit bir ilişki ve karşılıklı bir
alışveriştir.

6.10.1. Sohbeti Başlatmak
Yeni tanıştığınız biriyle konuşmaya genellikle “saha”dan başlanır, olaylarla devam edilir ve
“eğlenceli konu”lara geçilir. Olaylardan söz etmek güvenli, düşüncelerden söz etmek ise
eğlencelidir. Sohbet konusu açarken konunun o anla ilgili olması, karşımızdakine bizim
eğlenceli biri olduğumuz mesajı verir. Konuşmaya olumlu bir yorumla başlarsak, sonrası için
daha iyi bir ortam hazırlamış oluruz. Eğer konuşmayı sorunlarla açarsak olumsuz bir etki
oluşturur.
Özel yaşamın mahremiyeti, din ve siyasetle ilgili ağır konular ilk konuşma için mayın tarlası
gibidir. İyi bir ilk izlenim için sohbete daha tehlikesiz konularla başlamanızda yarar var. Peki,
hakkında pek fazla bilginiz olmayan bir konu açıldığında ne yapacaksınız?
Olumlu bir ilk izlenim bırakmak için tek yapmanız gereken karşınızdaki kişinin ilgi alanına
saygı gösterip merak ettiğinizi hissettirmektir. Ya da konuyu değiştirebilirsiniz. Genellikle
ilgilenmediğimiz bir konuyu değiştirmenin kabalık olacağını düşünürüz, ancak aslında konuyu
değiştirerek kendimize ve konuşma arkadaşımıza bir iyilik yapmış oluruz.

6.10.2. Kişiyle ya da Kişiye Konuşmak
Kişiye konuşmada, birinin konuşmacı diğerlerinin dinleyici olduğu tek taraflı bir iletişim vardır
ve dinleyeni ilişki kurmaktan daha çok tepki göstermeye zorlar.
İyi bir izlenim için ilk tanışma sırasında karşınızdaki kişiyi salt dinleyici konumuna
düşürmemeye ve bir konudan diğerine çok hızlı atlamamaya dikkat etmeliyiz. Konuşma
arkadaşınıza karşılık verecek ve konuyu kendi dünyasıyla ilişkilendirecek zamanı tanımalıyız.
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6.10.3. Kendini Ortaya Koymak
Kişisel bilgilerimizi paylaşırken öncelikle karşılıklı isimlerimizi söyleriz, o anki durumla ilgili
duygularınızdan söz ederiz, ne iş yaptığımızdan ve geçmişimizden konuşuruz. Bunlar çoğu
tanışma konuşmasında paylaşılan en yaygın konulardır. Elbette her konuşma kendi doğal
akışına sahiptir. Ancak bu süreyi sindirmeden daha kişisel bilgilere geçerseniz insanları rahatsız
edebilirsiniz.
Birini daha iyi tanımak istiyorsanız onunla kendi hakkınızda daha fazla şey paylaşabilirsiniz.
Kendimizi cömertçe ortaya koymamız karşımızdakine; “sana güveniyorum, sana değer
veriyorum, sana daha yakın olmak istiyorum” mesajını verir, sizi daha ilgi çekici ve sevimli
biri haline getirir ve genellikle karşılıklı sevgiyi besler.

6.10.4. Bağlantılar
Araştırmacılar başarılı kişilerle olan ilişkilerini anlatan insanların bunu kendilerini büyütmek
için kullandıklarını belirlemişlerdir. Eğer biri, konuşurken ünlülerin isimlerini kullanıyorsa,
sizi etkilemeye çalışıyordur.
İlk tanışmada tutkulardan söz etmek genellikle olumlu mesajlar verir. Tutkularınız, bunları
paylaştığınız insanlara sizin, birlikte olunması eğlenceli biri olduğunuzu gösterir. Gaflar
çekicidir.

Çoğumuz

zayıflıklarımızı

göstermenin

çekiciliğini

fark

etmeyebiliriz.

Zayıflıklarımızı içine espri karıştırarak paylaşmak biriyle bağ kurmak için iyi bir yoldur.
İnsanların sizinleyken kendilerini daha rahat hissetmelerini, onların da kendi kırdıkları potları
anlatıp sizinle daha derin bir ilişki kurmalarını sağlar. Biraz zayıflıklarımızı göstermek bizi
insan kılar.
Şikayetler iticidir: Sürekli şikayet edip yakınmak kötü bir kişilik özelliğidir. Hiç kimse sürekli
dert yanan biriyle olmak istemez. İlk karşılaşmalarda yaşamımızdaki sorun ve sorunlarınızı
anlatırsanız, karşınızdaki kişi sizi yaşamı sorunlarla dolu, kendini düşünen, korunmaya muhtaç
biri olarak algılayabilir. İnsanlar şikayet eden kişileri daha can sıkıcı, antipatik ve zayıf bulur.

6.10.5. Karşılıklı Konuşmanın Dinamikleri
Çoğu insan karşısındaki kişiyi dinlediği kadar kendisini de ifade etmek ister. Bu isteği tatmin
ederseniz daha iyi bir ilk izlenim bırakırsınız.
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Birebir tatminkar bir sosyal etkileşim, söz sırasının eşit şekilde dağıldığı bir etkileşimdir. Eğer
çok konuşmayı seven birini etkilemek istiyorsanız, daha az konuşup onu dinlemede kalmanız
daha olumlu karşılanmanızı sağlayabilir.

6.10.6. Belli Bir Konuşma Üslubunuz Olsun
Dinleyenler zekamızı, kültürel düzeyimizi, eğitimimizi, hatta liderlik yeteneğimizi, seçtiğimiz
sözcükler ve bunları nasıl söylediğimizle ölçerler. Mırıldanmak yerine kolay işitilebilecek
biçimde konuşun. Temiz bir telaffuzunuz olsun. Monotonluğu yenmek için ses tonunuzu
değiştirin. Sesinize ve yüz ifadelerinize canlılık katın. Hareketlerinizi yapaylaştırmayın; doğal
mimikler kullanın.

6.11. Cevap Vermek
Sanatkarca verilen cevaplar, soru soranla ilişki kurmayı sağlar, karşı tarafın ilgisini ve
beklentisini tatmin eder.
Çoğumuz “Nasılsınız?” diye sorulduğunda, özellikle de biriyle ilk kez tanışıyorsak, bunun
nezaket icabı sorulan bir soru olduğunu biliriz. Soruyu soranın gerçekten nasıl olduğumuzu
uzun uzadıya duymak istemeyeceği de ortadadır. Örneğin bize “Tatiliniz nasıl geçti?” diye
soran birine tercihimizi kısa bir yanıt vermekten yana kullanmamız en iyisidir.

6.11.1. İltifat Etmek
Genellikle insanlar kendilerine iltifat edenlerden daha çok hoşlanırlar. Yine de ilk buluşmada
en güvenli iltifat, kişisel başarılara ve yeteneklere yönelik olandır. Bir insanın, kendi seçimini
yansıtan giyim tarzına iltifat etmek, doğrudan bedenine iltifat etmekten daha güvenlidir. Aynı
zamanda iltifatın duyulmasını yani kimden geldiğinin bilmelerini de isteriz. Neden mi? Sadece
kendilerini iyi hissedecekleri için değil, aynı zamanda size karşı da iyi hissedecekler.
Bir grup araştırmacı, araştırmaya katılanlardan, kendilerinin ve başkalarının övüldüğü bir metni
okumaları istenir. Deneklere, metin de geçen övgü dolu sözlerin, güya önceden kendileri
hakkında bilgilendirilen bir yabancı tarafından yazıldığı söylenir. Aslında araştırmaya
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katılanlardan her biri, kendileri hakkında herhangi bir kişisel bilgiye dayanmayan aynı övgü
cümlelerini okumaktadır.
Araştırma sonucuna göre denekler, metindeki övgü dolu cümleler kendilerine yöneltildiğinde,
övgünün bir başkasına yapıldığı anlara göre, yabancıdan daha çok hoşlanmışlar; ruh halleri
daha iyi duruma gelmiştir. Yabancının niyetinin ne olduğu ve yaptığı yorumların, kişinin
kendini tanımlayışına uyup uymadığı sorun bile edilmemiştir.
Ayrıca denekler, ileride bir gün bir araya gelip görüşebileceklerini düşündüklerinde yabancıdan
daha da hoşlanmışlardır. Deneklerden hiç biri kendilerini öven yabancının samimiyetsiz
olduğunu düşünmemiştir; çünkü sağlıklı insanların çoğu kendileri hakkında iyi kanaatlere
sahiplerdir ve pek çok iyi niteliklere sahip olduklarını düşünürler. Dolayısıyla birileri onları
övdüğünde, söylenen sözler kendileri hakkında sahip oldukları imajla örtüşür, anlamlı gelir ve
bu sözlere kolaylıkla inanırlar.
Araştırmacılar vardıkları sonucu şöyle açıklamaktadırlar: “İnsanlar kendilerini öven kişileri
severler ve aksini gösteren güçlü belirtileri olsa da samimi olduklarına inanırlar.”

6.11.2. Yüceltme
Webster’s sözlüğüne göre yüceltmek, inşa etmek, yükseltmek demektir. Birini bir başkasına
karşı yücelttiğinizde onu diğer kişinin gözünde inşa edersiniz. Kişiyi kendisine karşı
yücelttiğinizde, onu kendi kafasında inşa edersiniz. Bunu ne kadar çok yaparsanız, kişi kendini
hem kendine, hem de size karşı o kadar iyi hisseder.
Birini başkasına karşı yücelttiğimizde bu iki şeyi başarır: Birincisi, yücelttiğiniz insana bu
muhtemelen gidecek ve olumlu sonuçlar doğuracaktır. İkincisi, karşınızdaki kişinin kafasında,
başkaları hakkında hep iyi şeyler söyleyen biri olarak yer edeceksiniz. İnsanlar böyle kişileri
daha çok sever.
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6.11.3. Özür Dilemek
“Özür dilemek için diğerinin acı çekmesini, barışmak için ayrılığı beklemeyin. Beklemeyin;
çünkü ne kadar zamanınız var bilmiyorsunuz.”
Birini gerçekten kendi tarafına çekmenin bir yolu özür dilemektir. Hatalı olduğunuz her zaman
özür dileyin. Bazen hatalı olmadığınızda bile.
Dinamik İnsan Becerileri adlı kitabın yazarı Dexter Yager: “İnsanlarla arasında potansiyel bir
sürtüşme belirdiğinde yaptığım şey, özür dilemektir. Hatam olan ve olmayan şeyler için özür
dilerim. Özür dilemenin büyülü olduğunu anladım. Baskıyı ortamdan, diğer kişilerin üzerinden
alır ve bana yükler. Bu, kavgayı hemen durdurur.”
“Hatalı olduğunuzda ve özellikle de olmadığınızda özür dilemek, inanılmaz miktardaki
özgüven ve özsaygı gösterdiğimiz gerçeğini ortaya koyar. Sizin davranışlarınız diğer kişi
tarafından takdir edilir ve aynı anda büyük saygı görürsünüz.” diyor...

1.11.4. Espri Yaparken Dikkatli Olun
Bir kadını ya da erkeği güldürebilmek kalbinin yarısını kazanmak demektir. Espri yeteneği çok
hafif ancak etkili bir silah, küçük ancak her şeyi bir anda değiştirebilecek bir ayrıntıdır. Zekice
yapılan espriler, sohbetin samimileşmesini sağlayacak en etkili yöntemdir. Dozunda yapılmış
espriler buzları eritebilir; ancak geri tepebilecek alaycı ifadelerden uzak durun. Yabancı bir
kimsenin hassas olduğu konulan bilemeyeceğiniz için, uzatılmış şakalar, üstesinden
gelemeyeceğiniz engeller oluşturabilir, aranızdaki ilişkiyi daha başlamadan bitirebilir.
Ali Saydam, sunum teknikleri hocasının bir defasında: “Salondaki kadınlarla alay etmeyin,
alınabilirler. Bu durumda gösteriniz bitmeden sizden koparlar. Salonu terk etmiyorlarsa
nezaketlerindendir. Aynı biçimde herhangi bir etnik grupla da alay etmeyin. Örneğin; Lazlarla,
Kürtlerle ya da Araplarla alay etmeyin, bu bizim değerlerimize uymaz. Fenerbahçelileri,
Galatasaraylıları, Beşiktaşlıları da rahat bırakın; yoksa içinden çıkamayacağınız bir gayya
kuyusunun dibinde bulabilirsiniz kendinizi.
Renkli vatandaşlar üzerine espri yapmayın; renkli olmayanlar bile bozulabilir. Erkeklerle de
dalga geçilmez, belli bir noktadan sonra tahammülleri yoktur. 0 noktayı da kestirmek çok
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zordur. Çocukları sorunmuş gibi konumlayan fıkralar filan anlatmayın; çünkü insanların en
değer verdikleri parçalarıdır çocuklar...” dediğini nakleder ve hocasının espri yaparken alay
edilebilecek tek kişinin kendimiz olduğunu, bunun da abartılmadan yapılması gerektiğini,
burada ölçünün ise hem espriyi yapan, hem de dinleyenler tarafından eğlenceli bulunması
olduğunu söylediğini aktarır.”
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Giriş
İzlenim yönetimi; bireyin, arzu edilen sonuç doğrultusunda yönlendirmek amacıyla karşısındaki
kişiye çeşitli bilgiler iletmesi olarak ifade edilebilir. Diğer kişiler üzerinde bıraktığımız izlenimi
yönetmek için yapabileceğimiz şeyler demektir ve başkalarına sunduğumuz işaretleri
denetlemeye yöneliktir.
İzlenim yönetimi, yaşamın erken aşamalarında öğrenmeye değer bir beceridir ve dünyayla
karşılaşmaya hazırlamak için görünümümüzü ve davranışlarımızı bilinçli biçimde belirleyip,
yönlendirmekle ilgilidir.
Eleri Sampson’un da belirttiği gibi, “30 saniye kültürü” olarak tanımlanan bir ortamda
yaşıyoruz. Eğer insanlarda bıraktığımız izlenimi kontrol edemezsek, daha ağzımızı bile
açmadan yanlış anlaşılma riskine girdik demektir. Gönderdiğimiz iletileri denetlemeyi
öğrenirsek de, ilişkinin nasıl gelişeceği hakkında kontrol sahibi oluruz.
İş ortamında izlenim iyi bir yönetimin dışa yansıyan görünümleri bağlamında Mahmut
Harmancı 20 yıllık deneyimlerine dayanarak şöyle diyor:
“ Denetime gittiğimiz kurumlarla ilgili kanaatlerimiz yolculuk öncesi temaslarımızla başlar.
Havaalanı veya terminalden alınışımız, nizamiyeden girişimiz, resepsiyonda karşılanmamız
misafirhaneye yerleştirilişimiz ve kalacağımız yerin düzeni, ilk yemeği yiyişimiz, ilk iş günü
makama yapılan ziyareti genel müdürün adasının düzeni ve genel olarak tavrı, çalışacağımız
mekana yerleştirilişimiz, çalışma odamızda kurulan düzen; bizde denetlenecek kurumla ilgili
bir ilk izlenim oluşturur ve bu çoğunlukla aynı zamanda denetimimiz tamamlayıp giderken o
kurum ve yöneticileri hakkındaki son kanaatimiz olur.”
Bu bağlamda, tüm yönetimler ve yöneticiler daima dışa yansıyan görünümleriyle başarılı ya da
başarısız olarak değerlendirilir çünkü yönetimde başarının %80’i dışa yansıyan görünümüdür.
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7.1. İş Etiketi
İş etiketi, diğer adıyla “iş adabı” profesyonel yaşantımızda başarılı olabilmemiz,
çevremizdekilerle iyi ilişkiler kurup kabul görmemiz, örnek gösterilmemiz için uymamız
gereken bir dizi nezaket kuralıdır.
İş etiketi, hem birlikte çalıştığımız kişilerle olan ilişkilerimizde, hem de müşterilerimizle olan
ilişkilerimizde önemli rol oynar. Fortune 500 Dergisi’nin 2000 yılında yaptırdığı bir
araştırmaya göre, 90’lı yıllarda, şirket sahibi ve üst düzey yöneticilerin % 80’i, orta kademe
yöneticilerin %40’ı, yeni işe alınmış olan çalışanların ise % 12’si iş etiketini biliyor.
Bu araştırmanın sonuçları da bize üniversiteden yeni mezun olmuş ve profesyonel yaşama
geçmiş çalışanların iş etiketi konusunda kıdemlilere göre kendilerini daha çok geliştirmek
zorunda olduklarını gösteriyor.
Profesyonel yaşantımızda da sosyal yaşantımızda da, ne zaman, nasıl davranılacağını bilmek
ve uygulamak, bizi toplumda daha çok sevilen, sayılan, örnek gösterilen ve aranılan bir kişi
yapacaktır.
Bu nedenle davranışlarımıza, sözlerimize, konuşma tarzımıza, dış görünüşümüze her zaman
dikkat etmeli; terbiyeli, kibar ve görgülü bireyler olarak toplumda anılmalıyız.

7.2. Tanıştırma Kültürü Ve Tokalaşma
İlk izlenimlerde, görüntü kadar etkili bir başka öge de, beden dili ve bunun olumlu kullanımıdır.
Tokalaşma da beden dilinin bir parçası olarak, doğru biçimde, doğru zamanda gerçekleşirse
tanıştığımız kişiler üzerinde olumlu etkiler yaratabiliriz.
Değerli işadamı Üzeyir Garih İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler adlı kitabında
“Kim olsa selamlamayı ve mümkünse el sıkmayı ihmal etmeyiniz. Kimseyi görmezlikten
gelmeyiniz” diyerek selamlama ve tokalaşmanın önemini belirtmiştir.
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Doğru tokalaşma, karşımızdaki kişiyle göz temasında bulunarak, sağ elimizi uzatarak, elin avuç
içi açık pozisyonda, başparmakla işaret parmağı arasındaki boşlukta tokalaştığımız kişinin avuç
içini kavrayarak gerçekleşmelidir. Çok sert ve çok gevşek tokalaşma yapılmamalıdır.
Hanımlar her zaman elini beylerden önce uzatmalıdır. Küçük büyüğe, genç yaşlıya, ast üste,
beyler hanımlara, genç kız yaşlı hanım ve beye tanıştırılır. Unvanları olan kişilerin, tanıştırma
esnasında unvanlarının kullanılması gerekir. (Profesör Yaşargil, Doçent Doktor Tınaz gibi).
Tanıştırmaya örnek vermek gerekirse; Müşterimiz Ahmet Yılmaz’ı, Genel Müdürümüz İhsan
Borova ile tanıştırırken, “Ahmet Yılmaz, As Şirketler Grubu Genel Müdürü”, “Genel
Müdürümüz İhsan Borova Bey” diye tanıştırabiliriz.
Arkadaşımız Selma’yı, bir başka arkadaşımız Ali ile tanıştırırken, Selma’nın ismini önce
kullanmalıyız. “Selma benim çocukluk arkadaşım”, “Ali de benim işten arkadaşım”, diye
açıklamalar yaparak tanıştırmayı gerçekleştirmeliyiz. Tanışan kişiler de birbirlerine “memnun
oldum” demeliler.

7.3. Karşılama Ve Uğurlama
İş yerinizde sizi ziyarete gelmiş misafirlerinizi, olağanüstü durumlar hariç, bekletmeden ayakta
karşılamalı, onların rahat edebilecekleri düzende oturtmalı, ikramda bulunmalı, ziyaretleri için
onlara teşekkür edip yine ayakta kendilerini kapıya kadar uğurlamalısınız. Bu konuda “Bir
selam bin hatır yapar.” atasözü hatırlanmalıdır.
Etkili ve başarılı imaj sahipleri, görgülü ve düşünceli profesyoneller, doğal olarak böyle
davranırlar. İş yerinde onları ziyarete gelmiş misafiri, onları evlerinde ziyarete gelmiş
misafirden ayırmazlar.
“Bu konuda hiç de hassas olmayan, misafirlerini karşılamak için ayağa kalkmadıkları gibi
onlarla tokalaşmayan, misafirleri konuşurken onları dinlemeyen, göz temasında bulunmayan,
“ben senden üstünüm” biçiminde güç oyunu oynayan, çok sayıda kişiyle karşılaştığımı da
söylemeden edemeyeceğim.” diyor Özlem Çakır.
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7.3.1. Kartvizitler
Kartvizitler kimlik kartlarımızdır. Özenle hazırlanmalı ve tanışma sırasında yine aynı özenle
sunulmalıdır. İster iş ortamı, ister sosyal bir ortam olsun, her zaman yanınızda kartvizitlerinizi
taşımalısınız. Kartvizitleri tanıştığımız kişilere sunarken, arkasını çizmeden vermeliyiz.
Sosyal ortamlarda, tanımadığınız kişilerle iletişimi başlatmanın bir yolu da, kendinizi tanıştırıp
kartvizitinizi sunmaktır. Erkekler kartvizitlerini ceket ceplerinde ya da cüzdanlarında
taşıyabilirler. Hanımlar sade, gümüş ya da gümüş kaplama bir kartvizitlik içerisinde
kartvizitlerini saklamalılar. Kartvizitler kirli, kırışmış, üzeri karalanmış olmamalıdır.
Kartvizitlerinizin kağıdı, yazı karakterleri, düzenlenmesi de sizinle ve yaptığınız işle ilgili bilgi
verir. Yaratıcı işler yapan mimarlar, dekoratörler, ressamlar, reklamcılar, grafikerler,
modacılar, müzisyenlerin kartvizitleri bankacı, doktor ve avukatların kartvizitlerine göre daha
yaratıcı, daha dikkat çekici olabilir.
Bu sektörlerde olanlar değişik renklerde kağıtlar, şeffaf kağıt ve kartonlar, değişik yazı
karakterleri kullanabilirler. Kartvizitlerin yaratıcılığı ve dikkat çekiciliği, bu kişilerin de akılda
kalmalarını sağlar. Geleneksel ve tutucu sektörlerde çalışanların kartvizitleri de onların
güvenilir, köklü, ciddi bir firmada çalıştıklarını ve kendilerinin de güvenilir, ciddi ve
sorumluluk sahibi olduğunu göstermelidir.
Bu nedenle bu grup genelde beyaz, krem ya da açık gri üzerine siyah, lacivert, mavi ya da koyu
gri yazı tercih etmelidir. Mavi, gri ve lacivert renkler daha kurumsal, daha ciddi ve daha köklü
mesajı verecektir. Güç ve otorite kartvizitlerde büyük harf kullanılarak yansıtılmalıdır.
Daha yaklaşılabilir, daha mütevazı bir mesaj için, küçük harfleri tercih edebilirsiniz.
Kartvizitleri sunarken özenle, tanıştığınız kişiye uzatmalı ve onun verdiği kartviziti de, dikkatle
alıp okumalısınız.
Bazı iş toplantılarında, büyük bir masa etrafında toplanmış kişilerin, ayağa kalkma zahmetini
göstermeyip, birbirlerine kartvizitlerini masa üzerinden kaydırarak verdikleri görülür. Bu
görüntü, iş toplantısından ziyade, kumar oynamak için masa etrafına toplanmış, birbirlerine
oyun kağıdı fırlatan bir grubu anımsatır.
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Kartvizit alma ve sunma farklı kültürlerle olan iletişimimizde de önemli bir rol oynar. Örneğin
Japonlarda bu iş başlı başına bir seremonidir. Kartviziti doğru şekilde alıp sunmayı
bilmiyorsanız, daha işin başından Japonlarla iş yapma şansını yitirebilirsiniz.
Japonlar kartviziti alırken hafifçe eğilir, iki elin baş ve işaret parmaklarını kullanarak,
kartvizitin yazı tarafı kendilerine çevrilmiş olduğu halde, kartviziti iki ucundan tutup alırlar. İş
toplantısı bitene kadar kartvizit masa üzerinde önlerinde durur. Toplantı bitiminde kartviziti
masadan alırlar.
Kartvizitlerini sunarken aynı incelikle hafifçe eğilirler. Kartvizitin yazılı tarafını tanıştıkları
kişinin okuyabileceği şekilde ona doğru çevirir. Baş ve işaret parmakları ile kartın iki ucundan
tutarak tanıştıkları kişiye uzatırlar.

7.4. İş Yeri Genel Kuralları
İş yerlerinde, çoğu zaman yazılı olarak belirtilmemekle beraber, terbiye ve nezaket icabı
uyulması gereken bazı kurallar vardır.
1. İşe uygun kıyafetlerle gitmek
2. İşe vaktinde gitmek, geç kalma ya da işe gidememe durumlarında mutlaka iş yerine bilgi
vermek
3. Dedikodu yapmamak
4. Özel telefon görüşmelerini asgaride tutmak
5. Yüksek sesle ve küfürlü konuşmamak
6. Başkalarının odasına girerken ve onlara ait eşyaları kullanırken mutlaka izin istemek
7. Başkalarını rahatsız edecek yerlerde sigara içmemek
8. Ofis genel görüntüsünü bozacak, dağınık ve kirli bir masa bırakmamak
9. Ortak kullanım yerleri olan yemekhane, toplantı odaları ve tuvaletleri özensiz kullanmamak
10. Başarılı olanların başarıları ofiste paylaşılırken, onları tebrik etmek, kıskançlık duymamak
11. Bize herhangi bir konuda yardımcı olmuş iş arkadaşlarımıza teşekkür etmek. Yardımsever
olmak
12. Başkalarının e-postalarını okumamak, telefonlarını dinlememek, masalarını ve
çekmecelerini karıştırmamak
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13. Ofis içi ve ofis dışı yazışmalarda özenli bir dil kullanıp, imla kurallarına dikkat etmek
14. Aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasındaki özel ilişkilere dikkat etmek
15. Ofis içi gizliliğe önem vermek

7.4.1. Ofis Düzeni
İş yerinde kimi zaman kendinize ait bir odanız olabilir, kimi zaman bir odayı başkalarıyla
paylaşabilirsiniz ya da açık bir düzende, üç tarafı kapalı kübikallerde çalışıyor olabilirsiniz.
Hangi düzende olursanız olun, çalıştığınız ortamın temiz ve düzenli olmasına özen
göstermelisiniz.
Etkili imaj sahipleri, çalıştıkları ortamın onların imajlarının bir parçası olduğunu çok iyi bilir
ve bu ortamdan da olumlu mesajlar verirler.
Olumlu mesajlar için;
1. Masanızın üstü her zaman temiz ve düzenli olmalı
2. Ofis içinde çok özel eşyalar ve resimler bulundurulmamalı
3. Masa ve kompüter üstleri, oyuncaklar ve iş yerine yakışmayacak biblolarla süslenmemeli
4. Başkalarıyla paylaşılan ofislerde ve açık düzenlerde bağırarak konuşulmamalı
5. İş saatleri içerisinde, işle ilgili olmayan konulardan ve özel sorunlardan söz ederek diğer
çalışanların zamanları alınmamalı
6. Kübikal düzen içerisinde “speakerphone”dan konuşulmamalı
7. Ofislerde koku yapan, sulu yemekler yenilmemelidir.

Ofisinizin genel görüntüsü nasıl olmalıdır?
Çalıştığınız firmada size ait bir ofisiniz varsa, buradaki eşyalar ve bu eşyaların düzeninin de
sizin profesyonel etki yaratmanıza, daha güçlü, daha başarılı daha otoriter görünmenize katkısı
olacağı konusunda hiç kuşkunuz olmasın.
Masanız: Çelik yerine daha pahalı, daha kalıcı ve güçlü görüntü yaratabilecek ahşap tercih
edilmelidir. Meşe, kiraz gibi ağaçlardan yapılıp, aksesuar kısımlarında metal kullanılabilir.
Koltuğunuz: Koltuğunuz büyük ve heybetli olmalıdır. Kısa boylu ve ufak tefek kişiler çok
büyük koltuk kullanmamalı. Bu kişilerin otoriteleri üzerinde olumsuz etki yaratır.
Masa önü: Masanızın önünde 2 koltuk olmalıdır. Biri sağ tarafa, diğeri sol tarafa yerleştirilmeli.
Deri olabilir. Deride koyu bordo, koyu yeşil ve koyu kahve, siyahtan daha şık durur.
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Büyük ofislerde: 3’lü bir koltuk ve 2 tekli koltuk bulunabilir. Bu düzenin ortasında alçak bir
sehpa bulundurulmalıdır. Ayrıca, büyük ofislerde konferans masası, bu masanın sandalyeleri
ve bir kütüphane de bulundurulabilir. Konferans masasının, iletişimi kolaylaştıran yuvarlak
şekilde olmasında yarar vardır.
Yerler: Ya parke üzerine bazı yerlerde küçük desenli pastel renklerde halı konulabilir ya da
duvardan duvara halı döşenebilir.
Duvar renkleri: Küçük ve alçak tavanları olan ofisleri, daha büyük ve ferah göstermek için
beyaza boyamakta yarar vardır. Normal ebatları olan ofislerde, boya rengi olarak fildişi ya da
açık bej kullanılabilir.
Aksesuarlar: Duvarlara zevkli tablolar asılabilir. Oturduğunuz koltuğun tam arkasında ya bir
pencere bulunmalı ya da simetrik olarak oraya bir tablo asılmalıdır. Kendinizle birlikte bir
çerçeve oluşturmaya çalışmalısınız. Bu görüntünün sizin otoriter ve güçlü görünmenize olumlu
etkisi olur.
Ofisinize aldığınız gazete ve dergilere özen göstermelisiniz. Sektörel dergileri takip etmeli ve
ofiste bulundurmalısınız. Kütüphaneniz varsa iş kitaplarınızı ve hobi kitaplarınızı burada
muhafaza edebilirsiniz.
Ofisinizde masa üzerinde küçük antikalar, ajanda, kalem setleri, mektup açacakları gibi
aksesuarları bulundurabilirsiniz. Taze çiçek ya da bitki, bakımı yapıldığı takdirde ofisinize renk
verir.
Ofisin ısıtma ve havalandırma sisteminin de iyi çalışır durumda olması gerekir. Bu şekilde hem
siz hem sizi ziyarete gelen konuklar, rahat ederler ve verimli çalışmalar yaparlar.
Bunları yapmayın!
1. Ofisinizi çok yaratıcı bir sektörde değilseniz (sanat, moda, reklam, mimarlık ve iç dekorasyon
gibi) çok modern ve modası çabuk geçebilecek bir tarz yaratarak düzenlemeyin. Bu tip
görüntüler gözü çabuk yorar ve sizi de bir zaman sonra sıkar.
2. Önemli iş adamları ofislerinde, dosyalarla doldurulmuş dolaplar bulundurmaz. Bu tip
dolapların sekreterya bölümünde olması daha uygundur.
3. Ofisinizde görülür yerlerde çok özel eşyalar bulundurmamalısınız. Gücünüzü zayıflatacak
küçük mikili ve hayvanlı biblolar, açık saçık fotoğraflar ve resimlere ofisinizde yer
vermemelisiniz.
4. Ofisinizde lüzumsuz kalabalık yapan eşya, aksesuar, gazete, dergi ve dosya
bulundurmamalısınız.
5. Birbirine uymayan renklerde eşya ve aksesuarlarla ofisinizi doldurmamalısınız.
144

7.5. İş Toplantıları
New York’ta yaşayan ve iletişim koçluğu yapan bir arkadaşım, diyor Özlem Çakır,
“Amerikalılar önce niçin toplantı yapmaları gerektiğinin toplantısını yapar. Ardından gelen
birçok toplantıyla, neden toplandıklarını unuturlar demişti. Susan Bixler’le Lisa Dugar, 5 Steps
to Professional Presence adlı kitaplarında, verimli toplantı yapmanın ne kadar zor olduğunu,
toplantıyı yönetenlere de, toplantıya katılanlara da önemli görevler düştüğünü belirtmişlerdir.
Aynı kitapta, başarılı ve ünlü işadamı Henry Ford’un, toplantılarda, kendisi haricinde kimsenin
oturmasına izin vermediği, böylelikle zamanı doğru kullanıp, verimli toplantılar yaptığı konu
edilmişti.
İster toplantıyı yöneten, ister toplantıya katılan olun, her iki durumda da toplantı öncesi, sırası
ve sonrasında üzerinize düşen görevleri yapmanız sizin profesyonelliğinizi gösterecektir.

İşte verimli toplantılar yapmak için bazı ipuçları
Katılımcı iseniz;
1. Toplantı saatini kaçırmayın.
2. Toplantı gündemi toplantıdan önce bildirilmişse konuyla ilgili hazırlık yapın.
Söyleyeceklerinizi unutmamak için not alın.
3. Toplantı öncesinde cep telefonunuzu kapamayı unutmayın.
4. Toplantı sırasında kimsenin sözünü kesmeyin. Konuşmak için toplantıyı yönetenden izin
isteyin.
5. İyi bir dinleyici olun. Başka şeylerle ilgilenmeyin.
6. Sıra size geldiğinde, konuşurken, diğer katılımcıların beden dillerini gözlemleyin. Kaygılı
yüzler, soru soran gözlere rastlarsanız, durun ve soruları olup olmadığını sorun.
7. Olumlu ve açık beden dili kullanın. Tedirginlik, sabırsızlık ve asabiyet ifadesi olabilecek
bacak sallama, kalem kapaklarını açıp kapama, saçla oynama, yumruk sıkma, parmakları
çekiştirme gibi hareketler yapmayın.
8. Konuşurken toplantı odasındaki herkesle göz teması kurmaya çalışın.
Toplantıyı yöneten sizseniz;
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1. Toplantımın günü ve saatini, toplantının gündemini katılımcılara önceden yazılı olarak
bildirin.
2. Toplantıyı zamanında başlatıp zamanında bitirmeye özen gösterin.
3. Toplantıda herkese söz hakkı verin ve mecbur kalmadıkça konuşan kişinin sözünü kesmeyin.
4. Toplantı odasının, ısı tesisatının ve havalandırmasının çalışır durumda olduğundan emin
olun. Odada gerekli olan eşya ve görsel malzemelerin hazır olup olmadığını kontrol edin.
5. Uzun toplantılar için içecek ve hafif yiyecekler hazırlatın.
6. Uzun toplantılarda ara vermeyi unutmayın.
7. Toplantının konusu dışına çıkanları kibarca uyarın.
8. Toplantı notları tutturtun.
9. Notların ve alınan kararların, toplantı sonrasında, katılımcılara ve toplantıya mazeretleri
dolayısıyla katılamamış olanlara ulaştırılmasını sağlayın.
10. Toplantının amacına ulaşması için toplantıyı aktif kararlar alarak bitirin.
11. Olumlu bir beden dili kullanın. Göz temasında bulunun. Katılımcıların beden dillerini
gözlemleyin ve okumaya çalışın.
V.1.İş yerinde kutlamalar ve partiler
İş yerinde yapılacak kutlama ve partilerin mutlaka bir amacının olması gerekir. İşten emekli
olduğu için ayrılan, başka bir şehre ya da ülkeye tayin olan, ya da kendi isteğiyle istifa eden,
firmaya uzun yıllar hizmet etmiş kişilere teşekkür etmek, onlarla vedalaşmak için partiler
düzenlenebilir. Başarıların ödüllendirildiği bir kutlama olabilir. Çalışanlara sene sonu teşekkür
ve motivasyon partisi düzenlenebilir. Küçük firmalarda çalışanların doğum günleri dahi
hatırlanıp, çok kısa bir kutlama yapılabilir.
Büyük firmalarda, çalışan sayısı fazla olduğu için, herkesin doğum gününün kutlanması
mümkün değildir. Bu kutlama ve partilerde, yönetimden birinin, bir araya gelmelerinin amacını
belirtmesi ve amaca yönelik bir konuşma yapması uygun olur. Bu tür iş kutlamalarının ve
partilerinin mutlaka başlama ve bitiş saatlerinin olması gerekir. Partiye katılanlar, rahat olsalar
da halen iş ortamında olduklarını unutmamalı, giyimlerine, konuşmalarına ve davranışlarına
dikkat etmelilerdir. Aşırı alkol alımı, laübali hareketler ve kaba davranışlar itibar kaybına neden
olabilir.
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7.6. İletişim Etiketi
İnsanlarla iletişim kurarken bazı araçları kullanırız. Bu araçlar telefon, internet, mektup ya da
telgraf olabilir. Bu araçların kullanımının da bir adabı ve anlamı vardır. İletişim araçlarını
kullanım şeklimiz, karşımızdaki kişilere kimliğimiz hakkında ipuçları verecektir. Şimdi,
sırasıyla bu araçları ve kullanım şekillerini ele alalım.

7.6.1. Telefon Etiketi
İster normal telefonla ister cep telefonuyla görüşün, telefonla konuşmanın adabı olduğunu hiç
unutmayın. Profesyonel etki ve olumlu bir imaj yaratmak istiyorsanız, hem işte hem sosyal
yaşantınızda telefon kullanımına dikkat etmelisiniz.
Günümüzde artık birçok firma müşterileriyle olan ilişkilerinde telefon görüşmelerinin önemini
bilmekte, müşteri aradığında telefona cevap veren kişilerin, firmayla ilgili ilk izlenimlerin
oluşmasında çok önemli faktör olduğunu görmektedir. Bu nedenle de çalışanlarının
yararlanacağı, etkili telefon kullanımı ile ilgili eğitimler düzenlemektedirler.
Şimdi telefon kullanımı ile ilgili bazı kurallara değinelim:
1. Telefonla konuşurken kısa, açık ve anlaşılabilir konuşmalısınız.
2. Karşınızdaki kişiyi selamlarken ve telefonu kapatırken hafifçe gülümsemelisiniz. Bu sesinize
yansır ve karşı taraf üzerinde iyi bir etki yaratır.
3. Telefonla konuşurken başka bir işle meşgul olmamalısınız. İyi bir dinleyici olmaya gayret
etmelisiniz.
4. Telefondayken sakız çiğnememeli, yemek yememelisiniz.
5. Ses tonunuzu iyi ayarlamalı, çok alçak sesle ya da bağararak konuşmamalısınız.
Siz ararken;
1. Aradığınız kişiyi ya da telefona çıkan kişiyi mutlaka selamlamalısınız.
2. Kim olduğunuzu, nereden aradığınızı ve kiminle görüşmek istediğinizi bildirmelisiniz.
3. Görüşmek istediğiniz kişi yoksa, kısa ve net bir mesaj bırakmalısınız.
4. Mesajı alan kişiye teşekkür etmelisiniz.
Siz telefona cevap verirken;
1. İş yerinde telefonu 3 kez çalmadan açmaya gayret edin.
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2. Tebessümle telefonu açın ve karşınızdaki kişiyi selamlayın.
3. Telefon açtığınızda, isminizi ve çalıştığınız bölümü söyleyin.
4. Arayan kişi yanlışlıkla size bağlandıysa kendisine yardımcı olun ve aradığı kişiye
bağlanmasını sağlayın.
5. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın ofiste olmadıkları saatlerde, telefonlarına cevap verip,
not alacak sekreter ya da santral yoksa onlar adına bu telefonlara mümkün olduğunca cevap
vermeye çalışın ve not alın.
6. Arayan kişiyi telefonda uzun süreli bekletmeyin. Bekleme süresi uzayacaksa, kendisine
beklemek isteyip istemeyeceğini sorun. Beklemek istemezse telefonunu alın. İlk müsait
olduğunuz zaman, kendisini siz arayın.
7. Telefonda sizinle sinirli ve bağırarak konuşan kişiye karşın sakin olun. Sözünü kesmeden
kendisini dinleyin. Yardım etmek için elinizden geleni yapın.
8. Müşterilerinize sizi aradıkları için teşekkür edin. Onları selamlayarak uğurlayın.

Cep Telefonu Kullanımı
1. Cep telefonları toplantılarda, müşteri ziyaretlerinde ve iş yemek ve davetlerinde, çok önemli
bir mazeretiniz yoksa mutlaka kapalı tutulmalıdır.
2. Sosyal yaşamınızda da, mecbur kalmadıkça, ev davetlerinde ve restaurantlarda telefonunuzu
kullanmamalısınız. Sinema, tiyatro, konser gibi yerlerde cep telefonunuzu her zaman kapalı
tutmalısınız.
3. Cep telefonundan ulaştığınız kişilere, telefona cevap verdikleri zaman ilk olarak müsait olup
olmadıklarını sormalısınız. Çalışma saatleri içerisindeki görüşmelerinizi kısa tutmalısınız.
4. Cep telefonundan aradığınız kişileri, asistanınız aracılığıyla aramamalısınız.
5. İş saatlerinde cep telefonuyla yaptığınız özel konuşmaları ve kısa mesaj göndermelerini en
aza indirmeye gayret göstermelisiniz.

7.6.2. Elektronik İletişim Etiketi
Faks ve internet kullanımı, gün içinde size hem zaman kazandırır hem de işinizi kolaylaştırır.
İşinize yarayan bu iletişim araçları doğru kullanılmadığı zaman kişisel imajınıza zarar verebilir.
İşte size faks ve e-posta yazımı ve kullanımı ile ilgili öneriler:
Faks
1. Faksın metnini hazırlarken imla hataları yapmamaya çalışın. Açık ve anlaşılır bir metin yazın.
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2. Faksınızın mutlaka firma antetli bir kapak sayfası olsun. Bu sayfada tarih, faksın kimden
kime gönderildiği, konu başlığı, faksın kaç sayfa olduğu bilgileri bulunsun.
3. Özel faksların, iş yeri faksına gönderilmemesine özen gösterin.
E-Posta
Aol’in kurucusu Steve Case, günlük aldığı e-posta sayısı 5 500’e yükselene kadar, e-postalarına
kendi cevap veriyormuş. Bu artık internet kullanıcılarının bugün yaşadığı acı bir gerçek.
Zamanımızın çok büyük bir bölümü, gün içerisinde gelen gereksiz e-postalarını okumak ve
temizlemekle geçiyor. İnternet kullanıcılarının bu konuda gösterdiği hassasiyet azaldıkça, “epostalama etiketi” adı altında eğitimler verilmeye başlandı.
Uluslararası İmaj Danışmanları Derneği’nin (A.LC.I) e-posta etiketi üzerine hazırladığı eğitim
programlarından notlar:
1. İş yerinde ortak kullanılan e-postalarda özel mesajlar göndermemeye ve almamaya özen
gösterin.
2. Kısa ve anlaşılır mesajlar yazın. Kısaltmaları şirket dışından kişiler anlamayabilir. Bu
nedenle kısaltmaları kullanmayın. Mesajlarınızın sonuna mutlaka isim ve soyadı yazın.
3. İmla hataları yapmamaya özen gösterin.
4. eE-posta yoluyla iletişim kurmak, tek taraflı bir iletişimdir. e-postayı gönderdiğiniz kişiyi
göremediğiniz,

sesini

duyamadığınız,

beden

dilini

okuyamadığınız,

duygularını

hissedemediğiniz için, müşterilerle olan diyaloglarda e-posta ile haberleşme bire bir telefonla
ya da yüz yüze görüşmenin sıcaklığından çok uzak olacaktır. Bu nedenle e-posta iletişimi her
zaman tercih etmeyin.
5. Lüzumsuz, işle ilgili olmayan e-postalar ya da yüklü dosyalar göndererek başkalarının
zamanını çalmayın.
6. Adres defterinizde aynı isimden birden fazla kişi varsa, e-posta gönderirken doğru isme
göndermeye dikkat edin. Dosya ekli e-posta gönderirken de doğru dosyayı ekleyip
eklemediğinizi kontrol edin.
7. Belirli firmaları, milletleri, din gruplarını hedef alan fıkra ve hikaye göndermeyin.
Amerika’da birçok çalışan, rasist fıkralar ve bazı firmaları hedef alan hikayeleri yüzünden
işinden olmuştur, bazıları da mahkemeye verilmiştir.
8. Sinirliyken e-posta göndermeyin. Duygularınız yazınıza yansır ve iş ilişkilerinizi olumsuz
yönde etkiler.
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9. Belirli bir gruptan sadece size gönderilmiş bir e-postayı, 3. kişilere göndermeniz gerekiyorsa,
bu gruba ait adresleri silerek gönderin. Böylece, bu grubun e-posta adreslerinin tanımadıkları
3. kişilere ulaşmasını engellersiniz.

7.6.3. Yazışmalar

Merhum işadamı Üzeyir Garih, İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler adlı kitabında
verdiği öğütlerden birinde, “Her gelen mektup ve yazıya, bekletmeden onu aldığınızı belirten
bir cevabı mutlaka ve derhal yazınız. Ciddiyetinizin bir ifadesidir” diyordu. Yazım tarzınız ve
beceriniz kişisel imajınızın ögelerinden biridir.
Yazdıklarınız, bunları okuyanlara sizin karakteriniz, ruh haliniz, eğitim ve kültür düzeyiniz,
yaratıcılık düzeyiniz, bakış açınız, birikimleriniz ile ilgili ipuçları verir. Bu nedenle yazışmalar,
iş etiketi içerisinde, üzerinde durulması gereken hassas konulardan biridir. Size gelen
mektuplara, fakslara, e-postalara mutlaka kısa zaman içerisinde cevap yazın. Yazacaklarınızı
mutlaka önceden düşünüp, planlayıp belirli bir düzen içerisinde kağıda dökün. Anlaşılır, açık
ifadeler kullanın ve imla hataları yapmayın.
Tanıdıklarınızla olan özel yazışmalarınızda, el yazısı kullanmanız daha kişisel ve yakın
bulunur. Doğum günü, tebrik, teşekkür, “geçmiş olsun” mektupları ya da kartlarını da el
yazısıyla yazabilir, bunlar için size ait özel kağıtlar ya da kartlar kullanabilirsiniz.
İşle ilgili yazışmalarda firmanın antetli kağıdını kullanmanız daha doğru olur. İşle ilgili
yazışmalar bilgisayarda yazılıp imza ile kişiselleştirilebilir. Firmanıza ait, basılı yeni yıl ve
bayram tebrik kartlarını imzanız ve sonuna ekleyeceğiniz kısa bir mesaj (sevgilerimle,
saygılarımla gibi) ile kişiselleştirmelisiniz.
Kartvizitinizi kesinlikle bu hazır basılı kartlara zımbalamamalısınız. Son yıllarda birçok
firmanın bu detay üzerinde durup, tebrik kartlarına kartvizitleri yerleştirebilecek cepler
yaptırdıklarını gördüm. Bu tarz tebrik kartlarının çok daha profesyonel göründüğünü
söyleyebilirim.

7.6.4. Telesekreter Mesajları
1. Telesekretere bırakılacak mesajların kısa ve anlaşılır olmasına dikkat etmelisiniz.
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2. Telesekretere not bırakırken mutlaka isim, soyadı ve telefon numarası bırakmalısınız.

7.6.5. Tele-konferans Konuşmaları
1. İkiden fazla kişinin, birlikte ancak farklı mekanlardan katılarak, telefonla yapacakları bu
konuşma için, önceden randevulaşmak gerekir.
2. Birbirini tanımayan kişileri, telefonda da olsa, her ikisini tanıyan kişinin tanıştırması gerekir.
3. Konferans konuşmalarını iyi idare edip, herkese söz hakkı tanımak gerekir.

7.7. İş Yemekleri

Eskiler, “Evvel taam, sonra kelam.” yani “önce yemek, sonra söz” derlermiş. Müşterilerle
birlikte çıkılan iş yemeklerinde de dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır.
1. Müşterilerin davet edildiği restaurantların, daha önceden denenmiş, servisinden ve
yemeklerinden memnun kalınmış bir yer olmasına dikkat edilmelidir.
2. Restauranta önceden rezervasyon yaptırılmalıdır.
3. Restauranta müşterilerden önce gidilmeli ve uygun bir düzen ve masa ayarlanmalıdır.
4. Müşteriler geldiğinde ayağa kalkıp selamlaşmalı, en kıdemli ya da sizin için en önemli kişi
sağınıza oturtulmalıdır.
5. Mönüler önce müşterilere takdim edilmelidir.
6. Masada ortak kullanılacak ekmek, tereyağı, turşu gibi yiyecekler önce sağınızdaki kişiye
sunulmalıdır.
7. Müşteriler masadayken tanıdıkları selamlamak için masadan kalkılmamalıdır.

8. Cep telefonları mutlaka kapalı tutulmalıdır.
9. İş konuşmalarına, müşteri hemen başlatmadığı takdirde, ana yemekler yenildikten sonra
girilmelidir.
10. Müşterilerin önünde hesap ödememek için, önceden kredi kartı şef garsona verilmeli.
Yemek sonrası, sadece imza atarak, hesap işi de sonuçlandırılmalıdır.

7.8. Sosyal Yaşam Etiketi
İş yaşamımızın dışında hepimizin aktif ya da pasif bir sosyal yaşamı vardır. “Sosyal Yaşam”
dediğimizde, katıldığımız ev ya da restaurantlardaki yemek davetleri, sergi açılışları, sinema,
tiyatro, konser gibi etkinlikler, spor etkinlikleri, boş zamanlarımızı değerlendirmek için
katıldığımız hobi, dil kursları ve bunlar gibi farklı etkinlikler aklımıza gelir. Bu tür etkinliklere
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katıldığımızda doğal olarak uymamız gereken birçok nezaket ve görgü kuralı vardır bu nezaket
ve görgü kurallarını sosyal yaşam etiketi adı altında toplanır.

7.8.1. Statü Ve Statü Sembolleri
Bireyler, iş yaşantılarında da sosyal yaşantılarında da, pozisyonlarını, yaşam şekillerini,
statülerini, görüntüleriyle ve giysileriyle ifade edebilirler. Her sınıf, kendine ait statü
sembollerini giyerek, takarak, kullanarak o sınıfa ait olduğunu adeta anons eder. Statü
sembolleri şehir dışında bir çiftlik evi de, bir çift kol düğmesi de, Toyota marka bir araba da,
Bulgari ya da Swatch marka bir saat de, gazi nişanı, Doğal Hayatı Koruma Derneği rozeti de
olabilir.
İş yaşantısında statü sembollerinin dikkatli kullanılması gerekir. Aynı sınıfa ait bireyler
arasında statü sembollerinin kullanımı, bunlar hakkında konuşulması bu bireylerin iletişiminde
uyumun oluşmasına yardımcı olur.
Bunun tersi durumlara çok dikkat edilmelidir. Şehirli, gelir düzeyi çok yüksek bir bireyin, kendi
sınıfına ait olan statü sembollerini kullanması, iş yaptığı taşralı, orta sınıf mensubu bir kişi
tarafından tehdit edici görülebilir. Örneğin, firma sahiplerinin en büyük şikayetlerinden biri,
çalışanlarından birkaç genç hanımın, çok pahalı statü sembolleri kullanarak, müşteri
ziyaretlerine ve sunumlarına gitmesidir. Firma sahipleri, müşterilerin, onların verdikleri hizmet
karşılığında, çok yüksek ücret talep edeceklerini düşündüklerini fark edebilirler. Bunun nedeni,
tabii ki, çalışanlarına bu statü sembollerini satın alabilecek ücreti ödeyen bir firmanın hizmet
bedelinin de çok yüksek olacağıdır.
Son yıllarda iş hayatında en yaygın statü sembollerini ya da statüleri göstermek için kullanılan
araçları inceleyelim.
Erkekler için: Lüks arabalar, makam arabaları, en son model cep telefonları, son model
taşınabilir bilgisayarlar, golf ya da tenis kulübü üyelikleri, Avrupa sosyetesinin yazları gittiği
Sardunya, St. Tropez gibi yerlerde bir yazlık villa ya da o şehirlerin limanlarına demir atmış
yatlar, kışları Avrupa’nın kayak merkezlerine yapılan seyahatler, Türkiye’de Göcek’ten özel
yatlarla yapılan mavi yolculuk, sürat motorları, hafta sonları gidilecek dağ ya da çiftlik evlerine
sahip olmak, iş dünyasını ilgilendiren yabancı tüm gazete ve dergilere üyelik, Bulgari ya da
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Patek Philippe marka saatler, L.V. marka seyahat çantaları, yabani hayvan avına jeeplerle
gitmek, en pahalı puroları ve şarapları bilerek içmek, puro ve şarap kurslarına katılmak, İtalyan
marka takım elbiseler, gömlekler, ayakkabılar giymek, iş dünyasının sürekli yemek yediği
restaurantlarda öğle ve akşam yemek davetleri vermek, futbol takımı desteklemek, takımın
Avrupa maçlarına gitmek ve yönetim kuruluna girmek, Uzakdoğu sporlarından birini öğrenmek
ve yapmak, mezun olunan okulların derneklerinin faaliyetlerine katılmak, yurt dışından gelen
guruların seminerlerine katılmak.
Kadınlar için: Profesyoneller ve iş sahipleri için makam arabaları, hafta sonları kullanmak için
lüks jeepler, en son model cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarlar, lüks spor salonlarına üye
olmak, yoga dersleri almak, felsefe ve spiritüel dersler almak, ev dekore ederken uygulamak
üzere feng-shui öğrenmek ya da feng-shui uzmanından danışmanlık almak, yurt dışından gelen
guruların seminerlerine katılmak, moda showlarına gitmek, yurt dışı iş seyahatlerinde güzellik
ve zayıflama merkezlerine vakit bulunca gitmek, yurt dışında alışveriş yapmak, İtalyan ya da
Fransız marka ayakkabı, çanta, takım elbise ve gece elbiseleri satın almak, öğle yemekleri için
iş dünyasının buluştuğu kafelerde ya da restaurantlarda kız arkadaşlarıyla buluşmak, hafif
yemekler yemek, Japon mutfağını tercih etmek (sushi yemek), hafta sonları yemek ve şarap
kurslarına katılmak, genç görünmek için estetik operasyonlar yaptırmak, kışları Avrupa’da
kayak merkezlerine yazları da Avrupa sosyetesinin gittiği yazlık yerlere seyahat etmek, ünlü
saat markaları ve en son moda gözlük modellerini tercih etmek, tek taş pırlanta yüzük sahibi
olmak, marka mücevhere sahip olmak, şehirde bir ev haricinde hafta sonları gidilecek bir dağ
ya da çiftlik evine sahip olmak, sivil toplum kuruluşlarına üye olmak ve faal çalışmak, antika
satın almak, müzayedelere katılmak, resim ve heykel sergilerine gitmek, kültürel turlara
katılmak,

moda

ve

ekonomi

dergilerine

üye

olmak.

Bu konuda akıllıca olan yol, statü sembollerinden daha çok kendi kimliğimizi, ilgi alanlarımızı,
yaptığımız işi daha iyi ifade etmemize yarayacak araçları kullanmaya yönelmemiz olacaktır.
Örneğin teknoloji kullanımına çok önem veriyorsak ve bunu kimliğimizin bir parçası olarak
görüyorsak sürekli “laptop” ile gezinerek ya da çok fonksiyonlu son model bir cep telefonu
kullanarak bu kimliğimizi ve ilgi alanımızı ortaya koyabiliriz.
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7.8.2. Davetler Ve Kokteyller
Davetler, misafirperverliğin ifade şekilleridir ve eski çağlardan beri insan yaşamında önemli
yer tutar. Davetler, tanıdıklarımıza kendimizi hatırlatma, tanımadıklarımızla ilişki ve iletişim
kurma aracıdır.
Davetlerin türleri, davetlerde uyulması gereken görgü ve nezaket kuralları, davetlerin uygulanış
şekli ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

Yemek Davetleri
Bu davetler davetiye ile yapılmışsa ve LCV varsa (Lütfen Cevap Veriniz. Yani gelip
gelmeyeceğinizi bildiriniz) nezaketen, olumlu ya da olumsuz, daveti veren kişiye haber
verilmelidir.
Öğlen verilen yemek davetleri, genelde 12.30-13.00 arası başlar. Akşam yemekleri ise,
20.00-20.30 arası başlar. Yemek davetlerinde bitiş saati belirtilmez.
Yemek davetine katılanların uyması gereken kurallar:
1. Davete katılıp katılmayacaklarını zamanında bildirmeliler
2. Davete uygun kıyafetle gitmeliler
3. Davete zamanında gitmeliler
4. Davetteki diğer konuklarla tanışıp sohbet etmeliler
5. Davete uygun bir hediye götürmeliler.

Oturmalı Davet
1. Sofraya herkesin yemeği gelmeden ve davet sahibi “buyurun” demeden, yemek yemeğe
başlanılmamalı.
2. Sofradan ev sahibi kalkmadan, kalkılmamalı.
3. Sofra sohpetine katılmalı ve hızlı hızlı yemek yenmemeli
4. Masadan kalkarken ev sahibine teşekkür edilmeli.

Davetlerde Servis Sırası
1. Ev sahibi bayın sağında oturan hanım (onur konuğu)
2. Solundaki hanım
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3. Öncelik sırasına göre diğer hanımlar
4. Ev sahibi hanım
5. Onun sağındaki bey (onur konuğu)
6. Solundaki bey
7. Onu izleyen diğer beyler
8. En sonunda ev sahibi bey

Açık Büfe Davetler
Açık büfe davetlerde, masa konuklar gelmeden hazırlanmalıdır. Masanın üzerinde herkese
yetecek kadar servis, tabak ve bardak bulunmalıdır. Yemekler belirli bir düzen içinde masaya
yerleştirilmiş olmalıdır.
Açık büfe davetlerde de uyulması gereken bazı kurallar vardır.
1. Ev sahibi, konuklarını masaya davet etmeden masadan yiyecek alınmamalıdır.
2. Masadan tabağa yemek alırken mutlaka servis kaşıkları kullanılmalıdır. Bu kaşıklar yerlerine
geri konulmalıdır. Elle masadan hiçbir yiyecek alınmamalıdır.
3. Açık büfe sırasında beklerken tanıdıklarla uzun süreli sohbet edilmemeli ve büfe önü
kapatılmamalıdır.
4. Tabaklar tamamen doldurulmamalı, yenebilecek kadar yemek alınmalıdır.
5. Yemeklerle tatlılar ya da meyveler kesinlikle aynı tabağa alınmamalıdır.
6. Açık büfe davetlerde yenilmesi kolay olmayan, dökülebilecek tehlikeli yiyeceklerden uzak
durulmalıdır. Örneğin kiraz, domates, spagetti, tavuk budu vs.

Kokteyler
Kokteyler yapılırken mutlaka başlama ve bitiş saati konulur. Kokteyler genelde 18.00’den sonra
başlar, 20.00’de biter. Kokteylerde bardağımızı sol elle tutmalı. Sağ elimizi tokalaşmak için
serbest bırakmalıyız.

7.8.3. Sofra Görgüsü
Sofra görgüsünü bilmek, hem iş yemeklerinde hem sosyal yemeklerde, kendinize olan
güveninizin artmasına yardımcı olur. Kendinizi daha rahat hissetmenizi ve ortama uyum
sağlamanızı sağlar.
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Standart Bir Yemek Servisi Düzeni

1. Sofraya oturur oturmaz yapılacak ilk iş peçeteyi kucağa yerleştirmektir. Peçete kesinlikle
tabak altına sıkıştırılmamalı ve de önlük gibi boyuna takılmamalıdır.
2. Herhangi bir nedenle yemek bitmeden masadan kalkılacaksa, peçete sandalyeye
bırakılmalıdır.
3. Yemek tamamen bittiğinde peçete, gelişigüzel katlanmalı ve tabağın soluna konulmalıdır.
4. Masada en fazla 3 set çatal bıçak bulunabilir. Bu setler, dıştan içe doğru kullanılmalıdır.
5. Yemek yemeğe bir süre ara verildiğinde, çatal ve bıçak tabağın içinde uçları birbirine dönük
ters V şeklinde dinlendirilmeli ve çatalın uçları yukarı dönük olmalıdır.
6. Yemek bitiminde çatal ve bıçak birbirine paralel, yan yana, saatin dördü yirmi geçe
pozisyonunda bırakılmalıdır.
7. Çorba, çorba kaşığının yanından içilmeli ve içerken ses çıkarılmamalıdır. Çorba içilirken
kaşık kendimize doğru değil, ters yönde kullanılmalıdır. (Kaşık çorba tabağının içinden dışına
doğru kullanılmalıdır).
8. Yemeğin tadına bakmadan tuz kullanılmamalıdır.
9. Ekmek, ekmek sepetinden alındıktan sonra, yemek tabağın sol üst köşesinde bulunan, küçük
tabağa konulmalıdır. Ekmek kesinlikle masada bıçakla kesilmemeli, elle küçük parçalara
bölünerek yenilmelidir.
10. Tereyağ, tereyağ tabağından az bir miktar alınmalı ve tabağın sol üst köşesindeki küçük
ekmek tabağına konulmalıdır. Tereyağ bütün bir ekmek dilimine sürülmemeli, elle küçük
parçalara ayrılmış ekmeğe sürülmelidir.
11. Lüks restaurantlarda yemeğe hiçbir zaman ketch-up istenmemelidir.
12. Masadaki çatal bıçak işaret etmek için kullanılmamalıdır.
13. Yemek esnasında ağız doluyken konuşulmamalıdır.
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14. Hanımlar kesinlikle makyajlarını masada tazelememelidir.
15. Yemek esnasında dirsekler masaya konulmamalıdır.
16. Masada hiç kimse sigara içmiyorsa siz de içmemelisiniz. İçenler varsa, yemek arası ya da
yemek sonlarında izin alınarak içilmelidir.
17. Büyük çantalar ve evrak, yemek masasının üzerine konulmamalıdır. Masa üzerinde sadece
hanımlara ait küçük çantalar bulunabilir.

7.9. Hediye Kültürü
İster iş yaşantısında ister sosyal yaşantıda olsun, birine hediye almaya ve birilerinden hediye
kabul etmeye çok özen gösterilmelidir. Seçilen hediyeler, hediyeyi veren kişinin eğitim ve
kültür düzeyini, profesyonelliğini, dikkatini, zevkini, düşünceleri ve duygularını yansıtır.
Hediye düşünülmeden, zaman ayrılmadan gelişigüzel alınmamalıdır. Hediyenin değeri pahası
değildir. Hediyenin değeri, onu satın alanın ince düşüncesidir. Hediye, hediyeyi alan kişinin
ilgilendiği, değer verdiği, kullanabileceği bir şey olmalıdır. İnce bir zevki ve düşünceyi
yansıtmalıdır.
Hediye alırken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
1. Birisine hediye alırken düşünceli davranılmalı. Hediye verilecek kişiye olan yakınlık dikkate
alınmalıdır. İş yaşamında kravat, parfüm gibi özel hediyeler alınmamalıdır. Hediye alınan
kişinin hobileri, özel zevkleri biliniyorsa, ona uygun bir hediye almak çok uygun olur.
2. Hediyenin cinsi kadar, sunumuna da özen gösterilmelidir. Hediye paketinin içine, mutlaka,
el yazısıyla yazılmış, imzalanmış ve dilekleri içeren bir kart iliştirilmelidir. Hediye paketinin
kağıdı ve paketin şekline de özen gösterilmelidir.
Hastaya verilebilecek hediyeler
1. Kitap
2. Dergi
3. Çiçek
İş yaşamında hanımlara verilebilecek hediyeler
1. İsim inisiyalli iğneler
2. Sigaralıklar (sigara içtiğini biliyorsanız)
3. Şamdan
4. Çakmak
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5. Yazıhane takımları
6. Kalem seti
7. Ajanda
8. Masa üstü aksesuarları
9. Kol saati
10. Çiçek
11. Vazo
12. Kitap (Kendiniz yazmadıysanız, kesinlikle kitabın içine yazı yazıp imzalamayın)
13. Çerçeve
14. Klasik müzik konseri, gösteri ya da bir müzikal davetiyesi (mutlaka çift davetiye)
İş yaşamında erkeklere verilebilecek hediyeler
1. Anahtarlık
2. Kravat iğnesi
3. Çakmak
4. Kalem takımları
5. Puro, puro kesicisi (kullandığı biliniyorsa)
6. Kitap
7. Ajanda
8. Masa üstü aksesuarları
9. Kol saati
10. Klasik müzik konseri, gösteri ya da müzikal davetiyesi (mutlaka çift davetiye)

Hediyeniz çiçek ise;
1. Kendinizin bizzat seçmediği, çiçekçiye ısmarladığınız çiçeğin aranjmanı ve renkleri
konusunda çiçekçiden bilgi almalısınız. Çiçeğin kişiye, cinsiyetine, kişiye yakınlığınıza ve
gideceği ortama uygun olması konusunda hassas davranmalısınız.
2. Yemek davetine elinizde bir çiçek götürüyorsanız, götürdüğünüz çiçek kısa saplı olmalı ve
üzeri açık olmalıdır.
3. Elinizde taşımadığınız, çiçekçi ile gönderdiğiniz çiçekler, uzun saplı olmalı ve üstü mutlaka
kapalı olmalıdır.
Sosyal yaşamda kadın ve erkek ilişkileri üzerine
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1. Sosyal yaşamda erkekler, önce hanımların onlara selam vermesini beklemeliler.
2. Hanımlar restaurant, tiyatro gibi sosyal mekanlarda şapkalarını çıkarmazlar. Erkekler kapalı
mekanlara girer girmez, şapkalarını çıkarmalılar.
3. Bir restauranta erkekler hanımlardan önce girer, çıkarken de hanımlardan sonra çıkar.
4. Hanımların eli bir tek kapalı mekanlarda öpülür.
5. Hanımlar restaurantlarda tanıdıklarını ayağa kalkmadan oturdukları yerden de
selamlayabilirler. Çok yaşlı ve saygıdeğer kişilerle karşılaşma halinde ayağa kalkabilirler.
Erkeklerin selamlama için ayağa kalkmaları şarttır.

7.10. Farklı Kültürler Ve Kimliklerle İlişkiler
Globalleşmenin avantajlarının ve dezavantajlarının sıkça tartışıldığı bugünlerde, gerçek olan
şudur ki, Türkiye’den binlerce kilometre uzakta olan, hiçbir zaman gitmeyi düşünemeyeceğiniz
ülkelerle iş yapıyor, o ülkelerden Türkiye’ye profesyoneller getirtiyor, turistik amaçlı dünyanın
her tarafına seyahat ediyoruz. Farklı kültürlerle ve kimliklerle tanışıyoruz.
Hem profesyonel iş yaşantımız, hem de sosyal yaşantımız açısından, iş yaptığımız ya da turistik
amaçlı ziyaret ettiğimiz ülkelerin tarihini, yönetim tarzlarını, kültürlerini, geleneklerini ve
görgü kurallarını bilmek, bize o ülkelerde hiç yabancılık çekmeden, güçlüklerle karşılaşmadan,
iş yapmamızı ya da hoş bir seyahat geçirmemizi sağlar.
Profesyonelliğin bir parçası da, kendi memleketimizden, dinimizden olmayan, farklı
kültürlerden gelen kişilerle iş yaparken, onlara ve kültürlerine saygı göstermektir. Bu konuyla
ilgili uyulması gereken kurallar şunlardır:
1. Din, ırk, politika konularına girilmemeli. Bu konuları içeren her türlü tartışmalardan uzak
durulmalı. Bir Filistinliyle İsrail ve İsrailliler hakkında tartışmaya girmek pek akıllıca bir
davranış olmaz.
2. Konuşulması tabu olan konuların öğrenilmesi ve konuşulmaması gerekir. Bir Suudi
Arabistanlıyla, Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi aleyhine konuşma yapmak onu da, sizi de zor
durumda bırakabilir.
3. Beden dilindeki jest, mimik ve el hareketlerine dikkat edilmesi gerekir. Bazı mimikler ve el
hareketleri farklı kültürlerde farklı anlamlar taşır. Sürekli göz temasından Amerikalılar hiç
rahatsız olmazlarken, Japonlar sürekli göz temasını tehdit edici bulabilir ve rahatsız olurlar.
4. İş yapma şekilleri ve toplantı tarzları hakkında yeterli bilgiye sahip olunması gerekir.
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5. Ülkenin otantik yemeklerine ilgi gösterilmelidir.
6. Yemek davetleri ve sofra adabındaki farklılıklar öğrenilmeli ve saygı gösterilmelidir.
7. Alınan hediyeler ve paketleri zevkle ve dikkatle seçilmelidir. Bazı hediyelik eşyaların,
renklerin ve şekillerin bazı memleketlerde sembolik anlamları olabilir. İsviçreli bir işadamı,
ülkesinin iyi bir saat üreticisinden zevkle seçtiği bir masa saatini, Uzakdoğu’da iş yapmaya
başladığı bir işadamına hediye götürmüş. İş adamı bu hediyeye hiç sevinmemiş ve teşekkür de
etmemiş. İsviçreli işadamı, üzüntüyle, “beğenmediniz galiba” deyince, saatin o bölgede ölümü
çağrıştıran bir sembol olduğunu öğrenip çok utanmış.

7.11. Çağdaş Pratik Öğütler

İsmail Özmen’in yazmış olduğu Dünya Düşünce Antolojisi adlı kitapta yer verilen, Jackson
Brown tarafından “çağdaş yaşam evliyası” edasıyla verilmiş öğütler, anlamlı ve doyumlu
yaşamak için kullanılabilecek bir bilgelik demetidir.
Her gün üç kişiye iltifat et...
Yılda en az bir kez güneşin doğuşunu seyret...
İnsanların doğum günlerini hatırla...
İnsanların gözlerinin içine bak...
Sık sık “lütfen” de...
Bir müzik aleti çalmayı öğren...
Duşta şarkı söyle...
Değerli takılarını saklama, kullan...
Her baharda çim ek...
İlk önce sen “merhaba” de...
Ucuz otomobil kullan ancak sahip olabileceğin en iyi evi al...
Hiçbir zaman okumasan da iyi kitapların olsun...
Kendine ve başkalarına karşı bağışlayıcı ol...
Pabuçların boyalı olsun...
Hak ettiğini düşündüğünde maaşına zam iste...
Ne satarlarsa satsınlar çocuk satıcılardan daima bir şeyler al...
Her yıl iki şişe kan bağışı yap...
Evde yapılmış tatlıları asla reddetme...
Sevinçleri erteleme...
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Teşekkür mektuplarını geciktirme...
Hiçbir zaman asla umudunu yitirme, mucizeler her gün oluyor...
Öğretmenlere, itfaiyecilere ve gece bekçilerine saygı duy...
Ülkeni koruyanlara saygı göster...
Mesleğinin sırlarını öğrenmekle zaman yitirme, mesleğini öğren...
Oyunu kullan...
Zekanı eğlendirmek için kullan, başkalarıyla eğlenmek için değil...
Islık çal...
Çocuklarını eğit ancak sevgini göstermeyi de ihmal etme...
Asla kimseyi başkasının avukatı olmaya teşvik etme...
Sarhoşken kimseye görünme.
Jackson Brown

İşte yönetimde izlenim olarak yöneticilerin dışa yansıyan başarılı ya da başarısız
görünümlerinin bazıları:
Çevre düzeni ve temizliği: Bir teşkilatın çevre düzeni, temizliği ve bina girişi, dışarıdan
gelenleri psikolojik olarak etkiler.
Danışma veya müracaat servisi: Dışarıdan gelenlerin ilk muhatabı olan başvuru servisinin
fiziki yerleşimi, dış görünümü ve görevlilerin tutumu gelenleri etkileyen önemli bir faktördür.
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Şüphesiz temiz, düzgün giyimli kibar ve davranışları saygılı bir görevli başvuranlar üzerinde
olumlu bir etki yapar. Zira girişteki görevli teşkilatı temsil eden ve aksettiren ilk kişidir.
Fiziki yerleşim: Binada, yönetici odalarının ve bürolarının yerleşimi gelenler açısından olumlu
ya da olumsuz bir değerlendirmeye neden olur.
Teklifsiz kişiler: Sekreter, odacı ve şoför, izlenim açısından çok önemlidir. Özellikle yöneticinin
yokluğunda, onun adına davranan bu kişiler yöneticinin has adamlarıdır. Bunlar makama
teklifsiz olarak girer ve çıkarlar. Bu nedenle yönetimde bu kişilere “kimliksiz kişiler” denir.
Yöneticinin varlığı ile yokluğu arasındaki fark: Yöneticinin görevden ayrılması haliyle,
işbaşında bulunduğu zaman arasında bir farkın bulunmaması, kurumsallaşmış etkin bir
yönetimi gösterir.
1981 yılında 39 yaşındayken. 20 milyon $ zarardaki Danimarka, Norveç ve İsveç
havayollarının konsorsiyumu olan SAS’ın başına geçen ve kısa sürede tüm sektörün zarar ettiği
bir dönemde 54 milyon $ kara geçiren Jan Carlzon, kurduğu sistemi bakın nasıl anlatıyor: “1981
yılında, SAS Başkanı oluşumun birinci yılında iki hafta tatil yapmaya karar verdim. Ama daha
kır evime ulaşır ulaşmaz telefon çalmaya başladı ve ondan sonraki günlerde de çalmaya devam
etti. Birkaç gün sonra tatilden vazgeçip Stockholm’e dönmek zorunda kaldım. Ertesi yaz, bir
İsveç gazetesi benimle bir röportaj yapmak istedi. Kabul ettim; tek şartım yazın tatile
çıkmamdan bir hafta önce yayınlanmasıydı. SAS’taki herkesin söylemem gereken şeyleri
okuyacağından emin olmalıydım.
Röportajda, bir şirketteki sorumluluğun, bireyler karar verme aşamasına geldiklerinde,
yukarılara başvurmadan karar verebilecekleri şekilde dağıtılması gerektiğine inandığımı
açıkladım. Bu şekilde çalışarak bir organizasyon oluşturduğumuzu ve buna göre çalışacak
yöneticileri işe aldığımızı söyledim. ‘Şimdi dört hafta tatile çıkmayı planlıyorum. Ve telefonum
çalmazsa, bu başardığımın göstergesidir; insanların sorumluluğu kabul ettiklerini ve kendi
kararlarını kendilerinin verdiklerini göreceğim. Ama eğer telefon çalarsa, bu başaramamışım
demektir; ya mesajımı iletemediğimi ya da işe sorumluluk kabul edecek yöneticileri
alamadığımı anlayacağım.’ Birkaç gün sonra tatile çıktım ve dört hafta boyunca telefonum hiç
çalmadı.”
Yönetici, yaptığı her hizmet ve faaliyetiyle olduğu kadar, özellikle dışa yansıyan
görünümleriyle de sürekli kendini pazarlayan bir kişidir ve yaptıklarını daima olumlu bir
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şekilde dışa yansıtmak zorundadır; çünkü başarılı olmak demek, başarılı görünmek demektir.
Görünmeyen ve bilinmeyen başarı, başarısızlık demektir.
İyi Bir İzlenim İçin Öneriler
Biz kendimizi nasıl görürsek diğer insanlar da bizi öyle görürler. Bunun böyle olmasını
sağlayan düşünmedir; çünkü düşünme davranışları düzenler. Kişi kendisini aşağılık biri olarak
görüyorsa bu şekilde davranır ve hiçbir şey bunu gizleyemez. Öyleyse önemli görünün. Önemli
görünmek sizin önemli biri olduğunuzu düşünmenize yardımcı olur.
Nasıl kabul gördüğümüz konusunda, herkesten daha çok biz sorumluyuz. Pek çok kişi,
başkalarının kendisi hakkında neler düşündüğü konusunda kafa yorar. Ancak az insan,
dünyanın bizim hakkımızdaki kanaatini, büyük ölçüde bizim kendi kanaatimize bakarak
oluşturduğunu fark eder.
Havalara, mühim adam rollerine giren insanlar, büyük oynamaya ihtiyaç duydukları için bunu
yaparlar. Büyük oynama ihtiyacını da gerçekte küçük ve önemsiz oldukları için duyarlar.

Bazı ilk izlenim önerileri;


Olumsuz konuşmak ve olumsuz fikirler kötü izlenim bırakır. Biri hakkında kötü

ifadelerde bulunan bir kişi daha çok kendi hakkında olumsuz bir kanaate neden olmaktadır.


İş arayanlar, şu an ya da daha önce çalıştığı patronları hakkında asla kötü

konuşmamalıdırlar; çünkü hiç kimse kindar birini işe almak istemez.


İşine ve çalıştığı kuruma yüksek değer biçenler kendileri de değerli görülürler.

Çalıştığınız kurumun ve yaptığınız işin fazla değeri bulunmadığı izlenimini verirseniz, dinleyici
sizin de fazla bir şey olmayacağınıza hükmeder.


Eleştiri olumsuz bir davranıştır. Rakipleri eleştirmek olumsuz bir ortam oluşturur.



İyi bir neden için bile olsa rol yapma yorucudur. Rolünüzü ne kadar iyi yaparsanız yapın

mutlaka fark edilecektir ve insanlar rol yapanları sevmez. Kesinlikle kendiniz olmalısınız,


Olabileceğimiz en iyi profesyonel kendiniz.



Ben merkezli olmak ya da aşırı güven duymak, kibirli olarak görünmenize neden

olabilir.
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Profesyonel bir izlenim bırakma arayışındakilerin unutmaması gereken nokta şudur ki,
kapsamlı bilgi ve becerinin yerini hiçbir şey dolduramaz; ancak zayıf imajlar kariyer edinmeye
telafisiz zararlar verebilir.
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8. İZLENİM YÖNETİMİNE KAVRAMSAL BAKIŞ
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Giriş
Günümüzde profesyonel yaşamda yönetici-yönetici, yönetici-çalışan ve müşteri ilişkilerinde
etkinlik sağlamada belirli rollere uygun davranma, sosyal kimlik oluşturma, bu kimliği
geliştirme ve koruma, pozitif yönde etki yaratma gibi çabalar önem kazanmaktadır. Tüm bu
çabalar ise izlenim yönetiminin çalışma alanını oluşturmaktadır.
İzlenim yönetimi konusu terfi, iş görüşmeleri, performans değerlendirme ve görüşmeleri gibi
profesyonel yaşamın birebir içinde değerlendirilmekte ve böylece bireysel ve örgütsel etkinliğe
önemli katkılar sağlamaktadır. Profesyonel ilişkilerde izlenimleri yönetme çabasının altında
yatan amaçlar ise sosyal destek ve onay sağlamak, kimlik kabulünü sağlamak, beğenilmek ve
sempati sağlamak, karşı tarafı ikna etmek, güven ve itibar sağlamak, örnek olmak vb.
sıralanabilir.
İzlenim yönetimi konusu incelendiğinde bu alanın daha çok psikoloji ve sosyal psikoloji
disiplinleri içinde ele alındığı, örgütsel içerik boyutuyla konunun çok az ve temel düzeylerde
değerlendirildiği, hatta kavramsal çatı ile ilgili teorik çalışma ve araştırma ihtiyacının olduğu
karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla iletişim teorileri ağırlıklı çalışmaların 3 temel amacı vardır:
1.

İzlenim yönetimi sürecine ilişkin günümüze değin geliştirilen kavramsal temeli ve ilgili

değişkenleri aktarmak;
2.

Örgütsel yapı içindeki kişilerarası ilişkiler açısından konuyu ele almak ve

3.

İzlenim yönetiminin örgütsel yaşamın kişilerarası iletişim boyutuna olan etkisi ve

katkılarını sunmak

olmalıdır.
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8. İZLENİM YÖNETİMİNE KAVRAMSAL BAKIŞ
İzlenim konusu günümüzde bireylerin kişisel ve profesyonel ilişkilerinin başarısı ve
sürekliliği açısından gerekli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. İzlenim aynı
zamanda örgütsel yaşamı algılama ve bu yaşam gerçeklerine uygun davranmak yönüyle de
üzerinde durulması gerekli konulardan birisidir.
İzlenim “bireylerin bir obje, kurum ya da başka bir bireye ilişkin düşünceleri” şeklinde
tanımlanırken, psikolojik açıdan yapılan bir başka tanımda ise “izlenim bireyin etkileşimde
bulunduğu diğer bireylere ilişkin zihninde oluşan imgeler” olarak ifade edilmektedir.
İzlenim yönetimi her şeyin, her davranışın, her mesajın bir anlamı taşıdığı, anlamlandırılması
ve bilinçli biçimde bu anlamların yönetilmesi gereğinden yola çıkılarak ortaya konan yeni bir
konudur. İnsanların tıpkı konuşmaları-sözleri gibi davranışlarıyla sürekli vermekte oldukları
mesajlar da bir değerlendirme ve anlamlandırma süzgecinden geçirilir.
Bu nedenle konuşurken kullanılan sözcükler gibi davranış ve tavırlar yoluyla da aktarılmaya
çalışılan mesajlar önceden dikkatle tasarlanmalıdır. Bu şekilde yapılan kontrollü
anlamlandırma süreci ise sosyal ilişkilerin daha kontrollü ve arzulanan yönde gelişmesi
açısından iş yaşamında özellikle kişilerarası etkileşimlerde daha da gerekli bir hale gelmiştir.
Bireyler sadece kendi sosyal çevrelerinde faaliyet göstermekle kalmayıp, aynı zamanda daha
çok yararcı, daha az tehdit edici bir ortam yaratmak yönünde çevrelerini oluşturmaya ve
etkilemeye çalışırlar. Bireyler kendi arkadaş, eş, iş ve hobi seçimleri yoluyla kendileri için
yararlı koşullar yaratacak biçimde konumlanırlar ve karşılaştıkları ortamları/durumları
hedeflerini gerçekleştirebilmek yönünde yeniden düzenlemeye çalışırlar (diğerleri nin tutum ve
davranışlarını etkileme girişimi gibi)
Dolayısıyla izlenim yönetimiyle ilgili tanımlar; “birey tarafından oluşturulan kişisel nitelik ve
izlenimlerin kontrol ve manipüle edilmesi amacını taşıyan davranışlar”, “gerçek ya da
arzulanan sosyal etkileşimlerin tasarlanması, yani imajiarı kontrol etmek için bilinçli ve
bilinçsiz girişimler” ve “birey/aktör tarafından diğer insan (target-hedef) yoluyla diğer
kişilerin algılarını etkileme çabaları” olarak sıralanabilir.
Gardner ise izlenim yönetimini bireylerin kendileriyle ilgili arzulanan algıları yaratmak ve
devam ettirmek için sergiledikleri davranışlar bütünü olarak tanımlamaktadır. Kişilerarası
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iletişim bakış açısından bir tanım geliştirmek gerekirse; izlenim yönetimi bireyler üzerinde
olumlu etki bırakma, yapıcı, üretken bir ilişki ağı oluşturma, kişiler üzerinde bırakılan etkileri
bilinçli bir çabayla planlama, uygulama ve denetlemektir. Örgütsel açıdan izlenim yönetimi ise,
çevresel tehditleri minimize etme ve kurum itibarını ve ününü arttırma çabalarından oluşan
döngüsel bir süreç olarak tanımlanabilir.
Bu tanımların her birinin ortak paydası ise her aktörün spesifik bir kimlik yaratma ve sürdürme
hedefine sahip olması nedeniyle izlenim yönetimi konusunun karşımıza çıkmasıdır. Her
aktörün bu hedefini stratejik biçimde sözlü ve sözsüz iletişim davranışlarını yöneterek
ulaşabileceği enformasyon ise uzmanları kişilerarası iletişim açısından izlenim yönetimi
konusunu ele alıp, değerlendirmeye yöneltmiştir.
Daha önce de değinildiği gibi izlenim yönetimi konusu günümüze değin ağırlıklı olarak sosyal
psikoloji disiplini ve çevresel bir yapı içinde daha çok tartışılmış ve daha çok reklamcılık ve
siyaset bilimlerinin temel ilgi odağı olmuştur. İzlenim yönetimi konusunun işletme yönetimi ve
iletişim alanları içinde değerlendirilmesi ve bu alanla ilgili literatüre girmesi ise oldukça yeni
sayılabilir.
Organizasyonlarda izlenim yönetimi arzu edilen kimlikleri oluşturmak, sürdürmek ya da
korumak amacıyla tasarlanan stratejik iletişim formlarından oluşmaktadır. Organizasyonlarda
izlenim yönetimi kişilerarası mozaiğin içinde ve doğal bir biçimde oluşmaktadır. Stratejik
iletişim biçimi olarak değerlendirilen bu konunun iletişimle ilgili çok az teori ile entegre edilmiş
olması ise konuyla ilgili daha çok araştırma ve bilgi ihtiyacını karşımıza çıkarmaktadır.

8.1. Kişilerarası İletişim Açısından İzlenim Yönetimine Kavramsal Bakış
Yapılan çalışmalarda kişilerarası iletişim açısından izlenim yönetimine kavramsal bakışın 4
temel nedeninden söz etmek olanaklıdır.
Birincisi, izlenim yönetimi davranışlarının potansiyel biçimde iletişim süreçleriyle ilişkili
olmasıdır.
İkincisi, izlenim yönetimi davranışları bireylerin kendi eylemlerine genel destek sağlamalarında
ve sosyal etkileşimlerinde önemli bir etki mekanizmasıdır.
Üçüncüsü çok sayıda uygulama ağırlıklı yazılı literatürde izlenim yönetiminin pratik yaşamın
içindeki ilişkilerde taşıdığı öneme işaret edilmektedir.
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Son olarak izlenim yönetimi davranışlarını ele almanın sosyal yapı içinde örgüt davranışlarını
ve profesyonel ilişkileri daha iyi kavrayışa katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
İnsanlar birbirleriyle etkileşim kurabilmek için içinde bulundukları durumu ve rolleri
tanımlamak durumundadırlar. Bireyin kendi kimlik tanımını yapması kadar, seçmiş olduğu ve
başkaları tarafından kabul edilen kimliğiyle uyumlu davranması, tutarlı olması da önemli bir
bireysel sorumluluk olarak kabul edilmektedir.
Böylece izlenim yönetimi çabaları bireylere varlıklarını-kimliklerini tanımlama ve etkili
biçimde sosyal yaşamda bu kimliği sürdürme ve koruma imkanını vermektedir. Bu yönüyle
izlenim yönetimi iki yönlü bir süreç olarak düşünülebilir.
Bu süreçte birey kendi öz değerlendirmesini yaparak, karşı tarafın kendisi hakkındaki fikirlere,
algılara ve kendine yönelik oluşturulan imaja uygun davranmaya ve uygun bir kimlik
geliştirmeye çabalar. Çevresinden aldığı bu geribildirimle de aynı biçimde çevresini
etkilemeye, yönlendirmeye ve kimliğini kabul ettirmeye çalışır.

8.2. İzlenim Yönetimi Süreci Modelleri
İzlenim yönetim süreciyle ilgili modelleri aktarmadan önce bu sürecin temel amaçlarını
aktarmakta yarar vardır.

8.2.1. Leary’e Göre İzlenim Yönetiminin Bireyler İçin Temel İşlevleri
Leary izlenim yönetiminin bireyler için temel işlevlerini üç nokta etrafında toplamıştır.

Bireylerarası Etki
Bireyler, izlenim yönetimiyle özellikle başkalarının kendilerine ilişkin izlenimlerinin, kendisi
için önemli sonuçları olduğuna ilişkin inançları nedeniyle ilgilenirler. Başka bir deyişle, diğer
bireylerin kendilerine ilişkin izlenimlerinin, sosyal etkileşimlerin elde edebilecekleri ödüllerini
artırabileceği ya da azaltabileceğini düşünürler.
İzlenim yönetimi bireylerarası etkileşimlerin önemli belirleyicisidir. Bunun yanı sıra izlenim
yöneyimi bireyin çevresindeki bireylerin davranışlarını etkilemenin etkili bir yoludur.
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İzlenimlerini yöneten bireyler bir yandan bu istenmeyen algıları düzeltmeye odaklanırken,
diğer bir yandan olabileceğinin en iyisi olma çabası içerisindedir.
Birey izlenim yönetimi yoluyla, diğer bireyler üzerindeki gücünü sürdürebilir ya da arttırabilir.
Burada sözü geçen güç bireyin diğer bireylerin davranışları üzerinde arzu ettiği değişimi
gerçekleştirebilmesidir.
İzlenim yönetimini literatürde etki taktikleriyle bir arada değerlendiren çalışmalar dikkati
çekmektedir. Bunun nedeni ise her iki alanın da benzer yöntem, amaç ve stratejileri içermesidir.
İzlenim yönetimi diğerlerinin kendilerine yükledikleri imajı kontrol etmekle ilgili davranışları
ifade ederken; etki taktikleri kavramı bireylerin çalışma arkadaşları, astları ve üstlerinin karar
ya da davranışlarını etkilemek amacıyla kullandıkları, pazarlık etme, akıl yürütme,
dostluk/arkadaşlık, kendini gösterme (assertiveness), koalisyonlar ve diğer stratejileri
tanımlamada kullanılır.

Kişiliğini Geliştirme ve Sürdürme
Bireyler izlenimlerini, konusunda kaygılı olduklarında, izlenimlerini yönetme çabası içerisine
girerler. Bunun bilinen üç sebebi vardır:


İlki, izlenim yönetimindeki başarısızlığın, bireyin kendisine saygısını azaltırken

izlenimleri yönetmedeki başarının, bireyin kendisini iyi hissetmesini sağlamasıdır.


İkinci neden, bireyin kendi kimliğini yapılandırması ve bunu sürdürmesinde yardımcı

olmasıdır. Çünkü bireyin belli bir kimliği kazanması için, o kimliğe uygun davranması
gereklidir.


Bireylerin izlenim yönetimini kullanmasında üçüncü neden ise izlenim yönetiminin

kökleşmiş bir alışkanlık olmasıdır. Bireyler ister istemez, diğer bireylerin kendisi hakkındaki
düşüncelerini

önemserler.

Bu

baskıdan

kaçınmak

birey

için

çok

güçtür.

Duygusal Düzenleme
İzlenim yönetimi bireyin kendisine ilişkin olumsuz duygularını azaltır; olumlu duygularını
artırır. Çevresindeki bireylerce onaylanmak, bireyin kendisini daha iyi hissetmesini sağlar.
Toplumsal onay, bireyin olumlu davranışlarını destekler ve bunların pekişmesini sağlar.
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8.3. İzlenim Yönetimi Süreci Konusunda Literatürde En Çok Kabul
Görmüş Ve Popüler İki Model
8.3.1. Goffman’ın Dramatik İzlenim Yönetimi Modeli
İzlenim yönetimi konusundaki ilk teorik temeller Goffman’ın çalışmalarıyla atılmıştır.
Goffman (1959) daha sonraları konuyla ilgili birçok çalışmaya temel teşkil eden “The
Presentation of Self in Everday Life” adlı çalışmasında, izlenim yönetimi konusunu kendi
geliştirdiği ve sosyal yaşamın dramatize edilmiş modeliyle açıklamaya çalışmıştır.
Bu modelde içinde bulunulan farklı yaşam alanları bir tiyatro oyununa benzetilmektedir.
O’na göre, sosyal etkileşimlerde bulunan ve performansları hem koşullara hem de
izleyicilerin/hedef kitlenin karakteristik özelliklerine dayanan bireyler, ‘aktör’ tanımlamasıyla
fonksiyon gösterirler. Yaşamın içinde yer alan bu aktörler arzu ettikleri imajı elde etmek, sosyal
birey olarak tanımlanmak, diğer insanlara yansıttıkları imaj ya da kimliklerini kontrol etmek
için çabalarlar. Ayrıca Goffman aktör ve izleyicinin kendi davranışlarına rehberlik eden
‘durum/pozisyonun tanımı’nı geliştirmek üzere her iki tarafın karşılıklı etkileşim halinde
olduklarını ifade etmiştir.
Goffman bireyin diğerlerine tanımlamaya çalıştığı kimliklerini kontrol etmenin koşulları
etkileyebileceği ve bu nedenle beklenen normlar, rol ve davranışları biçimlendirebileceğine
inanır. İzleyici (genel çevre) ve durumlarla(koşul) ilgili bu etkileşimler yoluyla aktörler kendi
arzu ettikleri sonuçlara ulaşmak için kendilerini daha iyi pozisyonlara yerleştirebilirler.
Böylelikle izlenim yönetimi belirli bir amaç ve hedef odaklı bir davranış biçimi olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Goffman’ın perspektifinden çevresel faktörler aktör ve izleyici özellikleri, aktör ve izleyici
tanımlarını biçimlendiren bir uyaran işlevi görür. Temel olarak çevre aktörün izleyici için
faaliyet göstereceği yapı ve içeriği sağlar. Goffman çevreyi eşya, dekor, fiziksel yerleşim planı
ve diğer arka plan unsurlarını içeren ortam olarak tanımlamaktadır.
Bu çevresel ve fiziksel yapının izlenimleıin oluşması ve şekillenmesinde etkili olduğu ifade
edilmektedir. Örneğin yöneticilerine yakın yerde ofisleri olanların büyük olasılıkla fiziksel
olarak daha uzak yerde olan çalışanlara oranla daha çok yukarı doğru etki fırsatları ve sinyalleri
kullanabilmektedir. Bu içerik içinde aktörün ve izleyicinin özellikleri davranışı uyaran çevresel
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sinyallerle kombine edilmektedir. Bu uyaranlar her bir tarafın pozisyon tanımını üretmek için
gerekli çeşitli bilişsel, motivasyona dayalı ve duygusal süreçler yoluyla seçici biçimde
algılanmakta ve yorumlanmaktadır.
Şekil l’de görüldüğü gibi aktör ve izleyicinin paylaştıkları ortak perspektifle örtüşen alan
böylece onların duruma ilişkin ortak tanımını oluşturmaktadır. Şekil aynı zamanda kişiliğin bu
süreç içindeki rolünü de yansılmaktadır.
Aktörler kendi tanımlarını rehber olarak kullanarak, kendileri için en arzu edilen izlenimi
sağlayacak davranışları seçerler. Aktörün sunumunun başarısı izleyicinin duruma ilişkin tanımı
ile uyumu kadar, aktörün performansının algılanma derecesine de bağlıdır. Uyum düzeyi
yüksek olduğu zaman aktör daha arzu edilir izlenim yaratabilir ve favori tepkiyi seçebilir.
İzleyici aktörün sunumunu uygunsuz olarak algılarsa negatif izlenimler ve arzu edilmeyen
izleyici reaksiyonları ortaya çıkabilir.
İzleyicinin aktörün sunumuna ilişkin reaksiyonundan sonra, aktör bu yanıtı algılar ve durumu
başarısının kaynağı ya da performansının başarısızlığı olarak değerlendirir. Schlenker’e göre
kişisel farkındalığa sahip bireylerin davranışları daha sosyal biçimde stratejiktir. Bu tip bireyler
çevrelerinden gelen enformasyona daha çok duyarlıdır, böylece diğerleri üzerinde arzulanan
etkileri üretmek üzere kendi davranışlarını biçimlendirirler. Bir başka ifadeyle Schlenker
aktörün kişisel farkındalığının sergilenen izlenim yönetimi davranış biçimlerini de etkilediğini
savunmaktadır.
Şekil 1 daha az düzeyde merkezi ilişkilere işaret eden geribildirim döngüsünü içerir. Böylece
şekilde çevre, birey ve davranışın dinamik bir ortam içinde etkileşimde bulunduğu sosyal
öğrenme teorisi perspektifi yansıtılmaktadır. Her iki tarafın farklı bakış açıları ve özellikleriyle
çevre üzerinde aktörün potansiyel etkisi ile izleyici davranışına işaret edilmektedir. Örneğin
göze girme yoluyla elde edilen terfinin sonuçlarından birisi, izleyiciyle ilgili aktörün gücü ve
statüsündeki artıştır.
Örgütsel kültür de izlenimleri yönetmede önemli sinyaller sağlamaktadır. Örgütsel stratejiler,
politikalara, semboller, mitler ve hikayeler uygun olan davranışı ve tutumları öğretme,
gösterme ve destekleme işlevi görmektedir. Benzer biçimde işin zorluk derecesi, gerektirdiği
performans düzeyi ve niteliklere ilişkin enformasyon da bireye izlenim yönetimi için önemli bir
veri niteliğindedir.
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Modelde sunulan aktörlerin fiziksel özellikleri — cinsiyet, ırk, yaş vb- talep edilen imajları
sınırlandırarak yansıtılacak izlenimi biçimlendirmede etkili bir başka faktördür. Ayrıca aktörle
ilgili çekicilik, statü/güç ve yetenek gibi özellikler de onun kişisel kavrayışını biçimlendirmede
önemli rol oynar. Çekici olmayan bireylere oranla çekici bireyler tipik biçimde sosyal olma ve
içtenlik imajını oluşturmada daha başarılıdır. Benzer biçimde düşük statüye oranla yüksek
statü/güce sahip bireyler pozitif nitelik ve yeteneklere sahip olmada daha başarılıdırlar. Son
olarak düşük beceri düzeyine sahip bireylere oranla daha yüksek yetenek düzeyine sahip
bireyler karşısındakine manipüle edici yöntemleri kullanmaya gerek duymadan, yetenekleri ve
bilgileriyle pozitif imaj yansıtmada daha başarılıdırlar.

Şekil 1: Sibernetik Teori
İzlenim yönetimi sürecini etkileyen bir diğer faktör ise izleyici özellikleri olarak
tanımlanmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Zenna ve Pack aktörlerin çekici olmayan izleyicilere
oranla, çekici izleyicileri etkilemekle daha çok ilgili olduklarını belirlemişlerdir. Jones da
benzer biçimde aktörlerin tipik biçimde daha az statü ve güce sahip izleyicilerle etkileşimlerine
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oranla, yüksek statü ve güce sahip izleyicilerle kurdukları etkileşime daha çok önem
verdiklerini ortaya koymuştur.
Son olarak izleyiciyi tanıma ve/ya da izleyiciyle yakınlık düzeyinin (audience familiarity)
izlenim yönetimi araştırmalarında aktörün duruma ilişkin algısını etkilediği ifade edilmektedir.
Modelde sunulan bir başka faktör bilişsel senaryolar olup, bilişsel senaryolar belirli bir örüntü
içindeki uygun davranış dizisine rehberlik sağlayan hipotez edilmiş bilişsel yapıyı içerdiği için,
hem aktörün hem de izleyicinin durumu tanımlamasına yardım ederler. Senaryolar sosyal
değişimlerin tekrarlanması yoluyla öğrenilir ve rafine olurlar.
Üyeler benzer uyaran dizisini algıladığında, senaryolar yardımıyla, kendilerine ayrı ayrı
sunulan olaylar/örüntü dizisini ayrıştırarak ve tayin ederek durumu tanımlayabilirler. Bir başka
ifadeyle birey her bir farklı duruma ilişkin olarak uygulamak üzere farklı senaryo türleri
geliştirebilir.

8.3.2. Bozeman ve Kacmar’ın Sibernetik izlenim Yönetimi Modeli
İzlenim yönetimi konusu Bozeman ve Kacmar’ın Sibemetik modeliyle (1997) daha geniş bir
boyutta değerlendirilmiştir. Bu teori sibernetik sistemlerin özellikleriyle izlenim yönetiminin
bağdaştırılmasıyla geliştirilmiştir. Sibernetik dinamik organizma-çevre iletişimi ve davranış
teorisi olduğu için, kişilerarası iletişim boyutundan izlenim yönetimiyle ilgili teorik çalışma
arayışlarına önemli katkılar sağlamaktadır.
Sibernetik prensiplere, insan davranışıyla ilgili enformasyon, hedef belirleme, motivasyon,
geribildirim, iş stresi, örgütsel kontrol ve kişisel yönetim gibi pek konu için başvurulmaktadır.
Böylece sibernetik teori, gerekli bir biçimde, hedef odaklı organizmanın kendi çevrelerini
kontrol etme ya da bu çevreye uyum sağlama girişimi yoluyla motivasyona dayalı ve
davranışsal süreçlere işaret etmektedir. Aynı zamanda bu teori ile net bir biçimde, bir
organizmanın faaliyetlerinin değişebileceğine ve etkileşimde bulunmak zorunda olduğu çevreyi
de etkilediğine dikkat çekilmektedir.
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Bu görüşler ise izlenim yönetiminin geniş biçimde gözlem, algılama ve değişime uyum sağlama
gerçeğiyle örtüşür niteliktedir. Şekil (2) de görüldüğü gibi sibernetik teoriye göre izlenim
yönetimi organizasyonlarda bulunan bireyler hedef temelli kimlikleri sergilemeye çalışırlar.
Bu kimlikler bireylerin farklı koşullarda farklı izlenim yönetimi taktikleriyle meşgul olmaları
için gerekli standartları sağlar. Örneğin birey hedef kitleye bağlı olarak farklı biçimde güçlü
lider, yetenekli çalışan/ast ya da destekleyici çalışma arkadaşı kimliklerini sergileyebilir.
Görüldüğü gibi farklı rol ya da pozisyonlar bireye hedef kitleye sergilenen sosyal kimlikleri
etkileyen farklı ve çok yönlü bir anlayış kazandırır.

Şekil 2: İzlenim Yönetimi
Şekilde görülen izlenim yönetimi motivasyonu ise öncelikle hedef kitle ve referans hedefiyle
aktörün arzu edilen sosyal kimlik duygusundan elde edilen geribildirim arasındaki algılanan
uyumsuzluk fonksiyonu olarak tanımlanır. Bu uyumsuzluklar ise karşılaştırıcı (comparator)
yoluyla belirlenir.
Modele göre eğer karşılaştırmalar yoluyla aktörün resmetmek/tanımlamak istediği şey
gerçekleşirse, o zaman kullanılan izlenim yönetimi taktiği devam edecektir (senaryoyu
kanunlaştırma). Bununla birlikte uyumsuzluk oluştuğunda aktör kullanabileceği alternatif
taktikleri araştırma yoluna gidecektir. Bu ise senaryo izleme, senaryo geliştirme ve planları ile
sonuçlanacaktır.
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Her durumda aktörün seçtiği bir sonraki taktik davranışı yasallaşacak ve hedeften gelen
reaksiyonun-geribildirimin izlenmesine öncülük edecektir. Bu geribildirim-reaksiyon filtreden
geçirilerek aktörün araştırdığı imajla karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırmanın çıktısı ise bir
sonraki adımın belirleyicisi olacak ve böylece etkileşim devam edecektir. Omeğin iş
görüşmelerinde adaylar sıklıkla görüşmecilere kendilerini pozitif bir imajla sunmaya motive
olurlar.
Görüşmeci ise sıklıkla adaya ‘işi yapabilme becerisi’ ile ilgili sorular yöneltir. İş yetkinliğini
ölçme amaçlı yöneltilen bu sorulara adaylar ise kişisel tanıtım (self promotion) ve prezantasyon
taktiklerini içeren senaryoyu kullanabilirler. Eğer görüşmeci adayın bu tanıtım ve sunuma
dayalı enformasyonundan etkilendiğini belli ederse (arzu edilen izlenim oluşursa), bu durumda
aday diğer tanıtım ve sunuma dayalı taktiklerini kullanarak pozitif yönde oluşan bu imajını
güçlendirmek üzerine odaklanabilir.
Aksi durumda eğer aktör, ilk sunuma dayalı taktiğin işe yaramadığını ve arzu edilen kimliğin
karşı tarafta gerçekleşmediğini algılarsa, duruma ilişkin talepleri ve görüşmeci için daha favori
edilen değerlendirmeleri araştırabilir. Görüşmecinin yeni taktiğe ilişkin sözlü ve sözsüz
geribildirimi ise adayın izlenim yönetimi çabasının yönünü tayin etmede kolaylık sağlayacaktır.
Aktör algısı yoluyla filtreden geçirilmiş hedef geribildirim içerik ya da ilişki temelli mesajlar
biçiminde iki kategoride değerlendirilmektedir. İçerik temelli mesajlar aktör üzerine yoğunlaşır
ve aktörün kendi özellikleri ya da davranışları üzerinde etkili olan enformasyonu içerir.
İlişki temelli mesajlar ise, daha çok hedef kitle ve aktör ile hedef kitle arasındaki ilişkinin
doğası/yapısı üzerine odaklanır. Mesaj yapısı ve yorumunun içerik ve ilişki boyutları
kişilerarası iletişim alanı içinde değerlendirilmektedir.
Sibernetik model özetlenecek olursa; bu teori belirli bir içerik içinde aktörün aktarmak istediği
bir imajının olduğunu varsaymaktadır. Bu imajı yaratmak için ise, aktör izlenim yönetimi
taktiklerini kullanacak ve ardından hedeften gelecek geribildirimi araştıracaktır. Eğer
geribildirim hedef tarafından aktörün algılanmak istediği gibi algılanmazsa, aktör bu imajı
sürdürme yönünde taktiklerine devam edecektir.
Bu süreç gerçekte aktör tarafından önemli düzeyde bilişsel kaynakları kullanmayı
gerektirmektedir. Aktör uygun izlenim yönetim taktiklerini seçmek, seçtiği taktikleri
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kullanmak, bu taktiklerin işe yarayıp yaramadığını ya da gerekli değişiklikleri gerektirip
gerektirmediğini belirlemek durumundadır.
Son olarak durum, hedef kitle özellikleri ve bireysel farklılıklar aktör tarafından sergilenen
izlenim yönetimi taktik ve davranışlarının doğasını yakından etkilemektedir.

8.4. Kişilerarası İlişkilerde Sergilenen İzlenim Yönetimi Davranışları
Bu bölümde izlenim yönetimi davranış türleri, taktikleri kişilerarası iletişim boyutlarıyla ele
alınmaktadır.

8.4.1.İzlenim Yönetimi Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Kişilerarası ilişkilerde sergilenen izlenim yönetimi davranışlarını ele almadan önce, birey
tarafından sergilenen bu davranışların tamamının genel hedefinin diğerleri tarafından talep
edilmek/favori gösterilmek ve beğenilmeyen bir birey olmaktan kaçınmak olduğu ifade
edilmelidir. Mantıklı biçimde kendi izlenimlerini yönetmede pasif kalan bireylerin diğerleri
tarafından favori gösterilme konusunda da daha az istekli oldukları yorumlanabilir.
Öte yandan araştırmacılar izlenimleri yönetme çabasının yeterli olmadığını, izlenimleri
yönetme girişimlerinin bazen geri teptiğini ve istenmeyen imajların bireye yüklendiğini ifade
etmektedirler. Böylece dikkatsiz, ihmalkar ya da daha az tedbirli olarak nitelendirebileceğimiz
bireyler kendi izlenimlerini yönetmede daha negatif biçimde algılanmaktadırlar.
Kendi izlenimlerini yönetmede daha seçici olan ve daha pozitif izlenim yönetimi davranışlarına
yönelen bireyler ise favori edilen bir imaja sahip olmada daha avantajlı gözükmektedir.
İzlenim yönetimi davranış ve taktikleri incelendiğinde bazılarının diğerlerine oranla daha çok
kullanıldığı dikkati çekmektedir. Spesifik biçimde göze girme, kişisel sunum ve örnek olma
davranışları diğerleri üzerinde pozitif bir izlenim yaratma girişiminde bulunan bireyler
tarafından daha sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla birlikte yalvarma ve gözdağı vermekorkutma negatif etkiler yaratan taktikler olarak değerlendirilmektedir. Bu tercihlerde ise farklı
durumsal faktörlerin ve bireysel farklılıkların (yaş, eğitim, cinsiyet, statü vb.) etkili olduğu
belirtilmektedir.

Cinsiyet
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Araştırmalara göre özellikle cinsiyet faktörü izlenimleri yönetmede farklılık yaratabilir. Bir
başka ifadeyle kadın ve erkeklerin izlenimlerini yönetmede kullandıkları yol ve yöntemler
birbirinden farklılaşabilir. Eaglys’in sosyal davranış içindeki cinsiyet farklılıkları rol teorisine
göre; bireyler sosyal biçimde tayin edilen cinsiyet rolleri ile tutarlı davranışlar sergileme
eğilimindedirler.
Feminen cinsiyet rolü tipik biçimde agresif ve ağırlığını koyma-mücadeleci (assertiveness)
davranış ile ters düşmekte; bir başka ifadeyle kadınlar izlenimleri yönetmede erkeklerden daha
az düzeyde agresif yaklaşımı kullanmakta ve daha yüksek düzeyde pasif bir duruş
sergilemektedir.
Erkek cinsiyet rolü ise tersine, tipik biçimde ağırlığını koyma-mücadeleci olma (assertiveness)
davranışı ile uyumlu olmakta ve bu davranış biçimini desteklemektedir. Bu nedenle erkekler
kadınlara oranla daha aktif biçimde izlenimleri yönetmekte ve bunu da agresif bir tarzda
gerçekleştirmektedir.

Kişisel Gözlem(Self-Monitoring)
Bireylerin izlenim yönetimi davranışlarını, nasıl kullandıkları konusunu etkileyen bir başka
bireysel farklılık değişkeni olarak gösterilmektedir. Kişisel gözlem bireyin kendini ifade
davranışını kontrol etme yeteneğini ifade etmektedir. Yüksek düzeyde kişisel gözleme sahip
bireyler tasarladıkları imajın uygunluğu konusuna duyarlı olup, farklı koşullara uyum sağlamak
yönünde davranışlarını düzenleme/değiştirme yeteneğine sahiptirler.
Kişisel gözlem birçok çalışmada izlenim yönetiminin kullanım sıklığı ile pozitif yönde
ilişkilendirilmiştir. Bir başka ifadeyle yüksek düzeyde kişisel gözleme sahip bireyler aktif
biçimde izlenimlerini yönetme eğilimindeyken, düşük düzeyde kişisel gözleme sahip bireyler
izlenimlerini yönetmede daha seçici davranmaktadırlar.

Makyavelizm
Bireyin Makyavelizm düzeyi onun izlenim yönetimi taktiklerinin kullanımı konusunu yakından
etkileyen faktörlerden bir diğeridir. Makyavelizm bireylerin manipüle edici davranma, insan
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doğasının iğneleyici, alaycı yönlerini yansılına ve geleneksel moral-motivasyon standartları
konusunda düşük ödül sunma-motive etme ile tanımlanabilir.
Bununla birlikte yüksek düzeydeki kişisel gözlemciler sıklıkla diğerlerini memnun etmek için
izlenim yönetimini kullanırken, araştırma bulguları Makyavelistlerin izlenim yönetimi
davranışlarını kendilerine kısa sürede daha çok yarar sağlayabilmek amacıyla kullandıklarını
yansıtmaktadır.
Yüksek düzeydeki Makyavelistler geniş bir alan içinde bir dizi izlenim yönetimi taktiklerini
kullanma (hatta daha az sosyal olarak kabul edilenler dahil yalvarma, korkutma gibi)
eğilimindedirler. Düşük düzeyde Makyavelistler ise daha pozitif gözükmektedirler.
Özetle bireylerin yukarıda sıralanan farklı izlenim yönetimi taktiklerini bir kombinasyon içinde
kullanma şekilleri kendi çalışma arkadaşları, üstler ve astlar tarafından algılanma biçimlerini
de etkilemektedir. Ayrıca spesifik biçimde agresiflere kıyasla, pozitif ve pasiflerin daha arzu
edilen ve kabul gören bir çalışma arkadaşı olduğu görülmektedir.

8.4.2. İzlenim Yönetimi Davranışları ve/ya da Taktikleri
İzlenim yönetim davranışları literatürde incelendiğinde konuyla ilgili farklı perspektiften
geliştirilmiş farklı sınıflandırmalar karşımıza çıkmaktadır. Tablo (1) de farklı dönemlerde
farklı açılardan geliştirilmiş bu davranış/taktik türleri yer almaktadır. Bunlardan ilki izlenim
yönetimini ampirik temelli modellerle ve geniş bir boyut içinde açıklamaya çalışan Jones ve
Pittman olmuştur, Onlara göre (1982) bireyler tipik biçimde beş izlenim yönetimi taktiğini
kullanmaktadırlar.



Göze girme (ingratiation); bu yolla bireylerin diğerlerini pohpohlama ya da onlar için

favori olan şeyleri yapma yoluyla sevilebilir birey olarak algılanmaya çalışırlar


Kişisel sunum (selfpromotion); bu yolla bireyler yeteneklerini ve başarılarını sunarak

alanında gerekli yetkinliğe sahip birey olarak görünmeye çabalarlar.
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Örnek birey olma (exemplification); bu yolla bireyler göreve hazır ve görevinin her an

başında olmak yoluyla kendilerini adanmış olarak göstermeye çalışırlar. İşe erken gelip en geç
ayrılma, gönüllü fazla mesai yapma gibi.


Yalvarma (supplication); bu şekilde bireyler kendi zayıflıklarını özellikle göstererek

yardıma muhtaç görünürler.


Gözdağı verme-korkutma (intimidation); bu taktikle bireyler diğerlerine zorbalık

yaparak, onları korkutarak ya da tehdit ederek gözdağı veren kişiler olarak görünmeye çalışırlar.

Schneider’e göre ise izlenim yönetimi davranışının en önemli göze çarpan türü bireyin kendisi
hakkındaki bilgi kullanımını içeren ‘kişisel sunum’ (self-presentation)dur. Örgüt içindeki üyeler
kendilerini doğrudan hedef kitleye sunmak yoluyla kişisel sunuma dayalı stratejileri sıklıkla
kullanırlar.
Schneider tarafından sözlü davranışlar, sözsüz davranışlar, simge/obje göstergeleri ve alternatif
sunum taktikleri olarak sınıflandırılan 3 tür kişisel sunum davranışı ve alternatif izlenim
yönetim taktikleri aşağıda yer almaktadır:

Sözlü Kişisel Sunumlar
Pfeffer’e göre dil yöneticilerin kendi faaliyetlerini haklı göstermeye ve yasallaştırmaya
çalıştıkları bir araçtır. Böylece yöneticiler sözlü davranışları kendileri ve kurumları hakkında
arzu edilir imajları iletmenin bir aracı olarak kullanılır.
Sözlü kişisel sunumlar 7 alt kategoriyle sınıflandırılmaktadır. Bunlar;


Kişisel tanımlamalar (selfdescription),



Fikir uyumu (opinion conformity),



Açıklama yapma (account),



Özür dileme (excuses),



Onaylama (acclaiming),



Diğerlerini güçlendirme (other enhancement) ve



Kayırmadır (favor). (Bkz.Tablo 1)

181

Sözlü kişisel sunumlar büyük ölçüde aktör, izleyici ve çevrenin karmaşık etkileşiminden
etkilenmektedir. Çevre aktörün performansı konusunda genel ortam ve içeriği sağlamaktadır.
Aktörün algıları, nitelikleri, motifleri ve beklentilerini içeren bilişsel süreçler aktörlerin
pozisyonları ve kendi rollerini yorumlama tarzlarını etkilemektedir. Benzer biçimde aktörün
kişisel kavrayışı da sunumlarında kurmaya çalıştıkları güvenilir ve bağımsızlık imajını
sınırlandırabilir.

Garder

Ve

Martinko

“Sözlü

Kişisel

Sunumlarda

İzleyici

Karakteristikleri”Ne İlişkin Araştırmaları
Garder ve Martinko “Sözlü Kişisel Sunumlarda İzleyici Karakteristikleri”ne ilişkin
araştırmalarında sözlü kişisel sunumlardaki farklılıkları;
1.

Düşük ve yüksek statü,

2.

İzleyiciyi tanıma ve tanımama,

3.

İkili ve grup ilişkileri ve

4.

İç ve dış izleyiciler olarak ele almışlardır.

Bu araştırmaların ışığında elde edilen sonuçlar ise şöyle özetlenebilir:

Düşük Ve Yüksek Statü
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Yöneticiler düşük statüdeki izleyicilere oranla yüksek statüde yer alan izleyicilere daha çok
zaman ayırarak ve daha çok sözlü kişisel sunuma dayalı davranışları sergilemektedir.
Goffman’a göre de izleyicinin statüsü kişisel sunumları yüksek düzeyde etkilemektedir.
Aktörler düşük statü pozisyonlarındaki bireylerden çok, yüksek pozisyonlardaki kişilere
yönelik izlenim yönetimi uygulamalarıyle ilgilenmektedirler. Ayrıca yüksek statüde bulunan
izleyicilerin varlığı aktörün kendi imajları konusundaki farkındalığını arttırır ve sıklıkla sözlü
kişisel sunuma dayalı davranışları cesaretlendirir. Dolayısıyla üst düzey yöneticiler sözlü kişisel
sunumlarda daha çok tercih edilen hedeflerdir.

İzleyicileri Tanıma Ve Tanımama
Yöneticiler tanıdık izleyicilere oranla tanınmayan izleyicilere daha çok zaman ayırarak ve daha
çok sayıda sözlü kişisel sunuma dayalı davranışları sergilerler. Jones ve Wortman her ne kadar
aktörlerin tanıdıklarının kendileri hakkındaki izlenimleriyle yüksek düzeyde ilgili olsalar da,
bu ilginin izleyicinin aktör hakkındaki fikri daha iyi bilindikçe azaldığını ifade etmektedirler.
Yabancıların izlenimlerinin henüz biçimlenmediği zamandan itibaren aktörler, tanımadıkları
izleyicilerle

etkileşimlerinde

pozitif

yönde

ilk

izlenimleri

yönetmekle

özellikle

ilgilenmektedirler.
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İzleyici Büyüklüğü
İzleyicinin büyüklüğü kişisel sunumları etkileyen üçüncü olası değişkendir. Her ne kadar ortada
izleyici büyüklüğü ile izlenim yönetimi arasında ampirik bir kanıt olmada da, iletişim
araştırmaları bireylerin sayısının sözlü ve sözsüz mesajları etkilediğine işaret edilmektedir.
Bostrom üyeler arası olası iletişim sayısının dramatik biçimde grup sayısının artmasıyla
arttığına dikkati çekmiştir.
Gerçekten ikili etkileşimden üç kişiden oluşan gruba doğru etkileşim ikiye oranla dokuz
potansiyel etkileşimle sonuçlanmaktadır. Bu bulgu ise bize aktörlerin ikili etkileşimlerden çok,
grup etkileşimi süresince izlenimleri yönetmede daha çok ipucu elde ettiklerini göstermektedir.
Tablo 1’de görüldüğü gibi kişisel tanımlamalar kişisel özellikler —onların kişilikleri,
yetenekleri, davranış kalıpları, hisleri, fikirleri ve kişisel yaşamlar gibi- hakkındaki aktörlerin
sözlü anlatımlarıdır. Kişisel tanımlamalar aktör hakkında pozitif, negatif ve tarafsız
enformasyonu içerir.

Fikir Uyumu/Konsensus
İse kişilerarası iletişimde birliktelik, benzerlik etkisi yaratmak için aktörün izleticilerin
düşünce, değerler, normlarıyla uyumlu fikirler geliştirmesi ve davranmasıdır. Bilindiği gibi
kişilerarası ilişkilerde birbirine benzer düşünce, ilgi alanları ve tarzlara sahip insanların daha
iyi anlaştığı varsayılır. Bu olumlu etkiyi yaratmak için ise “aynı biçimde düşünüyoruz”, “Size
tamamen katılıyorum”, X beyin/hanımın da ifade ettiği gibi..” gibi sözlü ifadelere sıklıkla
başvurulur.

Açıklama Yapma
İstenmeyen durumun ortaya çıkan olumsuzluklarını minimize etmek amacıyla istenmeyen
duruma neden olan olaya ilişkin açıklamalarıdır. Açıklama yapma taktiğini kullanarak aktörler
ortaya çıkan olayların reddedebilir, mazeret önerebilir ya da olayları doğrulayabilir.

Özür Dileme
Yöntemini kullanan aktörler hoşa gitmeyen/istenmeyen durumun sorumluluğunu kabul ederler
ve simültane biçimde negatif geribildirimleri azaltmaya çalışırlar.
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Aktörler Yetki Verme Ve Güçlendirmeyi
İse aktör için arzu edilen anlamlan en üst noktaya taşıyacak biçimde arzu edilir bir durumu
açıklamak için tasarlanan onaylama taktikleri gibi kullanırlar. Yetki verme aktörün duruma
ilişkin görünen sorumluluğunu arttırmak amacıyla tasarlanır.

Pohpohlama-Övgü
Aktörün diğerlerini algılanabilir ve beğenilir hale getirmek için onların meziyetlerini özel bir
çabayla övmesi durumunda ortaya çıkar.

Kayırma
Bireyin onayını kazanmak için onun için en iyi olan şeyi yapmayı içerir.

8.4.3. Sözsüz Davranışlar
Sözsüz davranışlar da, yüz ifadeleri, jestler, beden hareketleri, ses tonu ve kişilerarası mesafe
gibi izlenim yönetimi sürecinde önemli bir rol oynar. Bununla birlikte konuyla ilgili çalışmalar
incelendiğinde izlenim yönetiminin sözsüz boyutuna çok yeterli ilginin verilmediği dikkati
çekmektedir. Sosyal psikoloji ve iletişim disiplinleri sözsüz iletişimin genellikle hedef kitle ve
onların geribildirimleri tarafından biçimlenen izlenimlerin oluşmasında en az sözlü iletişim
kadar önemli bir süreç olduğunu ifade eder.
İzlenim yönetimini etkileyen sözsüz sinyaller fiziksel görünüm, bedenin duruşu, eller, kollar,
yüz ifadeleri ve mimiklerdir. Sözsüz sinyaller hedef kitle tarafından biçimlenen izlenimler
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu gibi aynı zamanda, sözlü mesajların ya tamamlayıcısı
ya da çelişki yaratma-/doğruluğunu test etme rolünü de üstlenmektedir.
Örneğin dimdik beden duruşu dinamik hareketler ve kararlı dik bakış gibi sözsüz davranışlar
özellikle güce yönelik bir izlenim yaratmada kullanılabilir ya da bu izlenimi yaratmaya yönelik
sözlü mesajların etkisini kuvvetlendirebilir.

Sözsüz Davranışların İzlenim Yönetimi Açısından Önemi
Sözsüz davranışların izlenim yönetimi açısından önemi şöyle sıralanmaktadır:
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Sözsüz davranışlara dayalı izlenimlerin oluşmasından kaçınmak güçtür. Bireyin

hareketsiz kalması bile karşı taraf için bir mesaj olarak algılanabilir. Örneğin bir toplantıda,
başarısızlık suçlamasıyla çalışanın üzerine yüklenirken, çalışanın sessiz kalması bu suçlamayı
önemsemediği ya da kabullendiğini yansıtan sözsüz iletişim sinyalidir.


Belli sözsüz davranışlar duygularla doğrudan bağlantılıdır. Bu duygusal tepkiler zaman

zaman bir izlenimi sözlü davranışlardan daha iyi ifade eder. İncelenen bir raporun
beğenilmemesi durumunda, astın motivasyonunu düşürmemek için olumlu bir ifade kullanılsa
da yüzdeki memnuniyetsizlik ifadesi raporu hazırlayan bireye çalışmanın yeterli bulunmadığını
daha doğru biçimde anlatacaktır.


Birey kendi sözsüz davranışlarına ilişkin olarak diğer bireylere oranla daha az bilgiye

sahiptir. Diğer bireyler sözsüz davranışları gözleme şansına sahiptirler. Bu ise izlenimleri
yönetmeyi güçleştiren bir durumdur. Bunun nedeni, belli bir izlenim oluşturmaya çabalarken
sözsüz davranışlarımızın bizi ele vermesidir. Birine yardım önerirken isteksizliği gösteren
mimikler farkında olmadan gerçek düşünceleri ortaya koyabilir.


Sözsüz davranışlar gerçekleştiğinde ya da tekrarlandığında bu davranışları tanımlamak

güçtür. Bireyler bir konuda sözlü ifadede kararsız iseler, bunu çoğu zaman sözsüz biçimde ifade
etme riskine girerek gösterebilirler.
Sözsüz davranışlarla sözcüklerle ifade etmekte güçlük çekilen bazı anlamaları ifade etmek daha
kolaydır. Bireyler sözsüz davranışlarla olaylara derhal tepki verebilir. Bu durum mesajların
algılanma başarısını artırır. Böylece sözsüz davranışlarla mesajlar sözcüklerden daha kolaylıkla
iletilebilir.

8.4.4. Simge/Obje Göstergeleri (artifactual displays)
Simge göstergeleri fiziksel görüntüler, ortamlar ve dekoru destekleyen objelerin kullanımını
içerir. Konuyla ilgili araştırma sonuçları, organizasyon ve üyelerinin arzu edilir imajları
yaratmada statü, profesyonellik ve estetik sinyalleri kullanmada yetenekli olduklarını
yansıtmaktadır. Örneğin polisin gücünü sembolize etmede ve korku ve saygı yaratmada
kullandığı cop, üniforma gibi.

8.4.5. Alternatif İzlenim Yönetimi Davranışları
Her ne kadar izlenim yönetimi davranışlarının çoğu kişisel sunumu içerse de, aktörler bazen
kendilerini

doğrudan

hedef

kitleye

sunmaksızın

da

izlenimlerini

yönetirler.
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Tedeschi ve Melburg’un 1984’te geliştirdiği 2x2 izlenim yönetim taktikleri tipolojisiyle izlenim
yönetimi davranış türleri farklı bir boyut kazanmıştır. Bu tipolojide Tedeschi ve Melburg
izlenim yönetimi taktiklerini savunmacı ve kendini tanıtma-sunma taktikleri olarak
sınıflandırmıştır. Tablo’da görüldüğü gibi 2 genel başlık altında toplanan izlenim taktikleri alt
kategorilerle detaylandırılmaktadır.

Kendini Tanıtma-Sunma Amaçlı Taktikler
Öncelikle kendini sunma-tanıtma amaçlı taktikler; bireylerin belirli bir mesajı aktif biçimde
iletmeye çalışmasıyla ortaya çıkmaktadır. Kendini sunma davranışları spesifik bir hedef
izleyiciye belirli bir itibarı kurmak için kullanılırken, savunmacı taktikler ise zayıf performansa
yanıt vermek amacıyla kullanılır. Kendini sunma amaçlı taktikler bireyin kendisi odaklı ve
diğer bireyler odaklı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Bireyin Kendisi Odaklı Taktikler
Yöneticinin bireyin performansı hakkındaki görüşünü kuvvetlendirmek için kullanılır. Bu
amaçla kullanılan yaklaşımlardan birisi kişisel sunumdur. Kişisel sunum konuşmacının pozitif
özelliklerini hedef kitleyi etkilemek yönünde kullanmasıdır, örneğin aktörün örnek bir çalışan
modeli olduğunu yani çalışkan, işbirlikçi ve verimli olduğu yönünde izleyiciyi/hedef kitleyi
ikna etmesi gibi.
Bireyin kendisi odaklı diğer taktik ise yetki verme olup, bu davranış pozitif olaylarla
sonuçlanacak eylemlerin sorumluluğunu alma talebini ifade eder. Kendini geliştirme davranışı;
kaynağın sorumlu olduğu pozitif olayı yaratma çabası olarak tanımlanır. Konuşmacı hedef
kitleye problemleri ya da engelleri nasıl aştığını tanımladığında ise engellerin üstesinden gelme
şeklinde içsel izlenim yönetimi taktiğini kullanıyor demektir. Yansıyan itibarı sürdürme,
bireyin sahip olduğu imajı güçlendirmek için prestijli kurumlar ya da figürlerden
yararlanmasıdır. Son olarak kişisel hikayeler de sıklıkla bireyin pozitif imajını
güçlendirmesinde geçmişteki başarılı deneyim ve örneklerini izleyiciye aktararak sunumunu
yapması taktiğidir.

Diğerleri Odaklı Taktikler
İse bireyin kendisinden çok diğerlerine yönelttiği davranışları içerir. Bunlardan birisi olan
diğerlerini güçlendirme-yetki verme taktiği hedef kitleyi çeşitli şekillerde övmeyi içerir,
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örneğin ne kadar iyi giyindiğini, ne kadar hoş göründüğünü söylemek gibi. Fikir uyumu ise
önceki sınıflandırmalarda da tanımlandığı gibi bireyin hedef kitlenin savunduğu ya da kabul
ettiği fikirler, değerler ya da inançlarla uyumlu davranmasıdır. Kişilerarası iletişimde
benzerliğin ve onay almanın pozitif etkisinden yola çıkarak görüş birliği içinde olmanın
karşılıklı

ilişkileri

olumlu

yönde

etkilediğini

ifade

etmek

yanlış

olmayacaktır.

Savunmacı Taktikler
Bireyin kişilerarası ilişkilerde algıladığı olumsuz değerlendirme, tehdit, eleştiri ya da
yargılamalardan kaygı duyarak önlem alma çabalarını içerir. Savunmacı taktikler kendini
haklı gösterme, olayı reddetme ya da durumu kabullenme ile ilgili davranışlardan oluşur.
Bu davranışlar ise daha önce sözlü sunum taktikleri içinde değerlendirilen özür dileme,
açıklama yapma özür dileme, vazgeçme, sosyal eğilimli davranış (prosocial) ve haklı gösterme
taktiklerinden oluşur. Daha yeni bir başka çalışmada daha farklı bir sınıflandırma ile savunma
taktikleri 6 ana kategoride ele alınmaktadır. Bunlar
1.

Açıklama yapma

2.

Özür dileme

3.

Vazgeçme

4.

Engel koyma

5.

Onarma-düzeltme ve

6.

Sosyal eğilimli.



Aynı çalışmada açıklama yapma taktikleri kendi içinde de

(a) masumiyetin savunulması-inkar etme
(b) mazeret-özür bildirme
(c) haklı gösterme ile 3 alt kategoride detaylandırılmaktadır.
Bu taktikler içinde belli başlıları açıklanacak olursa; masumiyetin savunulması- inkar taktiğinde
aktör hata yapmadığını ya da olaya karışmadığını iddia eder.


Özür dileme taktiğini kullanan aktörler ise hoşa gitmeyen/istenmeyen durumun

sorumluluğunu kabul ederler ve bu durumun olumsuz geribildirimleri azaltmaya çalışırlar.
Sıklıkla kötü şans, görevin zorluğu, yorgunluk gibi mazeretlerle kişisel sorumlulukla ilgili
başarısızlığın nedenleri aktarılır. Özür dileme taktiği pozitif etki ve duygular yaratmakla birlikte
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(öz-saygı, gerginlik ve depresyonu azaltması, performansı arttırması gibi), kişilerarası
ilişkilerde sıklıkla kullanıldığında izleyici açısından inanılırlığını yitirebilir.


Haklı gösterme ise aktörün durumun sorunluluğunu kabul etmesi ancak yarattığı

hoşnutsuzluğu azaltmaya çalışması çabasıdır. Bu taktik ile izleyicinin olumsuz duruma ilişkin
yorumunu değiştirmek amaçlanır.



Engel koyma bireyin başarısızlık olasılığı ve bu başarısızlığın ardından gelebilecek

eleştirilerden kurtulmak için önceden mazeretler öne sürmesidir. Bir başka ifadeyle istenmeyen
sonuçlara sebep olarak bireyin kendisini değil başka kişi ve/ya da olayları göstermesidir.
Müşterilerin distribütörün ürünleri liste fiyatının üstünde sattığıyla ilgili şikayeti üzerine,
distribütör sahibinin firma yetkililerine açıklama olarak “Muhasebe elemanı ürünün
bilgisayara fiyat tanımlamasını yanlış girmeseydi, müşteri bu şikayette bulunmazdı” ifadesi
gibi.


Wayne ve Ferris (1990) ise profesyonel yaşamda özellikle yönetici-çalışan ilişkilerinde

izlenim yönetim taktiklerini 3 başlık altında değerlendirmektedirler:
1.

İş odaklı

2.

Bireyin kendisi odaklı ve

3.

Yönetici (supervisor) odaklı taktikler.

Çalışanlar iş odaklı izlenim yönetimi taktiklerini yöneticiye (supervisor) pozitif bir izlenim
yaratma niyetiyle davranışları sergileyerek kullanırlar. Örneğin işe erken gelmek ve en geç
ayrılmak gibi.
Bireyin kendisi odaklı taktikler çalışanın başarıları konusunda yöneticiyi bilgilendirmekle ilgili
yaklaşımlardır.
Yönetici odaklı taktikler ise çalışan tarafından yöneticiyi memnun etmek yoluyla işle ilgili
olmayan davranışları içerir, örneğin yöneticinin kişisel yaşamıyla ilgilenmek ve bu yönde
jestler yapmak gibi. Yönetici odaklı taktikler bireyin iletişim ve destek konusundaki isteklilik
düzeyini yansıtır. Sonuç olarak bu taktikler çalışanların yöneticinin gözünde pozitif imaj ve
olumlu duyguları arttırmak amacını taşır.
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Bireyler sıklıkla pozitif yönde imaj oluşturmak ya da bu imajı güçlendirmek için kendi
davranışlarını ve diğerleri anlama ve açıklamaya çalışırlar. Bu anlama ve kendini anlatma
çabası ise izlenimleri yönetme konusunu gündeme getirmektedir.
Dolayısıyla izlenim yönetimi sosyal etkileşimlerde bireylerin kendi ve diğerlerinin
davranışlarını arzu edilen bir kimlik oluşturma yönünde kontrol etme ve düzenleme çabası
olarak tanımlanabilir. İzlenim yönetimi profesyonel yaşamda kişilerarası ilişkileri başarı,
verimlilik, güven, dürüstlük, sempati, işbirliği, itibar noktasına taşımada etkili bir yol olarak
kabul edilmektedir.
Profesyonel yaşamda iş, uzmanlık performansını sergilemek kadar, sosyal etkileşimlerde
kimlik, imaj ve enformasyonu kontrol etme ve düzenleme çabası da artık yönetimlerin
beklentileri arasında sayılmaktadır.
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Gaye ÖZDEMİR YAYLACI, “Profesyonel Yaşamda Kişilerarası İlişkilerde İzlenimlerin
Yönetimi” in İletişime Yeni Yaklaşımlar (Ed.Prof.Dr.Demet Gürüz, Arş.Gör.Ayşen Temel)
Ankara, Nobel yayın Dağıtım, 2005, ss:59-94
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9. FARKLI SEKTÖRLERDE GİYİM
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Giriş
İş hayatı ya da sosyal yaşantımızda da her zaman bakımlı, temiz ve düzenli olmalıyız.
Görüntümüzle çalıştığımız kurum, yaptığımız iş, pozisyonumuz ve hedeflerimiz tutarlılık
göstermeli. Belirli bir kültüre ait, kendini seven ve güvenen, kendisine saygısı olan bir birey
mesajı vermeliyiz. Böyle bir mesajı verebilmek için de, önce böyle biri olmalıyız.
Kendisine saygısı olan kişiler görüntülerine ve giyimlerine özen gösterirler. Kendisine saygısı
olan, temiz ve düzenli kişilerin, işlerinde de özenli olacaklarını, bu kişilerin sorumlu ve başarılı
kişiler olduğunu düşünür ve onlara güveniriz. Bu kişiler, daha ilk izlenimlerde, başkalarıyla
olan ilişkilerine “artı puanla” başlarlar.
Unutmayalım ki görüntümüz bizim geldiğimiz yeri (şehirli, taşralı), eğitim kültür düzeyimizi,
sofistikelik seviyemizi, statümüzü, mesleğimizi, ruh halimizi, ekonomik durumumuzu ve
kültürel geçmişimizi ortaya koyar. Nasıl algılandığımız, çevremizle nasıl iletişim kurmamız
gerektiği kadar, teknik ifadeyle görüntü yönetiminde gündelik dille “giyim kuşam” ya da “kılık
kıyafet” de önemlidir.
Doğru giyinmekle, işimize, kişiliğimize uygun giyinmeyi ve giydiklerimizin birbiriyle uyumlu
olmasını kastedilir. Doğru giyinmek insanda huzur ve emin olma duygusu yaratır.
Etkili giyinmek ise başkalarının üzerinde “çarpıcı” bir etki bırakmak demektir. Bu etki hem iş
hayatında hem de sosyal hayatta insanları ikna etmek ve kalıcı ilişkiler kurabilmek için çok işe
yarar.
İş hayatı ya da sosyal yaşantımızda da her zaman bakımlı, temiz ve düzenli olmalıyız.
Görüntümüzle çalıştığımız kurum, yaptığımız iş, pozisyonumuz ve hedeflerimiz tutarlılık
göstermeli. Belirli bir kültüre ait, kendini seven ve güvenen, kendisine saygısı olan bir birey
mesajı vermeliyiz.
Böyle bir mesajı verebilmek için de, önce böyle biri olmalıyız. Kendisine saygısı olan kişiler
görüntülerine ve giyimlerine özen gösterirler. Kendisine saygısı olan, temiz ve düzenli kişilerin,
işlerinde de özenli olacaklarını, bu kişilerin sorumlu ve başarılı kişiler olduğunu düşünür ve
onlara güveniriz. Bu kişiler, daha ilk izlenimlerde, başkalarıyla olan ilişkilerine “artı puanla”
başlarlar.
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Unutmayalım ki görüntümüz bizim geldiğimiz yeri (şehirli, taşralı), eğitim kültür düzeyimizi,
sofistikelik seviyemizi, statümüzü, mesleğimizi, ruh halimizi, ekonomik durumumuzu ve
kültürel geçmişimizi ortaya koyar. Nasıl algılandığımız, çevremizle nasıl iletişim kurmamız
gerektiği kadar, teknik ifadeyle görüntü yönetiminde gündelik dille “giyim kuşam” ya da “kılık
kıyafet” de önemlidir.
Doğru giyinmekle, işimize, kişiliğimize uygun giyinmeyi ve giydiklerimizin birbiriyle uyumlu
olmasını kastedilir. Doğru giyinmek insanda huzur ve emin olma duygusu yaratır.
Etkili giyinmek ise başkalarının üzerinde “çarpıcı” bir etki bırakmak demektir. Bu etki hem iş
hayatında hem de sosyal hayatta insanları ikna etmek ve kalıcı ilişkiler kurabilmek için çok işe
yarar.

İş hayatı ya da sosyal yaşantımızda da her zaman bakımlı, temiz ve düzenli olmalıyız.
Görüntümüzle çalıştığımız kurum, yaptığımız iş, pozisyonumuz ve hedeflerimiz tutarlılık
göstermeli. Belirli bir kültüre ait, kendini seven ve güvenen, kendisine saygısı olan bir birey
mesajı vermeliyiz. Böyle bir mesajı verebilmek için de, önce böyle biri olmalıyız. Kendisine
saygısı olan kişiler görüntülerine ve giyimlerine özen gösterirler. Kendisine saygısı olan, temiz
ve düzenli kişilerin, işlerinde de özenli olacaklarını, bu kişilerin sorumlu ve başarılı kişiler
olduğunu düşünür ve onlara güveniriz. Bu kişiler, daha ilk izlenimlerde, başkalarıyla olan
ilişkilerine “artı puanla” başlarlar.
Unutmayalım ki görüntümüz bizim geldiğimiz yeri (şehirli, taşralı), eğitim kültür düzeyimizi,
sofistikelik seviyemizi, statümüzü, mesleğimizi, ruh halimizi, ekonomik durumumuzu ve
kültürel geçmişimizi ortaya koyar. Nasıl algılandığımız, çevremizle nasıl iletişim kurmamız
gerektiği kadar, teknik ifadeyle görüntü yönetiminde gündelik dille “giyim kuşam” ya da “kılık
kıyafet” de önemlidir.
Doğru giyinmekle, işimize, kişiliğimize uygun giyinmeyi ve giydiklerimizin birbiriyle uyumlu
olmasını kastedilir. Doğru giyinmek insanda huzur ve emin olma duygusu yaratır.
Etkili giyinmek ise başkalarının üzerinde “çarpıcı” bir etki bırakmak demektir. Bu etki hem iş
hayatında hem de sosyal hayatta insanları ikna etmek ve kalıcı ilişkiler kurabilmek için çok işe
yarar.
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İş hayatı ya da sosyal yaşantımızda da her zaman bakımlı, temiz ve düzenli olmalıyız.
Görüntümüzle çalıştığımız kurum, yaptığımız iş, pozisyonumuz ve hedeflerimiz tutarlılık
göstermeli. Belirli bir kültüre ait, kendini seven ve güvenen, kendisine saygısı olan bir birey
mesajı vermeliyiz. Böyle bir mesajı verebilmek için de, önce böyle biri olmalıyız.
Kendisine saygısı olan kişiler görüntülerine ve giyimlerine özen gösterirler. Kendisine saygısı
olan, temiz ve düzenli kişilerin, işlerinde de özenli olacaklarını, bu kişilerin sorumlu ve
başarılı kişiler olduğunu düşünür ve onlara güveniriz. Bu kişiler, daha ilk izlenimlerde,
başkalarıyla olan ilişkilerine “artı puanla” başlarlar.
Unutmayalım ki görüntümüz bizim geldiğimiz yeri (şehirli, taşralı), eğitim kültür düzeyimizi,
sofistikelik seviyemizi, statümüzü, mesleğimizi, ruh halimizi, ekonomik durumumuzu ve
kültürel geçmişimizi ortaya koyar. Nasıl algılandığımız, çevremizle nasıl iletişim kurmamız
gerektiği kadar, teknik ifadeyle görüntü yönetiminde gündelik dille “giyim kuşam” ya da “kılık
kıyafet” de önemlidir.
Doğru giyinmekle, işimize, kişiliğimize uygun giyinmeyi ve giydiklerimizin birbiriyle uyumlu
olmasını kastedilir. Doğru giyinmek insanda huzur ve emin olma duygusu yaratır.
Etkili giyinmek ise başkalarının üzerinde “çarpıcı” bir etki bırakmak demektir. Bu etki hem iş
hayatında hem de sosyal hayatta insanları ikna etmek ve kalıcı ilişkiler kurabilmek için çok işe
yarar.
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Fotoğraf 1: Mustafa Kemal Atatürk

9.1. Sektörler
Giyim konusuna girerken sektörleri üçe ayırarak incelemekte yarar vardır.

9.1.1. Geleneksel Ve Konservatif Sektörler
Bankacılık, mali müşavirlik, sigortacılık, hukuk, devlet hizmetleri, politika, kamu kuruluşları
bu gruba en iyi örneklerdir. Her sektörde birlikte çalıştığınız kişilere güven duymak istersiniz.
Bununla birlikte geleneksel ve konservatif sektörlerle iş yaptığınız zaman mali konular,
hukuksal işlemler devreye girdiğinden iş yaptığınız kişiye daha da çok güvenmek istersiniz.
Bankacınız, sigortacınız, avukatınız sizinle ilgili birçok özel ve gizli bilgiye sahiptir. Sizin
adınıza, paranızı, servetinizi, hukuksal işlemlerinizi yürütürler.
Bu sektör diğer sektörlere göre daha ciddi, daha kurallara bağlı, daha otokratiktir. Bu nedenle
de bu sektörde olanların işlerindeki ciddiyetlerini görüntüleriyle de desteklemeleri gerekir.
Görüntüleri “bana güvenebilirsiniz. Ben ciddi ve işini bilen biriyim” demelidir. Belirli bir giyim
tarzı içerisinde olmalıdırlar.

9.1.2. Hizmet Sektörü
Turizm ve otelcilik, sağlık hizmetleri, insan kaynakları yönetimi, eğitim, sosyal hizmetler,
danışmanlık, halkla ilişkiler, teknoloji, araştırma, bilim, bilişim bu grupta yer alır.
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Hizmet sektöründe çalışanlar için, her ne kadar geleneksel sektörlerde olduğu gibi belirli bir
giyim tarzı üzerinde durulmasa da, bu sektörde çalışanların yaklaşılabilir, hizmet odaklı,
kaliteli, derli toplu, temiz ve profesyonel görüntü sergilemeleri beklentisi vardır.

9.1.3. Yaratıcı Sektör
Reklamcılık, moda, dekoratörlük, mimarlık, müzik, resim, heykel ve her türlü sanat kolları;
yayıncılık, tiyatro, sinema, yazarlık yaratıcı gruba örnektir. Yaratıcı sektörde de önemli olan bu
sektörde çalışanların yaratıcılıklarını görüntüleriyle de desteklemeleridir. 0 zaman, fazla vakit
kaybetmeden, iş yapacakları kişilere “benim görüntüm yaptığım işle tutarlılık içerisinde”
mesajı da verirler.
Bu sektörde görüntü ve giyimle ilgili beklentiler genelde yaratıcı olma yönündedir. Canlı
renklerle, desen ve baskılarda yaratıcı stilde hazırlanmış giysiler ve aksesuarlar kullanılabilir.
Bu sektördeki müşteri temsilcilerinin ve direktörlerinin, müşterilerle sık sık toplantı yapması
ve ziyaretlere gitmesi gerektiğinden, yaratıcı ekipten daha dikkatli ve biraz daha tutucu bir
tarzda giyinmesi gerekir.
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Fotoğraf 2: Eski Dönemdeki Bazı Modern Kıyafet Tasarımları

9.2. Geleneksel Ve Konservatif Sektörlerle Hizmet Sektörünün Bazı
Bölümleri İçin Giyimle İlgili Detaylar
Yukarıda adı geçen geleneksel ve konservatif sektörlerle hizmet sektörünün bazı bölümleri için
giyimle ilgili detayları özetlemek gerekirse:

Stil: Hem hanımlar, hem beyler için klasik uygundur.
Klasik giyim parçalarından bazı örnekler:
Erkekler için. Tek, iki, üç düğmeli ve kurvaze ceketli takımlar, mavi ve beyaz gömlekler,
boyuna çizgili aynı renklerde gömlekler, çizgili ya da küçük puantiyeli kravatlar, düz
kravatlar vs.
Hanımlar için: Tek, iki, üç düğmeli ceketli takımlar, etek ceket ve elbise ceketli takımlar...
V yakalı, bisiklet yakalı, şal yakalı trikolar, bluzlar, gömlekler, inci kolye ve küpe, diz boyu
etekler, pilili pantalonlar ikili triko setler vs.
Renkler: Koyu renkler ciddi, otoriter ve sorumluluk sahibi görünmemize yardımcı olur.
Erkekler için: Lacivert ve tonları, gri ve tonları, antrasit (en koyu gri, siyaha yakın) ve bu
renklerin kendinden hafif çizgilileri, boyuna dikey daha belirgin ince çizgilileri en uygun
renklerdir. Siyah takım elbise sadece resmi ortamlar ve akşam yemek ve davetlerinde
kullanılmalı.
Gündüz iş için giyilmemelidir. Kahverengi takım elbiseyi bu sektör çalışanları
kullanmamalıdırlar.(renklerin

dilinde

kahverengi

güven

veren

bir

renk

değildir).

Hanımlar için: Lacivert ve tonları, siyah, koyu kahve, gri ve tonları, antrasit, mürdüm rengi,
bordo, haki yeşil, bej, vizon rengi, kamel (devetüyü rengi) uygundur. Pastel renkler otorite
kaybına neden olacağı için yaşından genç gösterenlere tavsiye edilemez. Yaşından genç
gösterme otorite, güvenilirlik ve kredi sağlama konularında sorunu olmayan hanımlar özellikle
yaz günlerinde pastel tonları kullanabilirler ancak yine çok ciddi iş toplantıları için koyu
renklerde takımları giymelerinde yarar vardır.
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9.3. Hizmet Sektöründe Giyim
Hizmet Sektöründe çalışanlar için giyimle ilgili verilebilecek öneriler geleneksel sektörün
giyim özellikleri ile hemen hemen aynı olacaktır. Bu sektörün müşterileri hizmetin kalitesini
çalışanların kalitesiyle de ölçer. Bu nedenle bu sektörde çalışanların iş bilgilerinin ve
deneyimlerinin yanında çok etkili ve başarılı kişisel imaj sahibi olmaları da gerekir.
Stil: Hem hanımlar hem beyler klasik stil dışında daha günün modası takım olmayan 3’lü
konbinler de kullanabilirler. Ciddiyet ve otorite açısından her iki gruba da ceketli 3’lü konbinler
giymeleri önerilebilir (tek ceket, pantalon ya da etek, gömlek ya da bluz gibi). Bu sektörde
olanlar

istedikleri

takdirde

daha

trendy

giyinebilirler

(daha

modern

çizgilerde).

Renk: Finans sektöründe çalışan erkeklerin güven vermediği için sevmediği ve kullanmadığı
kahverengi, kişiye tonlama olarak yakışıyorsa kahvenin tonu, kızıl ve boz kahveden uzaksa bu
sektörde çalışanlar kahverengini kullanabilirler.
Erkekler ayrıca mavi, beyaz ve fonu bu renklerde olup üzeri çizgili gömlekler haricinde daha
yaklaşılabilir görüntü için pastel pembe ve lila renklerdeki gömlekleri de giyebilirler. Bu
sektörde çalışan hem erkekler, hem hanımlar koyu renkler ve nötr renklerden takımlar ve 3’lü
konbinler kullanabilirler. Aksesuarları da geleneksel ve konservatif sektör çalışanlarına göre
daha modern çizgilerde olabilir.

9.3.1.Gardırop Oluşturulması

Renk

Kıyafet

Kadınlar Erkekler

Kadınlar

Kamu, finans, Güven veren, Öncelikle kendine
siyaset,
ciddi
uygun olmalı
hukuk
görünen.
Genellikle Genellikle
koyu.
koyu
Lacivert, renkler.
gri, bordo, (Kahve
haki, bej, hariç) Hafif
çizgili

Erkekler

Öncelikle kendine
uygun olmalı
Klasik.
Ceketli
Etekli ya takımlar.
da
Mavi/beyaz
pantalonlu gömlek,
ceket
Klasik.
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vizon,
kamel.

İnsan
Kaliteli,
Kaynakları/ temiz,
Eğitim, ARGE, ulaşılabilir.
turizm,
İlişki rahat
danışmanlık, kurulabilir
halkla
görünmeli.
ilişkiler
Moda,
dekorasyon,
gazetecilik,
sanat,
reklamcılık

olabilir.
takımları. sade
Siyah takım Ceketli
kravatlar.
elbise
elbiseler.
sadece
Sade triko,
resmi
bluz ya da
ortamlarda gömlekler.
.

Öncelikle kendine
uygun olmalı

Öncelikle kendine
uygun olmalı

Tüm renkler

Takım olmayan 3lü
kombinler.
Daha trendy de
giyilebilir.

Yaratıcılığını Öncelikle kendine
destekleyen uygun olmalı
görüntü
Tüm renkler
kabul
edilebilir.

Öncelikle kendine
uygun olmalı
Tüm kombinler

Cesur renkler,
Yaratıcı, olağandışı,
alışılmadık kombinler. trendy, alışılmadık
Desenler.
kıyafetler...
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Profesyonel hayata girmiş herkesin, yavaş yavaş, bütçe ve zaman elverdikçe, bir iş gardırobu
oluşturması gerekir. Gardırobu oluştururken bazı detayları göz önünde bulundurmamız
gerekir. Bu konuda kullanılabilecek dört önemli kriter bulunmaktadır.
Satın almak için seçtiğimiz kıyafetlerin;
1.

Kurumumuza uygunluğu

1.

Pozisyonumuza uygunluğu

2.

Hedeflerimize uygunluğu(bugün için değil hedeflediğimiz yer için giyinmeliyiz)

3.

Yaşımıza, vücut yapımıza ve tonlamamıza (saç, göz, cilt rengine) uygunluğu.

Bu noktaların hepsi uygun ise, aşağıda yer verdiğimiz ikinci grup kriterlere göre alışverişimizi
yapabilir ve gardırobumuzu oluşturabiliriz.
1. Renkler: Yukarıda belirttiğim renkler mi?
2. Stil: Klasik; yani modası geçmeyen bir stil mi? Klasik stili uzun yıllar modası geçmeden
kullanabilir, ödediğimiz paranın karşılığını alabiliriz.
3. Kumaş: Dayanıklı, kullanışlı, kaliteli görünümü olan bir kumaş mı?
4. Vücudumuza uygunluk: Kıyafet vücudumuza göre mi? Dar ya da bol olmamalıdır.
5. Aksesuarlarla güncelleştirilebilme: Ayakkabımızdan kravatımıza, saçımızdan gözlüğümüze
aksesuarlarımız güncel çizgilerde mi? Yoksa demode mi?

Kumaş
Çalışan bir insanın zamanının çok büyük bir bölümü iş yerinde geçiyor. Bu nedenle
giysilerimizin buruşmaması, koku yapmaması, dayanıklı olması hepimizin isteğidir.
Tüm bu özellikleri taşıyan, buruşmayan, dayanıklı ve doğal dokusu nedeniyle hava alan, koku
tutmayan ve kaliteli görüntü veren kumaş % 100 yünlü kumaşlardır.
Bu tip kumaşların en kalitelileri, dört mevsim rahatlıkla kullanabileceğimiz, yazları
terletmeyen, kışları üşümemize engel olan en ince yünlüler cool wool (light wool) kumaşlardır.
Bir kumaşta sentetik oranı yükseldikçe o kumaşın bizi terletmesi ve koku yapması
kaçınılmazdır. Polyester buna en iyi örnektir.
Giysilerimizi seçerken içindeki etiketlere bakmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. % 100
yünlüleri satın alamıyorsak, kumaşın karışımında yünün dışında polyester ya da başka bir
sentetik materyal varsa, bu oran % 45’i geçmemelidir.
Mesela % 55 yün, % 45 polyester gibi olabilir. Polyester çoğu zaman buruşmadığı için tercih
edilmektedir. Doğal dokusu olan bir diğer kumaş da ketendir. Bununla birlikte çok buruştuğu
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için iş hayatımız için hiç uygun değildir. Gabardin de her zaman kullanabileceğimiz tok
kumaşlardandır. Krep dökümü olan, fazla buruşmayan bir kumaştır.
Özellikle kilolu hanımlar bu kumaşı dökümlü olduğu ve vücut hatlarını ortaya çıkarmayacağı
için tercih edebilirler. Hanımlar için yünle karıştırılmış ve sentetik oranı azaltılmış, yine dört
mevsim giyilebilecek rayon ya da rayonun bir cinsi olan “viskos” da iş hayatında kullanışlı
kumaşlardandır.

Desen
Hanımlar için, düzlerin yanı sıra kendinden belirsiz kırçıllı, boyuna çizgili, sade pötikare
desenli kıyafetler iş hayatı için uygundur. Serbest giyim söz konusu olduğunda da, özellikle
yarım ya da uzun kollu elbiselerde çok küçük çiçek desenler kabul edilebilir.
Erkekler için, düzlerin yanı sıra, kumaşın kendinden belirsiz çizgili olanları, boyuna ince çizgili
olanları ve serbest giyim söz konusu olduğunda pötikareler uygundur.

9.3.2. Profesyonel İş Yaşamımız İçin Uygun Olmayan Kumaşlar
Keten, kadife, ipek, tafta, dantel, polar, goretex, jarse, lame, organza, muare, deri, süet,
güderi, şifon, kot, bukle, brokar, sentetik kumaşların bazıları, tüvit ve flanel işe uygun
olmayan kumaşlardır. Bunlar arasında kadife, tüvit, kot, keten ve flanel serbest giyim söz
konusu olduğunda kullanılabilir.
Diğer çalışma günleri için çok spor kumaşlardır. İpek, tafta, organza, dantel, muare, brokar,
şifon, simli kumaşlar şık davetler ve gece kullanımı için uygun kumaşlardır. Polar ve goretex
çok kalın ve dış spor giyim için kullanılabilecek kumaşlardır. Deri, güderi, süet, jarse, keten,
kot hem gündüz hem gece iş ortamları dışında kullanılabilecek kumaşlardır.

9.3.3. Profesyonel Yaşamımız İçin Uygun Olmayan Desenler
Hanımların genelde rağbet ettikleri hayvan desenleri (leopar ve zebra), büyük çiçekli, güllü,
büyük geometrik desenler, çok canlı renklerle yapılmış, gözü yoran diğer desenler
profesyonel yaşamımız için uygun değildir.

9.4.İş Görüşmelerinde Giyim
İş görüşmelerinde herkes kendisini en etkili şekilde sunmak ve iyi izlenimler bırakmak ister.
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Kendinizi etkili şekilde sunmak için, elbette müracaat ettiğiniz pozisyonla ilgili eğitiminiz,
birikimleriniz ve deneyimleriniz kendinize olan güveninizi artıracaktır.

Fotoğraf 3: İş Görüşmesi Giyimine Örnekler
Kendinize olan güveninizi daha da artıracak bir başka unsur da kendinizi ve giysilerinizi o gün
beğenmenizdir. Kişinin kendini beğenmesi ve iyi hissetmesi davranışlarından tutumuna,
çevresindekilerle iletişiminden fiziksel enerjisine ve hatta yürüyüşüne kadar yansır.
Kendini seven, beğenen, kendine güvenen kişiler, çevrelerindeki insanlarla ve olaylarla
uğraşmayı bir kenara bırakır, işlerine, hedeflerine konsantre olurlar.
Çevreye olumlu enerji yayarlar. Davranışları olaylar karşısındaki tutumları hep olumlu olur. Bu
kişilerin iletişime girdikleri kişileri etkileme güçleri vardır. Şöyle bir düşünün; yorgun ve hasta
olduğunuz bir gün, bakımsız bir şekilde, üzerinizde duruşunu beğenmediğiniz giysilerle sokağa
çıktığınızda, sizi tanıyacak kişilerin olduğu yerlere gidip uzun saatler orada kalmak
istemezsiniz. Bir an önce işinizi bitirip, sizi bu halle kimse görmeden, evinize dinlenmeye
çekilmek istersiniz. Bu durumlarda başınız öne eğik, yürüyüşünüz hızlıdır.
Kendinizi fiziksel olarak güçlü ve bakımlı hissettiğiniz bir günde ise, giysilerinizi özenle
seçer, kendinizi aynanın önünde beğenir ve sokağa çıktığınızda da başınız dik, kendinden
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emin daha ağır adımlarla yürürsünüz.
Bu nedenle iş görüşmesine giderken içten dışa bir hazırlık yapmak gerekir.

9.4.1. İş Görüşmesine Hazırlık
İşte size hazırlığın aşamaları;
1. İş görüşmesi öncesi uykunuzu alın.
2. Kahvaltı ya da öğle yemeğinizi yiyin.
3. İş görüşmesine hem bedenen hem zihinsel olarak hazırlanın.
4. Korku ve endişeniz varsa, temiz havada derin nefes alarak yürüyün. Meditasyon yapın.
5. İş görüşmesine gideceğiniz hafta, olumlu insanlarla ve sizi destekleyen kişilerle zaman
geçirmeye özen gösterin.
6. İş görüşmesine gideceğiniz firmayla ilgili yeterli bilgiye sahip olun. Sektördeki yeri,
yapılanması, başarıları, kurum kültürü, rakipleri, ürün yelpazesi, giyim kodu ve uygulamaları
gibi konularda bilgi edinin.
7. Görüşmeye gideceğiniz firmada çalışan tanıdıklarınız varsa, onlardan hem firmayla ilgili
hem de görüşmeyi yapacağınız kişiyle ilgili bilgi alın.
8. 30 saniyelik basamak konuşmanızı hazırlayın.
9. Kendinize güvenin.
10. Görüşmeye gideceğiniz firma geleneksel ya da hizmet sektöründe ise ve serbest giyim
uygulaması yoksa ya da sadece cuma günleri varsa, koyu renkte bir takım elbise giyin.
11. Beyaz ya da mavi, uzun kollu bir gömlek ve klasik bir kravatla (düz renkte, küçük
puantiyeli ya da diyagonal çizgili) takımı tamamlayın.
12. Kadınlar için uygun giyim, koyu ya da nötr renklerde giyecekleri, pantalon ya da etek
ceket takımdır.
13. Bu takımları şeffaf ve dekolte olmayan, gömlek ya da bluzlarla tamamlayabilirler. Abartılı
makyaj, saç modelleri ve takılardan uzak durmalılar.
14. Bütün hafta serbest giyim uygulaması olan yaratıcı sektörden bir firmayla iş görüşmesine
gidiliyorsa, klasik serbest giyim modeli örnek alınarak, ceketli kravatsız bir üçlü konbin
giyilebilir.
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Örnek olarak lacivert bir blazer, gri tonlarında bir pantalon, mavi ya da beyaz bir gömlek ya
da bu fon renginde olup boyuna çizgili bir gömlek giyilebilir. Kadınlar da birbiriyle renk ve
kumaş özelliklerinde uyan üçlü konbinler giyebilirler. Örnek olarak siyah beyaz pötikare bir
ceket, siyah pantalon ya da etek ve bordo renkte bir bluz.
İş görüşmesine gittiğiniz firmada serbest giyim uygulaması da olsa, iş görüşmelerinde ceket
kullanmak, sizin daha otoriter, daha güçlü ve daha “işini bilir” görünmenize yardımcı
olacaktır. Bu nedenle ceket giymenizi önerilir. İş görüşmesi yaptığınız kişi ceketsiz ise ve
gömlek kollarını yukarı kadar kıvırmış ve gayet rahat bir davranış biçimi içerisinde ise,
isterseniz siz de izin isteyip ceketinizi çıkarıp kendisiyle görüşmenizi sürdürebilirsiniz.
15. Giysilerinizin düğmelerinin tam olmasına, söküksüz, lekesiz olmasına, ayakkabıların
bakımlı ve boyalı olmasına, çorapların temiz ve kaçıksız olmasına dikkat edilmelidir.
16. Kişisel bakıma da özen gösterilmelidir. Saçlar temiz, düzgünce taranmış, tırnaklar bakımlı
ve temiz olmalıdır. Erkekler saç ve sakal tıraşı olmalı, kadınlar da mutlaka hafif bir makyaj
yapmalılar.
17. İş görüşmesine giderken firmanın giyim kodu uygu1amasının önceden öğrenilmesinin
yararlı olacağı şüphesizdir.
Bu bilginin yanında, unutulmaması gereken bir başka konu da, firmada sizin hangi pozisyona
talip olduğunuzdur. Talip olduğunuz pozisyon yüksekte bir pozisyon ise ve firma içi ve firma
dışı müşterilerle sürekli iletişim gerektiriyorsa, giyiminize çok daha özen göstermeniz ve
hedeflediğiniz pozisyon için giyinmeniz gerekecektir.
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9.5. Sosyal Yaşamda Giyim
Etkili ve tutarlı imaj sahipleri, sadece profesyonel yaşamlarında değil, sosyal yaşamlarında da
güvenilen, sevilen, sayılan, örnek gösterilen kişilerdir. Onları diğerlerinden ayıran mükemmel
iletişim özelliklerinin dışında, bu kişiler her zaman bakımlı ve derli topludur. İyi ve uygun
giyinmeyi bilirler.
Hal, tavır ve davranışları olumlu, nazik ve duyarlıdır. Nerede, nasıl davranacaklarını, ne
söyleyeceklerini

ve

nerede,

ne

zaman,

ne

giyeceklerini

çok

iyi

bilirler.

Kendine saygısı olan herkes, yerine ve zamanına uygun giyinmeye özen gösterir. Ertuğrul
Özkök 2000 senesinde Altın Portakal Sinema Ödüllerini alan bazı sanatçıları bakınız haklı
olarak gazetedeki köşesinde nasıl eleştiriyordu.
‘Ödülü sadece ucundan küçümseyerek tutuyordu. Elinin ucuyla alıp gitmek de yetmiyor. Kılık
kıyafet de buna uygun olacak. Rengi kaçmış bir tişört, haftalardır yıkanmamış bir blucin, biraz
daha insaflısı, ütüsüz bir gömlek ve ondan ütüsüz bir pantalon. Kimi sakal bırakmış. Hadi ona
sözüm yok. Ama kimisi de sırf bunun için, bize inat üç günden beri tıraş olmamış. Müstehzi bir
ifade ile Altın Portakal Ödülü’nü yan cebine koyan sanatçı arkadaş, pejmürdeliğin sınırında
volta atıyor.
Ödüle saygısı yok. Jüriye saygısı yok. Salondaki insanlara saygısı yok. Televizyon ekranının
karşısındaki insanlara saygısı yok. Peki kendine saygısı var mı? Sanata saygısı var mı? Pek
muhtemelen ona da yok.’
Bazen de bu özeni göstermeye hazırsınızdır ama farklı davetlerde ve toplantılarda, giyimle
ilgili ne tip detaylara dikkat etmeniz gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz.
İşte bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenlere bazı ipuçları:
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Fotoğraf 4: Giyim Örnekleri



Kokteyllerde Giyim : Kokteyller 17.30-18.00 arası başlayıp 19.30 civarı biten kısa süreli

partilerdir. Birçok kişi, kokteyl hafta arası bir güne rastlıyorsa, işinden çıkıp kokteyle katılır.
Bu yüzden de iş kıyafetiyle kokteyle gitmiş olur. Bu şekilde kokteyle katılmanın hiçbir
sakıncası yoktur.
Yemek davetlerinde giyim


Evde yemek daveti: Daveti veren kişi giyim kodu ile ilgili bilgi vermiyorsa, çekinmeden

sorabilirsiniz. Bazı ev yemek davetleri, smokin ya da koyu renk takım elbiseli olabilir. Bu
durumda hanımlar da uzun tuvaletler giyebilir.
Genelde giyim kodu belirtilmiyorsa ve çok yakın olmadığınız kişiler tarafından bu davet
veriliyorsa, o kişilerin yaşam şekillerine bakarak, ne giymeniz gerektiğini bulabilirsiniz. Bu
gibi durumlarda erkeğin takım elbise, hanımların da bir tayyör, bir pantalon ceket takım ya da
abartısız ve aşırı dekoltesi olmayan bir siyah elbise giymesi uygundur.
Size yakın arkadaşlarınızın evlerinde verdikleri yemek davetinde, özel bir gece olduğu
belirtilmemişse, resmi bir giyim tarzına gerek yoktur. Rahat edebileceğiniz, spor giysilerle bu
davete gidebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken konu temiz, bakımlı ve derli toplu olmanızdır.
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Bahçede yemek daveti (Garden party): Burada da evde yemek daveti kuralları aynen

geçerlidir. Bazı garden partiler, oturmalı, şık bir düzen içinde, smokin ve tuvalet giyilmesini
gerektirir. Bazıları da barbekülü ya da açık büfeli bir davettir. Bu tip garden partiler, hafta
sonları gün içerisinde de yapılabilir. Bu davetlerde rahat ve spor giyinebilirsiniz.


Restaurantta yemek daveti; Restaurantta verilen bir davete giderken, eğer restaurantı

daveti veren kişi tamamen kendi daveti için “kapatıyorsa”, o zaman davet sahibine giyim kodu
sorulabilir. Restaurantının bir bölümünde verilen davetlere uygun giyim için, restaurantın 1.
sınıf mı 2. sınıf mı olduğunu bilmek, ona göre giyinmek gerekir. Örneğin Beyoğlu’nda eski
meyhane tarzı bir restauranta gidiliyorsa, koyu renk takım elbise giymeye gerek yoktur. 5
yıldızlı bir otelin içindeki Fransız restaurantına giderken de rahatlıkla koyu renkte takım elbise
giyilebilir.


Özel davet ve balolarda giyim; Özel davetlerde ve balolarda belirli bir tema olabilir.

Örneğin “yaza hoş geldin partisi”dir ve herkesin beyaz giyinmesi istenmiştir ya da düzenlenen,
bir “maskeli balo”dur. Böyle durumlarda daveti veren kişinin isteğine uymak gerekir. Balolar
çok özel davetlerdir. Genelde saat 21.00 gibi müzikle başlar, 02.00 gibi biter. Katılan erkekler
çoğunlukla smokin, hanımlar da uzun tuvalet giyerler. Danslı ve eğlenceli bir davettir.


Resmi davetler; Resmi davetler, önemli bir kişinin şerefine verilen davetler olduğu gibi,

devlet büyüklerinin özel günleri kutlama amaçlı verdikleri davetler de olabilir. Davetiyeler 3.
Kişinin ağzıyla yazılır. Bu davetler için yazılı davetiyeler, en az 15 gün öncesinden davetlilere
gönderilir. Bu tip davetlere katılım ile ilgili hemen cevap vermek gerekir. Bu davetler öğle
yemeği de akşam yemeği de olabilir. Bu tarz davetlerde resmi giyinmek gerekir.



Resmi Giysiler; Resmi davetlerde davetin verildiği yere, saate ve davetin resmiyet

derecesine uygun giyinilmelidir. Kimi zaman erkeklerde koyu renkte takım elbise, hanımlarda
da koyu renkte bir tayyör ya da siyah abartısız bir elbise davet için uygun olabilir. Çok resmi
davetlerde ve devlet büyüklerinin katıldığı davetlerde davetiyelerde de belirtileceği gibi smokin
ya da frak tercih edilmelidir.
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Milliyet Gazetesi yazarlarından Güngör Uras ‘Kaymakam’ın smokini medeniyettir’ yazısında
smokinin Doğu’daki ve Batı’daki ülkelerde özel ve resmi davetlerde, sosyal olaylarda
giyildiğini ve bazı davet ve sosyal olaylarda smokin giymenin bir mecburiyet olduğunu
belirtmiş.
Smokin giymeyenin davete katılamayacağım, smokin giymeden davete katılanların da
yadırgandığını ve küçümsendiğini hatırlatmıştır. Uras yazısına şöyle devam etmiş. ‘Efendim
böyle adet olur mu? Bu adet saçma. Ben bunu kabul edemem “ diyemezsiniz. Adet budur. Buna
uymak medeniyetin icabıdır. Medeniyet smokine mi kalmış? diyemezsiniz. Evet medeniyet
smokine kalmıştır. Ama siz illa da medeniyete direnmek istiyorsanız... Buyurunuz... Sizi şu
tarafa alalım. Başınıza takke, ayağınıza şalvar giyerek toplantılara katilin’.
Smokin (Black Tie); Smokin sadece gece kıyafeti olarak kullanılır. Galalarda, akşam yemek ve
davetlerinde giyilir.
Papyon; Papyon siyah olmalıdır.
Smokin Ceketi; Siyah kumaştan yapılır. Ceketin yakası saten kaplıdır. Yaz mevsiminde ve
tropikal ülkelerde, ceket, siyah yerine beyaz olabilir ancak pantalon mutlaka siyah olmalıdır.
Smokin gömleği; İsteğe bağlı olarak ya normal yakalı gömlek ya da yakaları kıvrık uçlu beyaz
gömlek kullanılır. Gömlek düğmeleri ile gömlek kol düğmelerinin birbirini tamamlaması
gerekir.

Smokin pantalonu; Smokin pantalonu kesinlikle açık paça olmalıdır. Duble paça kullanılmaz.
Siyah kumaştan yapılır. Pantalonun yan dikişleri üzerinde siyah bir şerit bulunur.
Smokin ayakkabısı; Bağcıklı ya da mokasen, mutlaka siyah rugan ayakkabı giyilir. Çorap da
ince merserize ya da ipekli olmalıdır.
Smokin yeleği; Smokin yeleği mutlaka siyah olur. Siyah yerine beyaz ceket giyildiği
zamanlarda da yelek siyah giyilmelidir. Kruvaze ceketle yelek veya kemer zorunluluğu zaten
ceketin önü kapalı tutulacağı için yoktur ancak önden açık ceket tiplerinde yelek ya da kumaş
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kemer takmak zorunludur. Beyaz keten ceket cebi mendili, köstekli saat, siyah ya da koyu
lacivert palto, beyaz ya da kemik rengi ipekli atkı, siyah deri eldiven (palto, atkı ve eldiven
kışın kullanılabilir) smokinin tamamlayıcı aksesuarlarıdır.

Fotğraf 5: Resmi Giyim Örnekleri
Hanımların Giysileri
Erkeklerin frak veya smokin giymeleri gereken yerlerde hanımların siyah, lacivert, koyu bordo
gibi koyu renklerde uzun gece elbiseleri ya da uzun etekler ve şık bluzlar giymeleri gerekir.
Devlet

erkanının

katıldığı

yerlerde,

hanımlar

kıyafetlerinin

ciddi

olmasına

özen

göstermelidirler. Gündüz törenlerinde erkekler frak da giyseler, hanımlar koyu renklerde diz
hizasında elbiseler veya tayyörler giyebilirler. Her iki durumda da elbiselerin zevkli ve zengin
görünümlü olmasına önem verilmelidir.
Frak (White Tie); Frak hem gündüz hem gece kullanılabilir. Gündüz resmi törenlerde, geceleri
de balo, tören ve resmi yemeklerde kullanılabilir.
Frak ceketi; Siyah kumaştan yapılır. Önü kesik arkaya uzayan yırtmaçlı kuyruğu vardır. Yakası
siyah saten kaplıdır.
Frak pantalonu; Pantalon siyah kumaştan yapılır. Yanlarında siyah ipekli bir şerit bulunur.
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Gömlek; Gömlek yumuşak ve dökümlü durmamalıdır. Bu nedenle özellikle yaka ve kol ağızları
kolalanmalıdır. Beyaz poplin ya da keten kumaştan yapılmalıdır.
Papyon; Beyaz renkte papyon kullanılmalıdır. Parlak saten olmamalıdır. Kalın ketenden
yapılabilir.
Yelek; Frak gece kullanıldığında beyaz yelek giyilir. Gündüz kullanıldığında da siyah yelek
kullanılmalıdır.
Frak giyimi söz konusu olduğunda, yelek yerine kemer kullanımına gidilmemelidir. Çünkü
frakla siyah kumaş kemeri, sadece orkestra sanatçıları ve solistler kullanır.
Ayakkabı; Siyah rugan bağcıklı ya da mokasen ayakkabı kullanılmalıdır.
Eldiven; Frakla deri eldiven kullanılır. Eldiven giyilmez. Sol elde tutulur.

9.6. Hafta Sonu Giyimi
Çalışan kişiler hafta sonları, hafta arası giydikleri takımları bir tarafa bırakıp, rahat
edebilecekleri spor giysiler kullanırlar. Kimi zaman aşırı rahatlık, bazılarının itibarını zedeler.
Çünkü bu kişileri eskimiş, rengi atmış eşofmanlar, yırtık kot pantalonlar, bakımsız
ayakkabılarla görürüz. Bütün bir sene, işe derli toplu bakımlı gelmiş bir çalışanını, bir hafta
sonu kaçık çorap ya da rengi atmış bir tişörtle gören bir genel müdür, inanın bu sahneyi hiçbir
zaman unutmayacaktır. Nasıl göründüğümüze, hafta arası işimizde olduğumuz kadar, hafta
sonları da dikkat etmeliyiz. Zaman ve bütçe elverdikçe, hafta sonları ve sosyal yaşamımız için
de bir gardırop oluşturmalıyız.
İşte sizlere hafta sonu gardırobunuzu hazırlayabilmeniz için bir çekirdek liste:
1.

Hanımlar için:



Rengi atmamış, yırtıksız bir kot pantalon



En az 4 kaliteli tişört (beyaz ve siyah renkte, öncelikle bisiklet ya da V yaka)

Balıkçı yaka kazak ve sweatshirtler


En az 1 adet triko ceket



Kadife ya da kanvas pantalonlar



Pötikare, çizgili ya da düz renkte tek spor olarak kullanılabilecek bir ceket



Yağmurluk, anorak ya da pardösü (hafta arası da hafta sonu da kullanılabilecek 1 tane)



Kaban ya da palto (hafta arası da hafta sonu da kullanılabilecek 1 tane)

2.

Erkekler için:
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Rengi atmamış, yırtıksız bir kot pantalon



Kadife ya da kanvas pantalonlar



Balıkçı yaka kazak, polo yaka kazak ya da süveterler



Sweatshirtler



Lacivert bir blazer



Spor bir tek ceket



Yağmurluk, anorak ya da pardösü (hafta arası da hafta sonu da kullanılabilecek 1 tane)



Palto (hafta arası da hafta sonu da kullanılabilecek 1 tane)



Spor gömlekler



Beyaz tişörtler

Fotoğraf 6: Hafta Sonu Giyim Örnekleri

9.6.1. Aksesuarlarla Giyimimizi Güncelleştirme
Klasik stili, yani modası hiçbir zaman geçmeyen stili seçerken, aksesuarlarımızla giyimimizi
demode olmamak için güncelleştirmeliyiz. Aksesuarlarımız için takımlarımızdan daha az bir
yatırım yaparız. Bu nedenle aksesuarlarımızı en az iki senede bir modaya uygun olarak
yenilemek, bizim “demode” görüntülerden uzak olmamızı sağlayacaktır.
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Erkekler için aksesuarlar:
Saç, gözlük, kravat, gömlek, mendil, kol düğmesi, kravat iğnesi, saat, askı, ayakkabı, evrak
çantası, cüzdan, kemer, kalem, çakmak, atkı, eldiven, yelek, çorap, şapka, cep telefonları.
Hanımlar için aksesuarlar:
Saç, gözlük, gömlek, bluz, triko ikili setler, ayakkabı, çanta, evrak çantası, saat, yüzük, küpe,
bilezik, kolye, toka, kemer, atkı, eldiven, kalem, çakmak, çorap, şapka, eşarp, şal, fular, makyaj,
cep telefonları, telefon defterleri, cüzdan.
1.

Saç

Erkekler için: Profesyonel yaşam için, erkeklerin saçlarının kısa ve düzgün kesilmiş olması ve
favorilerin çok uzun olmaması gerekir. Enseyi geçen saçlara sadece yaratıcı sektörlerde
hoşgörü gösterilebilir. Saçların abartılı modellerde kesilmiş olmamasına, çok jöleli ve
biryantinli olmamasına dikkat edilmelidir. Her gün mutlaka sakal tıraşı olunmalıdır.
Bıyık her ne kadar günümüzde çok aranılan bir görüntü olmasa da, bıyık bırakanların, sık sık
bıyıklarını kesip düzeltmeleri gerektiğini de hatırlatmak gerekir. Saçların her zaman temiz
olmasına özen gösterilmelidir. Kepek sorunu yaşayanların da özellikle ceketlerinin
omuzlarında

birikebilecek

kepekleri

sık

sık

temizlemeleri

gerektiğini

belirtelim.

Hanımlar için: Sade, abartısız modeller seçilmelidir. Omuzu geçen saçlar düzse, iyice taranmış
ya da fönlenmiş olarak açık bırakılabilir. Kıvırcık ve kabaran uzun saçların, daha profesyonel
bir görüntü için toplanması daha uygundur. Saçlar toplandığında, saç rengine yakın kemik ya
da metal bir tokayla tutturulması, canlı renklerde, plastik ve mikili tokaların, taçların, taşlı
tokaların ve mandalların kullanılmaması gerekir. Boyalı saçların boya zamanının
kaçırılmamasına dikkat edilmelidir. Örgülü saç modelleri tercih edilmemelidir. Saçlar her
zaman
2.

bakımlı

ve

temiz

görünmeli

ve

korunmalıdır.

Gözlük

Görme bozukluğu olan hem erkekler hem hanımlar için sade, klasik renklerde, abartısız, açık
renkli camı olan, yüz şekli ile uyumlu gözlükler seçilmelidir. Güneş gözlükleri de modaya
uygun ama abartısız ve sade modellerden seçilmelidir. Çerçeveler metal ya da kemik olmalı
plastikler kullanılmamalıdır.
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3.

Kravat

Kravat bir erkeğin ruhunun aynasıdır. Özenle seçilmelidir. Profesyonel yaşamda temalı
kravatlar katiyen kullanılmamalıdır. Bu tür kravatların tipik örnekleri; mikili, pokemonlu, golf
sopalı, özel amblemli ya da atlı modellerdir. Hiçbir zaman modası geçmeyen kravatlar; düz
renklerde olanlar, küçük puantiyeliler ve diyagonal çizgililerdir.
Şal desenli kravatlar ile çok karışık desenli kravatların günümüzde çok kullanılmadığını
belirtmek isterim. Kravat boyu kemer tokası üstünde olmalıdır. Kravatı iyi bağlamak için
gömleğin en üst düğmesini mutlaka kapalı tutmak gerekir. Kravat gevşek bağlanmamalıdır.
Kravatın kalitesini anlamak için içini çevirip el dikişlerine ve astarına bakmak gerekir.
Astar sarkmıyorsa, kenar dikişleri sağlamsa ve bir elimizin işaret parmağı üzerinde kravatı aşağı
sarkıtarak tutarken, kravat düz duruyor, sağa sola dönmüyorsa, o kravat kaliteli kravattır. Bu
durumda kravatın kumaşı diyagonal kesilmiştir. Sağa sola dönmüyordur.
Dolayısıyla çabuk esnemeyecek ve şeklini kaybetmeyecektir. Kravat kumaşı düz kesilmişse,
parmağımızın üstünde düz tuttuğumuzda sağa sola döner ve kısa zamanda şeklini yitirir.
Kaliteli ve el yapımı kravatların içinde ayrıca kravatın şeklini korumaya yarayan bir halka
şeklinde iplik bulunur.
4.

Gömlek

Erkekler için: Beyaz, İtalyan yakalı gömlekler iş için en şık gömleklerdir. Mavi gömlekler,
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beyazlara göre daha spor olmasına rağmen, iş için en uygun gömlekler arasındadır.
Fonu beyaz ya da mavi olan, boyuna ince çizgili gömlekler de her zaman kullanılabilir. Son
yıllarda moda olan, toz pembe ve lila renkli gömleklerin, “serbest cuma” günlerinde ya da
sosyal yaşamda kullanımları daha uygun olur. Hizmet sektöründe ve yaratıcı sektörlerde
çalışanlar bu renkleri rahatlıkla kullanabilirler. Kol düğmesi kullanılan manşetli gömlekler şık
gömleklerdir. Profesyonel yaşamda da rahatlıkla kullanılabilir.
Takım elbise içine kesinlikle giyilmemesi gereken 5 tip gömlek vardır.


Kısa kollu gömlekler



Düğmeli yakalı gömlekler tercih edilmemelidir.



Oduncu ve kalın dokulu spor gömlekler



Pötikare, kumaşı pamuklu spor gömlekler



Hakim yaka gömlekler

Erkeğin gömleğinin kol boyu, ceketinden 1-1.5 cm. dışarıda olmalıdır. Klasik erkek giyiminde
gömlek rengi hiçbir zaman ceket renginden koyu olmamalıdır. Son yıllarda, klasik olmayan bir
moda akımında, gri takım elbise içine siyah gömlek ve siyah kravat giyildiğini çok gördük. Bu
tip giyim kalıcı olmamıştır ve profesyonel yaşamımız için olumlu etki yaratmaz.
Modası çabuk geçtiği için de doğru bir yatırım sayılmaz. Koyu renklerdeki gömlekler sadece
spor olarak kullanılmalıdır. Gömlek kumaşı pamuklu olmalıdır. Sentetik gömlekler terletir ve
koku yapar. Takım elbise içine giyilen gömlek kumaşları yumuşak ve ince pamukludur.
Bunlara broadeloth pamuklusu denir. Spor gömleklerin kumaşı daha sert ve kalındır. Bunlara
oxford pamuklusu denir.
Gömleğin düğmeleri kemikse, çapraz dikişle tutturulmuşsa, kol ve yaka dikişleri sağlam ve
birbirine eşit aralıklarla yapılmış ve gömleğin etek ucu yuvarlanmış ise, bu gömlek kaliteli
gömlek sınıfına girer. Gömlek yakalarının uçları düz durmalı hiçbir zaman içe kıvrılmamalıdır.
Hanımlar için: En önemli detay, gömleğin şeffaf ve düğmelerin açılmasına neden olacak kadar
dar olmamasıdır. Hanımlar düz renklerin dışında, çizgili ve küçük geometrik desenli gömlekler
de giyebilirler. Beyaz, mavi, kemik, pastel renkler, siyah, lacivert, bej, kamel, kırmızı, bordo
dışında portakal, fuşya, canlı pembe, fıstık yeşili ve fosforlu renkler olumlu izlenim
yaratmayacağı için kullanılmaması daha uygundur.

215

5. Bluz ve ikili triko setler (twin set)
Profesyonel yaşam için hanımların seçecekleri bluz ve ikili triko setlerin şeffaf, dantel, çok
canlı renklerde, karışık desenli ve dar olmaması gerekir. Bisiklet yaka, şal yaka, kare yaka ve
derin dekoltesi olmayan V yakalar kullanılabilir. Yarım kollu ya da uzun kollu olması
uygundur. Girik kollar ve kolsuzlar profesyonelliğe gölge düşürür. İkili triko setler, ceket
giyilmediği zamanlar, özellikle Serbest Giyim söz konusu olduğunda etek ya da kumaş
pantalonlarla birlikte kullanılabilir.
6.

Yelek

Takım elbisenin zaman zaman bir parçası olan yelekler, kullanan kişiye biraz daha resmiyet ve
ciddiyet kazandırır. Üst ve alt uçları sivri bir V şeklinde olmalıdır. Alt kısımda kemer yerini
kapamalıdır. Yeleğin en alt düğmesi açık bırakılmalıdır. Yelek bele tam oturmalı, arka sırt
kısmındaki kemer yerinden de bele uygun olarak ayarlanmalıdır. Spor ceketler içine kullanılan
kadife ve triko yelekler spor yeleklerdir ve takım elbise içine kesinlikle kullanılmamalıdır.
Yelek, kilosundan şikayet eden beylerin daha ince görüntü sağlamak için kullanabilecekleri bir
giyim parçasıdır.
7.

Mendil

Özel giyime ilgisi olan beylerin tercih ettiği bir aksesuardır. Kullanımı şart değildir ama takım
elbiseye bir renk katar. Ceketin cebine 3 farklı şekilde takılabilir. Beyaz koton mendil çok şık
özel dikim takımlar haricinde hemen hemen her takımla kullanılabilir. Blazer yani tek
ceketlerde de rahatlıkla kullanılabilir. Kravat ile mendil takım olarak kullanılmamalıdır.
Kravat ile mendilin takım olarak kullanımı demode bir görüntüye neden olur.
Bunun yerine kravat deseninin içinden bir renkte mendil seçilebilir, düz renkte bir mendil
kullanılabilir ya da düz bir kravat ile desenli bir mendil kullanılabilir hatta iyi bir uyum
sağlanıyorsa desenli bir kravatla desenli bir mendil dahi kullanılabilir.
8.

Kol düğmesi ve kravat iğnesi

Kol düğmesi kullanılan manşetli gömlekler şık gömleklerdir. Kol düğmelerinin yazılı, resimli
ve temalı olmamasına sade olmasına özen gösterilmelidir. Kravat iğnesi ise son yıllarda
kullanılmamaktadır. Rahat ettikleri için kravat iğnesini kullanmayı tercih eden beylerin sade
kravat iğneleri seçmeye özen göstermeleri daha doğru olacaktır.
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9.

Kemer ve askı

Askı kullanılmıyor ise, mutlaka tüm takımlarla ya da spor giysilerle kemer kullanılmalıdır.
Kemer ile ayakkabı rengi mutlaka aynı olmalı, kemerin uzunluğu ilk biritten geçtikten sonra
ikinci biritin başında bitmelidir. Kemerin deri olması ve tokasının sade ve yazısız olmasına
dikkat edilmelidir. Büyük tokalar sadece spor kemerler için uygundur. Askıyla kemer katiyen
bir arada kullanılmaz.
Askıların klipsli olanları spor giysilerle kullanılmalıdır. Takım elbise içine kullanılan askıların
düğmeli olmaları gerekir. Düğme ilik yerleri pantalonun bel kısmının içine açılır. Sürekli askı
kullanan kişiler kemer birit yerlerini pantalon üstünden iptal ettirebilirler.
10. Çorap
Erkekler için: Klasik erkek giyiminde giyim renkleri belden aşağı doğru koyulaşarak inmelidir.
Bu nedenle daha çok siyah ayakkabı kullanılıyorsa, pantalonun rengi ne olursa olsun sürekli
düz siyah çorap giyilebilir. Kahve ve taba tonunda giyilen ayakkabılar için, bej ve sütlü kahve
tonlarında çoraplar seçilebilir.
Çoraplar ince yün, pamuklu ya da bunların karışımlarından yapılmış olmalıdır. Sentetik çorap
kullanımı terlemeye neden olacağı için uygun değildir. Çorap mutlaka dize yakın uzunlukta
olmalı, bacak bacak üstüne atıldığında ten gözükmemelidir. Kalın ve çok desenli çoraplar spor
çoraplardır. Dokusu kalın olan bu çoraplar beyaz çorap gibi takım elbise altına giyilmemelidir.
Hanımlar için: Siyah, lacivert, füme, ten ve kemik rengi ince külotlu çoraplar, iş için en uygun
çoraplardır. Mus çoraplar spordur. Serbest giyim söz konusu olduğunda kullanılabilir. Dantel,
file, desenli, çizgili ve canlı renklerdeki külotlu çorapların hiçbiri geleneksel ve konservatif
sektörlerde çalışan hanımlar için uygun değildir.
Açık renkte bir takımın altına kesinlikle çok koyu renkte külotlu çorap giyilmemelidir. İş
yerinde kaçabileceği göz önüne alınarak, mutlaka yedek bir çorap bulundurulmalıdır. Yaz
aylarında yapılacak tüm müşteri ziyaretleri için, etek ceket ya da elbise ceketli takımlar altına,
mutlaka çok ince kemik ya da ten rengi çorap giyilmelidir.
Havanın sıcaklığından ve böyle havalarda külotlu çorap giymenin güçlüğünden yakınan
hanımlara bu durumlarda pantalon ceket giymeleri önerilir.
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Ayakkabı :
Erkekler için: Ayakkabılar her zaman boyalı ve bakımlı olmalıdır. En uygun ayakkabı renkleri
siyah, koyu kahve, taba ve bordodur. En resmi ayakkabı rengi siyahtır. Koyu kahverengi
ayakkabılar da bordo ya da taba rengi ayakkabılara göre daha resmi kabul edilir. Taba ve bordo
ayakkabılar takım elbiselerle birlikte kullanıldığında kıyafeti biraz sporlaştırır, zaman zaman
da daha trendy bir görünüm yaratır.
Loaferlar, üzerinde püs kül ya da toka olan ve üzerinde çok dikişi olan ayakkabılar bağcıklı
ayakkabılara göre daha spordur. Bu tip ayakkabılar blazerlar ya da tek ceketli, biraz daha spor
kıyafetlerle kullanılabilir. Takım elbise altına bağcıklı ayakkabılar çok daha uygun olur.
Ayakkabılar mutlaka deri olmalı tabanları da kösele olmalıdır. Bankacılar süet ayakkabı tercih
etmemelidir.
Hanımlar için: En uygun ayakkabı renkleri siyah, koyu kahve, taba, lacivert, bordo, yaz
aylarında bej ya da kemiktir. Orta topuklu ayakkabılar iş için en uygun ayakkabılardır. Çok
yüksek topuklu ayakkabılar kadar, bale ayakkabısını andıran, topuksuz ayakkabılar da, iş için
uygun değildir (Bu ayakkabılar iş kadınlarından çok genç kızların tercih ettikleri
ayakkabılardır).
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Yaz aylarında burnu açık, sandalet, tokyo ve bantlı ayakkabı modelleriyle, sabo tipli
ayakkabılar kullanılmamalıdır. Yaz aylarında burnu kapalı arkası açık (arkada tek bantlı)
ayakkabılar topukların bakımlı olması şartıyla giyilebilir. Son yıllarda moda olan, altı kalın
lastikli ve kalın dolgu topuklu ayakkabılar ve çizmeler serbest cuma günleri de dahil olmak
üzere, kullanılmamalıdır. Altı kösele orta topuklu, klasik modellerdeki botlar pantalon
takımların altına kullanılabilir. Müşteri ziyaretlerine çizme yerine ayakkabı ile gitmek çok daha
uygundur. Yılan derisi ayakkabı ve botların kullanımı sosyal yaşama bırakılmalıdır.
Çanta :
Erkekler için: Evrak çantası kullanılıyorsa mutlaka sade bir model olmalıdır. Deriden yapılmış
olması da tercih edilmelidir. Siyah, koyu kahve ve taba en uygun renklerdir. Üzerine katiyen
resim ya da sticker yapıştırılmamalıdır.
Hanımlar için: Ayakkabılarla takım olmak zorunda değildir ancak çok aykırı renk ve stiller de
kullanılmamalıdır. Tay derisi, yılan derisi ve kürklü çantaların yanı sıra çiçekli, hasır, plastik,
postacı tipi, sırt çantası ve canlı renklerdeki çanta kullanımları profesyonel yaşam için uygun
değildir. Çantaların mutlaka bir şeklinin olması ve deri olması gerekir. En uygun renkler siyah,
koyu kahve, taba, bej, bordo ve laciverttir.
Saat Ve Takı :
Erkekler İçin; Saat metal ya da deri kayışlı olmalıdır. Dalgıç saatleri, plastik saatler ve dijital
saatler iş için uygun değildir. Beyler profesyonel yaşam içinde, evlilik yüzüğü ve saat dışında
hiçbir takı kullanmamalıdırlar.
Hanımlar için; Saat metal ya da deri kayışlı olmalıdır. Dalgıç saatleri, plastik saatler, resimli
saatler ve dijital saatler iş için uygun değildir. Hanımlar profesyonel yaşam içinde, evlilik
yüzüğü haricinde, bir elde bir yüzük, toplam iki yüzük kullanabilirler. Yüzükler etnik, abartılı
gümüş ve büyük renkli taşlı modeller olmamalıdır. Sıra sıra sallanan ve ses çıkartan kolye ve
küpeler kullanılmamalıdır.
Küpeler kulağa yapışık olmalı kesinlikle halka ya da başka şekillerde sallanan küpeler
olmamalıdır. Sizi dinleyenlerin dikkati dağılır ve ilgi, vermek istediğiniz mesajdan,
söylediklerinizden daha çok aksesuarınıza kayar. Küpelerde en uygun modeller yuvarlak ve
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oval olanlarıdır. Sıra sıra bilezikler, boncuk ve taşlı bilezikler iş için uygun değildir. Halhal ve
hızma kullanımı, görünür yerlere dövme yaptırmak hiçbir şekilde uygun bulunmaz.
Eşarp, fular ve şal; Hanımların giyimlerine renk katan aksesuarlardır. Çok canlı renklerde,
karışık desenli ve hayvan desenli eşarp, fular ve şallar geleneksel sektörler ve hizmet sektörleri
için uygun değildir. Bunların yerine küçük çiçek desenli, çizgili ya da geometrik desenli fular
veya eşarp seçebilirler.
Makyaj; Profesyonellik mutlaka bakım gerektirir. İşe, kesinlikle, makyaj yapılmadan, bakımsız
bir şekilde gidilmemelidir. Abartılı, parlak, simli makyajlar yerine hafif ve doğal bir makyaj
yapılmalıdır. En azından allık, ruj ve rimelin kullanımı ile yüze canlılık verilmelidir.
Hijyen; Hijyen her bireyin dikkat etmesi gereken konuların başında gelir. Çalışan bir kişinin
güne duşunu alarak başlaması gerekir. Deodorant ya da parfüm temiz vücuda uygulanmalı,
tırnak temizliğine ve bakımına özen gösterilmeli, saçlar her zaman temiz tutulmalı, her gün cilt
temizlenmelidir. Erkekler her gün sakal tıraşı olmalıdır. Çalışanların cilt, saç ve vücut temizliği
dışında giysileri ve kullandıkları eşyaların ve yaşadıkları çevrenin de temizliğine önem vermesi
gerekir. Medeni ve başarılı kişisel imaja sahip olan kişiler, bu konuya doğal olarak gerekli
önemi verirler.
El ve tırnak bakımı ile ojeler; Profesyoneller hem el hem tırnak bakımına özen göstermelidirler.
Erkeklerin tırnakları her zaman temiz ve kısa kesilmiş olmalıdır. Hanımlar da tırnaklarını
bakımlı ve temiz tutmalıdırlar. Tırnaklarını uzun kullanabilirler ancak bilgisayar kullanmalarını
engelleyecek kadar da uzatmamalıdırlar.
Çok uzun tırnak, çalışan bir kadının işini yapmasını engeller. Tırnaklarda çeşitli motifler, yeşil,
sarı, fuşya gibi canlı renklerdeki ojeler, çatlatma modeli, nazar boncuğu modeli kesinlikle
kullanmamalıdırlar. En ideal oje renkleri, cilalar ve pastel renklerdir. Mesela beyaz, kemik,
pastel pembe gibi.
Koku; Koku iş yerinde üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Birlikte
çalıştığımız kişileri rahatsız etmemek için hafif spor ya da çiçeksi kokular kullanmalıyız.
Deodorant ya da parfüm mutlaka sabahları yıkandıktan sonra, temiz vücuda uygulanmalıdır.

220

Giysilerimizin üzerine kullandığımız parfüm ve deodorantlar sigara ve yemek kokuları ile
karışınca istenmeyen kokular ortaya çıkar.
16 Haziran 2001 tarihinde, Hürriyet gazetesinde, Eczacıbaşı grubunun 1998 ve 2001 yıllarında
Türk insanının deodorant kullanım alışkanlıklarını belirlemek üzere, 2 ayrı araştırma yaptırdığı
haberi yayımlanmıştı.
Araştırmanın sonucuna göre, Türkiye’de, yaklaşık olarak her 5 kişiden biri deodorant
kullanmıyor. Kadınlar erkeklerden daha çok deodorant kullanıyor. Deodorant kullanımı eğitim
düzeyine göre değişiyor. Kullanmayanların üçte biri ilkokul mezunu. Deodorant kullanımında
Türklerin yaptığı en büyük hata önce terleyip, sonra elbiseye deodorant sıkmaları olarak
saptanmış.
Kalem ve iş yeri masa üstü aksesuarları; Profesyonellerin plastik kalem yerine metal kalem
kullanmaları daha uygundur. Erkekler kalemlerini, ceketin dış cebinde ya da gömlek cebinde
taşımak yerine, iç ceket ceplerine koymalıdırlar. İş yerinde masa üstü aksesuarlarına ve genel
masa düzenine özen gösterilmelidir. Çok özel fotoğraflar, işle ilgili olmayan aksesuarlar, masa
üstlerinde ve odalarda bulundurulmamalıdır.
Bilgisayarların ya da masaların üzerine çizgi film kahramanları, oyuncak ayılar ve çocukların
oynayabilecekleri aksesuarlar dizilmemelidir. Müşterilere ve kendimize ait özel dokümanlar
görülür yerlerden kaldırılmalıdır.
Cep telefonları ve çağın aletleri; Doğru yerlerde ve zamanlarda kullanılmasına özen
gösterilmelidir. Kesinlikle bel hizasında, kemere takılmış durumda taşınmamalıdır. Beyler cep
telefonlarını evrak çantalarında ya da ceplerinde hanımlar da çantalarında taşımalıdırlar.

9.7. Hanımların Görüntüleriyle İlgili Son Söz
Profesyonel yaşamda görüntünüz mesajınızın önüne frapanlık, seksüalite, avamlık çağrıştırarak
çıkmamalı. Görüntünüz sizi profesyonelce tamamlamalı. ‘Ne kadar az o kadar çok’
zihniyetinde olmalısınız. Aşırı abartılı saç modelleri, renkleri ve makyajlardan, abartılı kıyafet
ve aksesuarlardan, işinizle ilgili olmayan temalı ve mesaj veren kıyafet ve aksesuarlardan uzak
durmalısınız.
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Bu tip görüntüler sizin gücünüzü elinizden alır götürür. Kıyafetler ve aksesuarlarınızla feminen
olun ama seksüalite çağrıştırmayın! Frapan ve seksi görüntüleri fiziğin ön planda tutulduğu
mesleklerdeki hanımlara bırakın. Yaptığınız işe, içinde bulunduğunuz sektöre, pozisyonunuza
ve hedeflerinize uygun giyinin.
Sizinle ilk karşılaşanlar görüntünüze bakarak sizin işinizi iyi yapan, sorumluluk sahibi,
güvenilir ve başarılı bir iş kadını olduğunuzu düşünmeli.

9.8. Kadınlarda Vücut Yapısına Uygun Giyim
Giysilerimizi seçerken dikkate almamız gereken unsurlardan biri de vücudumuzun yapısıdır.
Bu kısımda, hangi vücut yapısına sahip olanların ne gibi kıyafetler kullanabileceğini
anlatacağım. Anlatılanlardan hareketle, kendi tarzınızı yaratabilir, kendi anatomik yapınıza
uygun bir şekilde giyinmeyi öğrenebilirsiniz.
Uzun boylular
1.

Alt beden ve üst bedende, farklı renklerde giysiler kullanılabilir

2.

Duble paçalı pantalonlar kullanılabilir

3.

Boyuna çizgili giysiler yerine enine çizgililer ve pötikareli giysiler giyilebilir

4.

V yaka yerine bisiklet ya da balıkçı yakalı bluz ve kazaklar kullanılabilir

Kısa boylular
1.

Boyuna ince çizgili takımlar giyilebilir

2.

Düz, koyu renkler kullanılabilir

3.

Ceketler bele oturmalı (bel inceyse)

4.

Uzun ceketler giyilmemeli

5.

Boyuna ince çizgili gömlekler tercih edilmeli

6.

Paçaları aşağı doğru daralan pantalonlar giyilmeli.

7.

Duble paça kullanılmamalı

8.

Monokromatik (aynı renkte) giysiler giyilmeli

Genelde iri vücutlar
1.

Dökümlü, stretch olmayan kumaşlar tercih edilmeli

2.

Büyük desenli ve kareli kıyafefler kullanılmamalı

3.

Fularlar boyun bölgesinde tutulmamalı, aşağı doğru sarkıtılmalı
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4.

Bel inceyse kemerle “vurgulanmalı”, değilse kemer kullanılmamalı

5.

Sapı bel hizasında ve kalçaya kadar uzayan çantalar kullanılmamalı

6.

Uzun kolyeler kullanılabilir. Bel kalınsa, dikkati belden omuza çekmek için bir broş

takılabilir
7.

Mini etek giyilmemesi uygun olur

8.

Dar, vücudu saran pantalonlar giyilmemelidir. Diğer pantalonlarla kalçayı kapatan

tünikler ve ceketler giyilebilir
9.

Vücudu sımsıkı saran kıyafetlerden her zaman uzak durulmalı

Genelde minyon vücutlar
1.

Vücuda oturan kuplarda kıyafetler seçilmeli

2.

Büyük aksesuarlar kullanılmamalı

3.

Geniş yakalar ve geniş manşetler kullanılmamalı

4.

Büyük desenler kullanılmamalı

5.

Vücut ölçüleriyle orantılı aksesuar kullanılmalı. Örneğin; çanta sapı uzun, küpeler ve

kolyeler çok iri olmamalıdır
Üst beden alt bedene göre kısaysa
1.

Üst bedenin kısalığını kamufle etmek ve uzatmak için, bluz veya gömlek renginde

kemer kullanılmalı. Kalçalar dar ise, belden daha aşağıda kemerler kullanılabilir.
2.

Düşük belli pantalonlar ve etekler giyilmeli, yüksek belli pantalon ve etekler tercih

edilmemelidir
3.

Üst bedeni daha uzun göstermesi için, belden aşağıda biten ceketler ve tünikler

giyilmeli
4.

Bluzlar ve gömlekler pantalon ya da etek içine yerleştirilmemeli, dışarıda tutulmalı

Alt beden üst bedene göre kısaysa
1.

Alt bedenin kısalığını kamufle etmek ve görüntüde uzatmak için pantalon ya da etek

renginde kemer kullanılmalı.
2.

Yüksek belli pantalonlar ve etekler giyilmeli

3.

Pantalon paçaları uzun tutulmalı, duble paça kullanılmamalı

İri göğüslü olanlar
1.

Üst bedeni kısaltacak geniş kemerler kullanılmamalı

2.

Bacak ve kalça bölgesi zayıf olanlar, üst genişliği ile alt bedeni orantılamak ve dikkati
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göğüs bölgesinden daha ince olan bölgeye çekebilmek için, alt bedende, üstten daha açık
renkte pantalon ya da etek kullanabilirler
3.

Üst bedende vücudu saran stretch kumaşlardan yapılmış bluzlar, bodyler, straples

bluzlar, kolsuz bluzlar, bluzanlar ve çok cepli gömlek ve bluzlar giyilmemeli.
4.

V-yakalar, bisiklet yakalar, şal yakalar tercih edilmeli

5.

Aksesuar olarak gözün dikkatini göğüsten uzaklaştıracak aksesuarlar kullanılmalı.

Küçük göğüslü olanlar
1.

Üst bedende kullanılan giysiler alt bedende kullanılan giysilerden daha açık renkte

olmalı
2.

Bluzan gömlek ve tünikler, bol cepli gömlek ve bluzlar kullanılmalı

3.

Destekli iç çamaşırları kullanılmalı

Beli kalın olanlar
1.

Kesinlikle kemer kullanılmamalı

2.

Düşük belli elbiseler ve A şekilli elbiseler giyilmeli

3.

Uzun ve dökümlü etekler ya da dikkati belden bacaklara taşıyabilecek kısa etekler

giyilmeli
4.

Dikkati belden yakaya ve omuz bölgesine çekecek bluzan ve vücudu sarmayan

bluzlar, kruvaze bluzlar, tünikler giyilebilir. Vatka kullanılabilir. Atlletler, vücudu saran bluz
ve tişörtler kesinlikle giyilmemelidir
5.

Boyundan aşağı sarkıtılan fularlarla dikkat belden aşağı çekilebilir

9.9. Erkeklerde Vücuda Uygun Giyim
Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de vücudun yapısına uygun bir şekilde giyinmek çok
önemlidir. Vücut şekline uygun kıyafetler seçmesini öğrenerek, fiziksel avantajlarımızı daha
fazla vurgulamayı ve fiziksel dezavantajlarımızı en iyi şekilde perdelemeyi becerebiliriz.
Şimdi sırada, erkeklerin yapıları ve ilgili kıyafet önerileri var.
Uzun boylular
1.

Boyuna çizgili takımlar kullanılmamalı

2.

Kruvaze takımlar idealdir

3.

Sivri burunlu ayakkabılar giyilmemeli
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4.

Gömlek yakaları sivri ve uzun olmamalı

5.

Duble paçalı pantalonlar kullanılmalı

6.

3’lü konbinler kullanılmalı (Ceket, pantalon aynı renklerde ve bunlara uyan bir

gömlekle kullanılmalı)

Kısa boylular
1.

Boyuna ince çizgili takımlar giyilmeli

2.

Düz koyu renkler kullanılmalı

3.

Ceketler bele oturmalı, kare omuzlar olmalı, ceketler ya 2 ya 3 düğme olmalı

4.

Uzun ceketler giyilmemeli

5.

Boyuna ince çizgili gömlekler tercih edilmeli

6.

Paçaları aşağı doğru daralan pantalonlar giyilmeli.

7.

Duble paça kullanılmamalı

İri yapılı erkekler
1.

Koyu renkte takımlar ve boyuna çizgili takımlar tercih edilmeli

2.

Kalın kumaşlardan yapılmış her türlü giysiden uzak durulmalı

3.

İstendiği takdirde kemer yerine askı kullanılabilir

Minyon yapılı erkekler
1.

Genelde bele oturan kuplarda ceketler giyilmeli

2.

Ceket kolları katiyen uzun olmamalı

3.

Bol, dökümlü kazak ve gömleklerden uzak durulmalı

4.

Pantalonların paçaları aşağı doğru daralarak inmeli

5.

Gömlek yakalan ve manşetleri geniş olmamalı

6.

Kravatta çok büyük desen kullanılmamalı

9.10. Giyimde Renkler Ve Renk Analizi
Kişinin kendisine yakışan giyim renklerini seçmesi demek, kişinin daha genç, daha dinamik ve
canlı görünmesi demektir. Aksi durumlarda kişi solgun, hasta ve enerjisiz bir görüntüye sahip
olur. Bir başka küçük detay da rengin kişinin doğal renk tonlamasının önüne geçmemesi ve
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onun görüntüsünü bloke etmemesidir. Üzerinize giydiğiniz renkler sizin doğal tonlamanızla
bütünleşmelidir.
Renkleri sıcak ve soğuk renkler olarak ikiye ayırıyoruz. Genelde deri altı pigmantasyonu
buğday sarı, yeşil olan kişiler sıcak tonlarda olup sıcak renklerle daha iyi görüntü elde ederler.
Deri altı pigmantasyonu pembe beyaz, mavi olan kişiler de soğuk tonlarda olup soğuk renklerle
daha iyi görüntü elde ederler.
Bu ayrıma göre sıcak renkler; toprak ve güneşin tonları, kahverengi, sütlü kahve, bej, devetüyü
rengi, haki yeşil, zeytin yeşili, fıstık yeşili, kiremit kırmızısı, portakal, san, ayva pişmişi rengi,
somon, şeftali, gül kurusu, taba, kemik, altın; soğuk renkler: Mavi, beyaz, pembe, fuşya, lila,
koyu

kırmızı,

bordo,

vişne,

mürdüm,

gümüş,

antrasit,

gridir.

Sıcak tonlamalarda olan bir kişi bordo renginde bir kıyafet giymemelidir, soğuk tonlamalardaki
biri de zeytin yeşili giyemez diyemeyiz çünkü renk konusunda tonun yanında dikkat edilmesi
gereken bazı küçük detaylar da vardır.
Rengin derinliği (koyu, orta ton, açık, parlak, mat) berraklık (orta ton, boğuk görüntü), zemin
rengi (nötr, soğuk) bir arada kullanılacak renklerin birbirlerine kontrast oranı da bir kişinin renk
skalası yapılırken dikkat edilmesi gereken detaylardır.


Deri renginiz: Soğuk, pembe damar görüntüsü mavi ise;



Saç renginiz: Çok koyu kahverengi, siyah, gümüş grisi ise;



Göz renginiz: Çok koyu kahverengi, siyah, mavi, yeşil ve göz akınız çok beyaz ise;



Beyaz, mavi tonları, gri, antrasit, bordo, kırmızı, fuşya, siyah, turkuaz, vişne, mürdüm

renklerini kullanabilirsiniz.


Deri renginiz: pembe, gül pembesi ve bej karışımı ise ve şeffaf ve narin bir cilt yapınız

varsa;


Saç renginiz: Sarı, Platine yakın beyaz, küllü sarı, boğuk kahverengi ise



Göz renginiz: Mavi, gri mavi, ela, ve gri ise;



Beyaz, mavi tonları, pembe, gri mavi, bordo, vişne, illa, mürdüm renklerini

kullanabilirsiniz.
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Çok koyu ve canlı renkler bu grubun kullanmaması gereken renklerdir. Siyah rengi yüze

yakın olarak hiç kullanmaması gereken grup bu gruptur. Pastel renklerle iyi görüntü verirken
portakal, fıstık yeşili, fuşya gibi canlı renklerle hiç de iyi görüntü vermezler.



Deri renginiz: Altın bej, şeftali renginde ise;



Saç renginiz: Altın sarısı, kestane kahve, altın koyu kahve ve içinde sarılık olan gri ise;



Göz renginiz: mavi, ela, yeşil ya da açık kahverengi ise;



Şeftali, kayısı, gül kurusu, somon, mercan, kiremit kırmızı, altın, kahverengi, devetüyü,

haki


yeşil, bej, kemik, bazen bordo, vişne rengi kullanabilirsiniz.



Deri renginiz: bronz, buğday, altın bej, tunç, ve altın renklerinde ise;



Saç renginiz: Bakır, kestane, kına rengi gibiyse;



Göz renginiz: Yeşil, ela, kahverengi ise;



Kemik, kahverengi, sütlü kahve, altın, şeftali, kayısı, portakal, kiremit ve



çiçeği kırmızısı, haki yeşil, taba, somon rengini kullanabilirsiniz.



Lacivert hemen hemen tüm grupların rahatlıkla kullanabileceği bir renktir.

9.11. Makyajda Renkler
Hanımlar güzelleşmek amacıyla ve daha bakımlı gözükmek için makyaj yaparlar. Bazı
zamanlar, yılın son moda renklerinin gökkuşağı gibi yüzünde denendiği hanımlar görüyor ve
dehşete düşüyorum. Satış danışmanları çok tabii olarak hanımlara sezonun renklerini tanıtmak
ve onları satmak istiyor. Satış danışmanları; hanımlara ne renklerde makyaj yakışır, nasıl bir
makyajdan hoşlanırlar ve yaşam tarzlarına uygun makyaj nasıl olmalıdır vb. konularda eğitim
almıyorlar. Onlar ürünleriyle ilgili eğitim alıyorlar.
Renk analizi kişinin cilt, saç ve göz rengine bakılarak deri altı pigmentasyonu incelenerek
yapılır.
•
–

Soğuk:
Deri altında pembelik, mavilik, beyazlık olan kişiler
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–
•

Soğuk renkler: Pembe, mavi, lila, mor, petrol yeşili, bordo, vişne, mürdüm.
Sıcak:

–

Deri altında buğday, altın, sarı tonları olan kişiler

–

Sıcak renkler: Kahverengi, camel, bej, kemik, kiremit kırmızı, narçiçeği kırmızı,

haki yeşil, portakal.
Size yakışan makyaj renklerini ve tarzını bulun ve onlara bağlı olarak güzelleşmeye devam
edin. Yeni çıkan ürünlerden de deneyin ama değişiklik yapmak uğruna güzelliğinizi
gölgelemeyin.
Makyaj renklerini de giyim renkleri gibi sıcak ve soğuk renkler olmak üzere ikiye ayırıyoruz.
Deri altı tonunuzda buğdaylık hakimse sıcak pembe; beyazlık hakimse soğuk tonlarda makyaj
yapmanızda fayda var. Gündüz makyajının ve işe giderken yapılan makyajın her zaman doğal
olmasına dikkat edilmelidir. Kahverengi gözlerin üzerine yeşil ya da mavi tonlarda farlar
sürülmemelidir. Sıcak tonlarda yapacağınız makyaj için; şeftali, kayısı rengi, bronz ve içinde
kiremit tonu olan kırmızı allık ve rujlar kullanmalı. Soğuk tonlarda yapacağınız makyaj için;
pembe, gülkurusu, lila, vişne ve mürdüm rengi tonlarında allık ve rujlar kullanılmalıdır.

9.12. Serbest Giyim Sendromu (Sgs)
Serbest Giyim, Serbest Cuma, Casual giyim, Business Casual, Casual Friday, Smart Casual.
Son yıllarda, Türkiye’de de bazı şirketlerin, serbest giyimi benimsemesi ve uygulamasıyla, bu
tanımlar da sıkça kullanılmaya başlandı.
Bu tanımların hepsi aynı anlama mı geliyor? Nedir bu serbest giyim? Sınırları çizilmeli mi?
Hangi şirketler ve bu şirketlerin hangi departmanları uygulamalı? Bireye ve kuruma getirileri
ve götürüleri nelerdir? Karmakarışık ve Türkiye için de henüz yeni sayılan ve iyi bilinmeyen
bu kavrama açıklık getirelim.

9.12.1. Serbest Giyim Uygulamasına Geçişin Başlıca Amaçları
Nerede, Ne Zaman ve Ne Amaçlanarak Başladı?
Serbest giyimi anlayabilmemiz için öncelikle çıkış yerini ve nedenini bilmemiz gerekir. Serbest
giyim, ilk önce Kanada’da 80’li yılların sonunda başladı diyenler olsa da; Amerika’nın
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California eyaletinde, Silikon Vadisi’nde ve 1989 yılında başladı diyenler daha çoğunlukta.
Neden Silikon Vadisi? Çünkü bilişimcilerin toplu halde bulunduğu yer, Silikon Vadisi.
Amerika’nın bu bölgesindeki hava şartları diğer bölgelerine göre daha sıcak.
Bu bölgedeki şirketlerde çalışanların çoğunun müşterilerle yüz yüze görüşmeleri yok. Bu kişiler
genelde ofis içinde bütün gün masa başında çalışanlar. Bu nedenle takım elbise giymelerine ve
kravat takmalarına da gerek yok.
0 dönemde serbest giyime geçen birçok firma bu değişimden memnun olduklarını, serbest
giyimin yaratıcılığı artırdığını ve iş yerinde as, üst olayına son verdiğini açıklayınca, serbest
giyimi sadece Silikon Vadisindeki firmalar değil Amerika’nın farklı bölgelerindeki farklı
sektörlerden firmalar da uygulamaya başladı.
Özetlemek gerekirse, serbest giyim uygulamasına geçişin başlıca 4 amacı vardı:
1.

Çalışanlara rahatlık sağlamak

2.

Yaratıcılığı artırmak

3.

İletişimi desteklemek

4.

Hiyerarşiyi görüntüde azaltmak

9.12.2. Firmalar Açısından Avantaj ve Dezavantajları:
Avantajları
1.

Çalışanların moralleri üzerinde olumlu etki yarattığı için, daha verimli çalışmalarını

sağlıyor. Bu verim firmaya avantaj kazandırıyor.
2.

Serbest giyim uygulaması birçok iş arayana cazip geldiği için, firma yeni eleman alma

dönemlerinde yeterli sayıdaki kişinin müracaatıyla karşılaşıyor.
3.

Serbest giyim uygulamasının genel olarak ast-üst ilişkisine olumlu etkisi olup, beyaz

yakalılarla mavi yakalılar arasında da iletişimi daha kolaylaştırıyor ve takım çalışmasına
yardımcı oluyor.
4.

Takım çalışmasına inanan ve uygulayan firmalarda huzurlu, yaratıcı ve devamlı gelişen

bir çalışma ortamına sahip olunuyor.
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Dezavantajları
1.

Bazı firmalar serbest giyime geçtikten sonra çalışanların işe gelme ve işten ayrılma

saatlerine uymadıkları, iş saatleri içerisinde çalışma konusunda daha rahat davrandıkları ve
firmaların bu kişilerden yeterli verimin alınamadığından şikayet ettikleri gözlendi.
2.

Çalışanların, serbest giyimle birlikte, işe gittiklerini unutup, iş ortamı için hiç de uygun

olmayan görüntülerle işe geldikleri için, hem kendi hem de kurumlarının imajını zedeledikleri
gözlendi.
3.

Serbest giyim aynı zamanda çalışanların hareketlerinde ve davranışlarında da rahatlığa

ve hatta kaba davranışa neden olmuştur. Bu durumdan kurum içi de kurum dışı müşteriler de
etkilenmiş, firmalara konuyla ilgili şikayetler gelmiştir.
1999 senesinde, San Diego’da gerçekleşen Uluslararası İmaj Danışmanları Derneği’nin
kongresinde bu konuya değinilmiştir. Amerika’da iş hukuku konusunda uzman ve çalışanların,
cinsel taciz davalarına da bakan çok büyük bir hukuk firması olan Jackson Lewis’ın elde ettiği
veriler açıklanmıştır.
Amerika’da yeni işe başlayan ya da iş değiştiren, kadın ve erkek, özellikle erkek üst düzey
yöneticilere, işe başlamadan önce verilen oryantasyon programı içinde, iş yerinde hangi
davranışların cinsel taciz olarak görülebileceğine dair bilgi verilir.
Bizim kültürümüzde sırt sıvazlama olarak algılanabilecek bir hareket Amerika’da, işyerinde,
bir erkek tarafından bir hanıma yapılırsa ya da bir hanım tarafından bir erkeğe yapılırsa, cinsel
taciz olarak yorumlanabilir.
Jackson Lewis’ın açıklamalarına göre serbest giyimi uygulayan firmaların % 25’inde cinsel
taciz davaları artmıştır.
2000 senesinde, yine Amerika’da, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği tarafından yaptırılan bir
araştırma da, 1999’da serbest giyimi uygulayan firmaların yüzdesi, % 99’dan 2000’de %
87’lere düşmüştür.
Jackson Lewis’ın bir başka araştırmasında da şirketlerin % 45’i bir sene serbest giyimi
uyguladıktan sonra; düzensizlik, işe gelmeme, işten kaytarma oranının arttığını görüp, kurumsal
giyime

dönmenin

yolunu

aramaya

başlamışlardır.

Bu şirketlerin % 25’i de, serbest giyim sonucu, çalışanların şirket içi flört etme oranının
yükseldiğini bildirmişlerdir.
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9.13. Çalışanlar Açısından Avantaj Ve Dezavantajları
Avantajları
1.

Serbest giyim parçaları takım elbise ve bunları tamamlayan aksesuarlara göre çok daha

ucuzdur. Bu nedenle çalışanların bütçelerini fazla sarsmaz.
2.

Serbest giyim, çalışanlara hareket rahatlığı sağlar.

3.

Serbest

4.

Serbest giyimle çalışanların hepsi kendilerini aynı takımın parçası hisseder ve takım

giyim

bazı

çalışanların

daha

yaratıcı

olmalarını

sağlar.

çalışmasında daha verimli olurlar.
Dezavantajları
1.

Serbest giyimle kendini daha rahat, daha yaratıcı, daha başarılı ve güçlü hissedenlerin

yanında serbest giyim uygulamasını benimsemeyen ve bu tarz giyimle kendini otorite sahibi ve
güçlü hissetmeyen birçok çalışan da vardır. The New Professional Image adlı kitabında Susan
Bixler bu konuyu ele almış ve birçok kişinin bu uygulamadan rahatsızlık duyduğunu
belirtmiştir.
2.

Serbest giyim erkeklerden çok kadınlara dezavantaj yaratmıştır. Serbest giyimi

kurallarına göre uygulamayan dekolte, mini, şeffaf kıyafetlerle iş yerine gelen hanımlar frapan
görüntüleriyle
3.

itibar

kaybetmişlerdir.

Her ne kadar serbest giyim parçaları takım elbiselere göre daha ucuz olsa, da serbest

giyim uygulamasına geçmeden önce, birçok çalışanın hafta içi işe giderken giydiği takım
elbiselerinin çoğunlukta olduğu bir gardırobu vardı. Bunun yanında da hafta sonlarında giydiği
çok rahat eşofman takımları, kot pantalon, spor kazak ve tişörtleri vardı. Serbest giyim için hem
işe uyacak, itibar kaybına neden olmayacak, hem rahatlık sağlayacak bir gardırobu yoktu.
Böylece ikinci bir gardırop oluşturma sorunu ortaya çıktı.
Serbest giyim, aslında, çalışanlara yeniden bir gardırop yapmaları gereğini gösterdi. Yeni bir
gardıropta, parçalar ucuz olsa da, toplamda belirli harcamaya neden oldu.

9.14. Serbest Giyim Uygulamaları
Serbest giyim uygulamasına geçerken, kurumların aşağıdaki soruları kendilerine sormaları
gerekir.


Biz hangi sektördeyiz? Bizim sektörümüzdeki diğer firmalar uyguluyor mu?
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Müşterilerimiz kimler?



Demografik durum (yaş, meslek, ekonomik durum, medeni hali) ve yaşam tarzları

nasıldır?


Firma çalışanlarının faaliyetleri genelde ofislerde mi? Ofis dışında mı? Ofis dışında

olanlar ne tip yerlerde çalışıyorlar?


Firmamızın hangi bölümleri müşterilerimizle doğrudan iletişimde?



Firmamızın hangi coğrafi bölgelerde ofisleri var?



Serbest giyimi tüm hafta mı, yoksa sadece cuma günleri mi uygulamalıyız?



Serbest giyim uygulamamızı müşterilerimize duyuralım mı?



Firma ve firma çalışanları olarak nasıl algılanmak istiyoruz?



Serbest giyimin hangi modelini uygulayalım?



Serbest giyim İngilizce kullanım adıyla Business Casual’dır. Bazı firmalarda serbest

giyim yerine Business Casual ya da Serbest Cuma anlamına gelen ve sadece cuma günleri
serbest giyim uygulaması için kullanılan Casual Friday sözcükleri kullanılmaktadır.
Smart Casual, serbest giyim uygulaması modellerinden birçok firmaya “Nasıl bir serbest giyim
uygulamanız var?” diye sorulduğunda “Smart Casual” diye yanıt alınmaktadır.
Buradaki “smart” rahat ve dağınık değil derli toplu, düzgün, anlamında kullanılmaktadır.
Birçok firmanın kullandığı bu tanımlama ve bu tanımlamaya getirilen tek sayfalık bir serbest
giyim açıklaması, maalesef çalışanların konuyu anlaması ve doğru uygulaması için yeterli
değildir. Bu nedenle serbest giyim, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de hem
karışıklığa hem de çalışanların ve dolayısıyla kurumların itibar kayıplarına neden olabiliyor.
Bunu engellemek için firmalar bu konuda mutlaka eğitim almalı. Serbest giyimin hangi
modelinin kullanılacağına karar vermeli, uygulamanın sınırlarını çizmeli ve detaylı bir serbest
giyim kılavuzu hazırlanmalı.

9.15.Serbest Giyimde 3 Model
Ilene Amiel ve Angie Micheal’ın, serbest giyimle ilgili uzun yıllara dayanan araştırmalarını ve
birikimlerini okuyucularıyla paylaştıkları, Business Casual adlı kitapta da, yazarlar serbest
giyimi 3 ayrı modelle incelemişlerdir.
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9.15.1. Klasik Serbest Giyim
Serbest giyimin en resmisidir. Geleneksel iş giyimine de en yakın olan modelidir. Bu modelde
anahtar giyim parçası cekettir.
Erkekler için: Blazer (gabardin ya da yün kumaştan yapılmış kemik ya da metal düğmeli
genelde lacivert ve siyah renkte olan tek ceket); spor tek ceketler, bu ceketlerle giyilen uzun
kollu gömlekler, triko bluzlar (polo yaka, bisiklet yaka, balıkçı yaka ya da V-yaka); yünlü ya
da pamuklu kumaşlardan yapılmış kumaş pantalonlar, kullanılmak istenirse kravat, altı kalın
lastikli ya da kauçuk olmayan loafer ya da bağcıklı ayakkabılar.
Kadınlar için: Tek ceketler ile ceketlerle kumaşları ve renkleri uyum sağlayarak
kullanılabilecek kumaş pantalon ve etekler; ceketli etek, elbise ya da pantalon takımlar;
ceketlerle giyilen uzun kollu gömlekler ve balıkçı yaka, bisiklet yaka ya da V-yakalı bluzlar,
altı kalın lastikli ya da kauçuk olmayan kösele ayakkabılar.
Hangi sektörlere önerilir?
Geleneksel ve konservatif sektörlere önerilir. Bankacılık, Muhasebe, Sigortacılık, Danışmanlık
(özellikle yönetim danışmanlığı ve mali danışmanlık), Hukuk ve Hizmet sektörü. Bu
sektörlerde farklı bölümlerde farklı serbest giyim modelleri uygulanabilir. Dikkat edilmesi
gereken konu, firmaların müşterileriyle direk temas halinde

olan çalışanlarının ve

yöneticilerinin, kısacası mutfağın önünde çalışanlarının, serbest giyimde bu modeli
kullanmasının gerekliliğidir.

9.15.2. Spor, Şık Serbest Giyim (Smart Casual)
Serbest giyimin bu modelinde, erkekler için anahtar giyim parçası yakalı gömlekler, hanımlar
için 2 ya da 3 parçadan oluşan kıyafetlerdir. Bu model, klasik serbest giyim kadar resmi
değildir.
Erkekler için: Yakalı gömlekler, ceketsiz kullanılacak polo yaka, balıkçı yaka, bisiklet yaka ve
V-yakalı triko ya da pamuklu bluzlar; kadife, kanvas, pamuklu ve yünlü pantalonlar; yün
süveterler, altı lastik ya da kösele ayakkabılar.
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Kadınlar için: Yünlü, farklı kumaş bileşimlerinden ya da pamuklu kumaşlardan yapılmış düz
ya da küçük desenli pantalonlar, kadife ve kanvas pantalonlar, diz hizasında ya da uzun etekler;
süveterler ya da içli dışlı (ikili) takımlar, uzun ya da yarım kollu bluzlar ya da trikolar; balıkçı,
bisiklet ya da V-yakalı bluzlar ve kazaklar; küçük desenli elbise ya da askılı gempler; topuksuz
düz ya da alçak topuklu kösele ayakkabılar.
Hangi sektörlere önerilir?
Yarı konservatif sektörlere önerilir. Turizm ve servis, emlak danışmanlığı, sağlık hizmetleri,
eğitim,

devlet

daireleri,

reklamcılık,

vakıf

hizmetleri

bu

gruba

örnektir.

Reklamcılık gibi birçok farklı bölümden oluşan grupta, müşterilerle direk iletişimde olan
müşteri temsilcilerinin ve yeni iş planlamacılarının yaratıcı gruba göre daha dikkatli, daha ciddi
giyinmeleri gerekir. Bu nedenle de aynı firmada farklı bölümlere farklı serbest giyim modelleri
uygulanabilir.

9.15.3. Rahat Serbest giyim (Relaxed Casual)
Serbest giyim modelleri arasında en az tercih edilenidir. Bu modelde erkeklerde anahtar giyim
parçası kot pantalondur. Hanımlarda da kot pantalon ve üzerine giyilen kolsuz bluzdur.
Erkekler için: Kot pantalon, kot gömlek, şort, yakalı ya da yakasız gömlekler, tişörtler,
sweatshirtler (üzerinde uygunsuz yazılar olmayan), uzun ya da kısa kollu triko ya da pamuklu
bluzlar, lastik ayakkabılar altı lastik ya da kauçuk spor ayakkabılar, kot ceketler.
Kadınlar için: Kot pantalon, kot gömlek, kot etek, kot elbise, kot ceket, deri ve güderi etek,
pantalon, ceket, kadife etek, pantalon, elbise, kısa kollu ya da kolsuz gömlek ve bluzlar, şortlar,
tişörtler, kısa kollu ya da kolsuz elbiseler, askılı gempler, triko elbiseler, balıkçı, bisiklet ya da
V-yakalı

süveterler

ve

süveter

takımlar.

Hangi sektörlere önerilir?
Yarı konservatif ya da tamamen gayri resmi sektörlere önerilir. Örneğin yüksek teknoloji,
bilişim, iletişim ve bilgi, eğitim, üretim, gaz, elektrik, su telefon işleriyle uğraşan devlet ya da
özel kuruluşlar; doğa ve spor aktiviteleri ve işleri yapan ve pazarlayan gruplar; grafikerler,
metin yazarları; peyzaj, mimarlık, dekorasyon, inşaat mühendisliği; ressam, heykeltıraş, spor
ve sağlık hizmetleri.
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Bu sektörde yer alıp da, satış ve pazarlama yapan ya da firmayı temsilen müşteri ziyaretlerine
ve iş sunumlarına giden kişilerin bu modeli kullanmaları, ilk izlenimlerde güçlü, güvenilir,
profesyonel ve işini bilir bir etki yaratmalarını engeller. Bu durumlarda klasik serbest giyimi
tercih etmeleri daha doğru olur.

9.16. SGS ve Genel Olarak Profesyonel İş Yaşamında Kişisel İmaj İle İlgili
Araştırma Sonuçları
Özlem çakır Şöyle diyor: 2001 yılının mart ayında, Pro Con GFK araştırma şirketiyle
görüştüm. Onlara “Profesyonel İş Yaşamında Kişisel İmaj” konulu bir araştırma yaptırmak
istediğimi ve kişisel imaja, farklı sektörlerden farklı yöneticilerin ve şirket sahiplerinin nasıl
baktıklarını görmek istediğimi bildirdim. Araştırma konularından bir diğeri de Serbest Giyim
Uygulamalarıydı.
Araştırmayı üç ana sektör grubunu baz alarak İstanbul’da yaptık. Bu üç ana grup sırasıyla
şöyleydi;
1.

Geleneksel ve konservatif sektörler: Banka, hukuk, sigorta, yönetim ve mali

danışmanlık gibi.
2.

Hizmet sektörü: Turizm otelcilik, halkla ilişkiler, medya, satış pazarlama,

organizasyon, danışmanlık, eğitim, sağlık gibi.
3.

Yaratıcı sektörler: Bilgisayar, yazılım, reklamcılık, moda ve sanat gibi.

Araştırmamıza, İstanbul’da bulunan büyük ve orta ölçekli şirketlerin, 103 erkek ya da kadın
şirket sahibi, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler ve
Satış ve Pazarlamadan sorumlu üst düzey yöneticileri katıldı. Araştırmada gerçekleşen
görüşmelerin

temel

sektörlere

göre

dağılımı

aşağıdaki

gibiydi.

Geleneksel Sektör: % 31
Hizmet Sektörü: % 40
Yaratıcı Sektör: % 29
Burada, bu araştırmanın bir kısmında yer alan serbest giyimle ilgili sonuçları, Amerika’da
yapılmış

bir

araştırmanın

sonuçlarıyla

karşılaştırarak

veriyor

Özlem

Çakır.

1999 yılında meslektaşlarımdan Ilene Amiel ve Angie Micheal, Amerika’nın büyük ve orta
ölçekli şirketlerinden seçilmiş, 165 erkek ve kadın üst düzey yönetici, genel müdür ve genel
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müdür yardımcılarının katıldığı, serbest giyimde uygunluk konusu üzerine bir araştırma
yapmışlar. Bu kişiler, 8 farklı sektörden olup, Amerika’nın 10 ayrı bölgesini temsil
ediyorlarmış.
Araştırmaya katılan kişilerin çalıştıkları sektörler: Finans, hizmet, turizm ve otelcilik, yönetim
danışmanlığı, emlak danışmanlığı, reklamcılık, halkla ilişkiler, sağlık hizmetleri, iletişim ve
bilgi.
Araştırmaya katılanların çalıştıkları bölgeleri de şöyle sıralayabiliriz: New York, New England,
Washington D.C, Texas, Güney Kaliforniya, Kuzey Kalifornia, Güney’de bazı eyaletler, OrtaBatı eyaletleri.
Bu araştırmaya göre, serbest giyim uygulamasında kullanımı uygun bulunan giysiler ile
uygunsuz bulunan giysilerin özeti aşağıdadır.
Kadın ve erkekler birlikte ele alınarak % 80 üzeri çoğunlukla, kullanımı uygun bulunmayan
giysiler:
1. Eşofman ve üstleri
2. Sweatshirtler
3. Şortlar
4. Üzeri yazılı ve temalı tişörtler ve sweatshirtler
%51 gibi bir çoğunlukla, kullanımı uygun bulunmayan giysiler:
1.

Çorapsız ayakkabı

2.

Dövme

3.

Sandaletler

4.

Tişörtler

5.

Lastik spor ayakkabı

6.

Kot pantalon

Çalışan kadınların kullanması uygun bulunmayan giysiler
(% 87-% 99 gibi büyük çoğunlukla)
1.

Şeffaf ve dekolte giysiler

2.

Kısa şortlar

3.

Dar bluzlar
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4.

Ceketsiz giyilen kolsuz bluz

5.

Ceketsiz giyilen girik kollu bluz

6.

Plastik sandaletler ve parmak arası tokyolar

7.

Vücudu saran likralı kumaşlardan yapılmış giysiler

% 53-% 80 gibi bir çoğunlukla uygun bulunmayan giysiler:
1.

Füzolar

2.

Derin yırtmaçlı etek

3.

Mini etek

4.

Deri pantalon ya da etek

5.

Ceketli giyiliyor da olsa, girik kollu ya da kolsuz bluz

6.

Ceketli giyiliyor da olsa şort

Pro Con GFK ile yaptığımız araştırmaya katılan kuruluşlar genelinde profesyonel iş
yaşamında serbest giyim (Business Casual ya da Serbest Cuma (Casual Friday) uygulama
oranı % 40’tır.

Serbest giyim konusunda yaratıcı sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar, geleneksel ve hizmet
sektörlerine göre daha olumlu görüşlere sahiptir. Örneğin, serbest giyimin, çalışanların
motivasyonunu artırması ve katı hiyerarşinin yumuşatılmasına yardımcı olduğu görüşleri en
çok yaratıcı sektörde kabul edilmektedir.
Buna karşılık geleneksel sektör, serbest giyim konusunda daha tutucudur. Serbest giyimin
çalışanların davranışlarının kabalaşmasına ve kadın, erkek ilişkilerinde düzeysizleşmeye yol
açtığı ve bu uygulamadan haberdar olmayan müşteriler nezdinde itibar kaybına neden olduğu
görüşleri en çok bu sektörde kabul görmektedir. Hizmet sektöründeki genel tavır da geleneksel
sektöre paraleldir.
Çalışanların giyiminde hem kurumsal, hem serbest giyim uygulamalarında genel olarak uygun
bulunmayan unsurlar;
Kadın ve erkek birlikte ele alınarak:
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(% 100- % 80 çoğunlukla uygun bulunmayanlar)
1.

Eşofman altı

2.

Eşofman üstü

3.

Şort

Kadın çalışanlar için:
(% 100- % 80 çoğunlukla uygun bulunmayanlar)
1.

Kısa parlak streç/şort

2.

Transparan giysiler

Kadın erkek birlikte ele alınarak:
(% 79- %51 çoğunlukla uygun bulunmayanlar)
1.

Deri sandalet (çoraplı)

2.

Deri sandalet (çorapsız)

3.

Dövme

4.

Tenis ayakkabısı

5.

Baskılı yazılı tişört

6.

Spor ayakkabısı

7.

Önü açık sandalet

8.

Bez spor ayakkabısı

9.

Yakasız— manşetsiz gömlek

10.

İspanyol paça pantalon

11.

Kot ceket- kot pantalon

12.

Kot gömlek- sweatshirt

Kadın çalışanlar için:
(96 79-% 51 çoğunlukla uygun bulunmayanlar)
1.

Hızma

2.

Büyük ebatlı frapan etnik takı

3.

Terlik şeklinde ayakkabı, sabo

4.

Halhal

5.

Streç pantalon

6.

Şort etek
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Erkek çalışanlar için:
(% 79-% 1 çoğunlukla uygun bulunmayanlar)
1.

Kirli sakal

2.

Küpe

3.

Çorapsız ayakkabı

4.

Kolye, bilezik, künye

Kadın erkek birlikte ele alınarak:
(Konsensusa varılamayan %50 oranında uygun bulunmayanlar)
1.

Düz renk tişört

Kadın çalışanlar için:
(Konsensusa varılamayan % 50 oranında uygun bulunmayanlar)
1.

Ceketsiz bermuda pantalon

2.

Batik elbise, batik etek ve gömlek

Erkek çalışanlar için:
(Konsensusa

varılamayan

%

50

oranında

uygun

1.

Toplanacak uzunlukta saç

2.

Kravatsız ceket-gömlek

3.

Polo, V, bisiklet yakalı triko ya da pamuklu bluzlar (ceket içine)

4.

Kemersiz pantalon

bulunmayanlar)

Yaratıcı sektörde kabul gören çeşitli giysi ve aksesuarlar geleneksel sektörde uygun
bulunmamaktadır. Örneğin; deri sandalet, baskılı, yazılı tişört, spor ayakkabı, önü açık sandalet,
bez spor ayakkabı, yakasız, manşetsiz gömlek, kot ceket ve pantalon, kot gömlek ve sweatshirt,
kadın çalışanlar için; hızma, halhal, erkek çalışanlar için; kirli sakal, küpe, çorapsız ayakkabı,
kolye, bilezik, künye, kemersiz pantalon.
Hizmet sektörü ise bu iki uç arasında olmakla birlikte, genel olarak geleneksel sektörün bakış
açısına yakındır.
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Serbest giyimle ilgili sonuçlar dışında araştırmaya katılan kuruluşlar genelinde, yazılı giyim
kodu uygulama oranı % 49’dur. Yazılı giyim kodu en yaygın olarak geleneksel sektörde
görülmektedir. Araştırmaya katılan kuruluşlarda yazılı giyim kodu uygulamasının temel
nedenleri şöyle çıkmıştır;
1.

Müşteri nezdinde iyi bir izlenim yaratmak

2.

İçinde bulunulan sektörde gelenek ya da sektör standardı olması

3.

Şirkette ciddiyet ve disiplin sağlamak

4.

Kurum

imajına

uyum

sağlamak

ya

da

geliştirmek

Araştırmaya katılan kuruluşlarda yazılı giyim kodu uygulamasının ikincil nedenleri ise;
1.

Çalışanların çalışma koşullarına ya da yapılan işe uygun giyinmesini sağlamak

2.

Çalışanların görev ve statülerinin belirlenmesini sağlamak

3.

Ortak şirket kültürü yaratmak

Yazılı giyim kodu uygulamasının yararlı bulunmasının nedenlerinden biri kurum kültürünün
dışarıya yansıyan olumlu bir yüzü olmasıdır. Bu uygulamanın olumlu değerlendirilmesinin
diğer nedenleri ise;
1.

Rahatsız edici giyim tarzlarını engellemek

2.

Çalışanların kendilerini bir takımın parçası gibi hissetmelerini sağlamak

3.

Çalışanların yaptıkları iş üzerinde yetki gücünü yaygınlaştırmak

Araştırmamız

sonuçlarına

göre

giyim

kodu

uygulamasının

olumsuz

şekilde

değerlendirilmesinin nedenleri arasında;
1.

Sürekli resmi giyinmenin çalışanların motivasyonunu düşüreceği, yaratıcılığı olumsuz

yönde etkileyeceği
2.

Tek tip giyinmenin monotonluk yaratacağı düşünceleri ön sırayı almıştır, diyor Özlem

Çakır.
Türkiye’de serbest giyim uygulamasına geçmiş firmalardan bazıları: CocaCola, Pepsi-Cola,
Brisa, Beksa, Kordsa, Danone-Sa, Toyota-Sa, Mc-Donald’s, Pfizer, Arçelik, Turkcell,
Superonline, BP/Mobil, Advantage, Siemens, Roche, Hyundai, ABN-AMRO, Dışbank, HSBC,
White8Case, Finansbank Genel Müdürlük vs.
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Bu firmaların bazıları sadece cuma günleri serbest giyimi uygularken, bazıları serbest giyimi
tüm bir hafta kullanmakta, bazıları da firma içerisinde müşterilerle direk teması olmayan
departmanlar için sadece onlara özel bu giyim tarzını uygulamaktadır.

KAYNAKÇA
Özlem ÇAKIR, Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj, İstanbul, YKY, 2008 (10.baskı)
Sunum: Renkler, Kıyafetler ve İş Yaşamı, Koç Üniversitesi :BEYMEN Ekibi: İrem
Tüzünalper - Pazarlama ve Satış Direktörü; İdil Türkmenoğlu – Organizasyonel Gelişim
Müdürü; Burcu Körpeağaç – Kurumsal İletişim Müdürü, Nisan 2003

241

242

10. KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİNDE SÖZSÜZ İLETİŞİM
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Giriş
Kişisel imaj yönetiminde sözsüz iletişim bağlamında bu modülde holmestik felsefeye
değinilecek ve sözsüz iletişim konusunda ilk verilerden örnekler verilecektir. Ayrıca sözsüz
iletişim kavramı irdelenerek tarih içinde bir yolculuğa çıkılacaktır. Henüz kavram olarak yeni
tanışıcağımız Kiroloji, Kironomi, Fizyonomi ve Frenoloji kavramları incelenek ve bu dalların
sözsüz iletişimle bağlantıları açıklanacaktır. Son olarak Darwin’in çalışmaları ve bu bağlamda
bu çalışmalardan esinlenen Pandomim sanatına değinilecektir.

244

10.1.

Holmestik Felsefe
Sherlock Holmes’ü tanır mısınız? Kendisi İngiliz yazar Sir
Arthur Conan Doyle tarafından kaleme alınan ve tüm
dünyaca tanınan bir roman kahramanıdır. Ünlü dedektif;
suçlular dünyasına vurduğu silinmez damga, giydiği kareli
pardösü, taktığı ilginç şapka, ağzından düşürmediği pipo
ve edebiyat dünyasına yaptığı katkı ile unutulmaz roman
karakterleri listesinde kendisine ilk sıralarda yer

Fotoğraf 1: Sherlock Holmes
edinmiştir.
Sherlock Holmes’un ününde kimsenin aklına gelmeyecek sözsüz iletişim ipuçlarını kolayca
“yakalaması” ilk elden önemli bir rol oynar. Bu nedenle sözsüz iletişim konusuna başlarken
onun keskin, detaycı ve sonuca yönelik” sözsüz” ipucu okuma konusundaki “kıvrak zekaya
dayalı” becerisinden yol gösterici olarak yararlanabiliriz.

Bir görüşme veya konuşmayı sona erdirmeye
hazır olma ; eller dizlerde
Yerlerinize, hazır; sandalyeyi kavrayarak öne
eğilmiş

Fotoğraf 2: Oturuş Pozisyonları

Sherlock Holmes her ne kadar herkesin gözünden kaçan, hatta dikkatli bir göz tarafından bile
atlanabilecek tüm detayları kolaylıkla gözlemleyebilen bir roman kahramanı da olsa, onun
sözsüz ipuçlarını yakalama konusundaki becerisini; kişileri ve olayları değerlendirme
metodunu hemen hemen tüm gerçek hayat olaylarına uygulamak olasıdır.
Bu noktada karakterin en bilinen ve tipik özelliklerinden biri; Sherlock Holmes’un sıklıkla
kendisine yardım eden ve karşılaştığı gizemli olaylarda onu yalnız bırakmayan sadık ortağı Dr.
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Watson’a: “Görüyorsunuz ama incelemiyorsunuz” diye sitem etmesidir. Bu sözler ayrıca
Holmestik felsefenin de mihenk taşıdır.

Fotoğraf 3: Dumanlar ve Yorumları


Duman yukarıya; kendine üstün olumlu,



Duman aşağıya; olumsuz, kapalı şüpheli

“Bir adamın tırnaklarına, paltosunun yakasına, botlarına, pantolonunun paçalarına,
başparmağındaki mürekkep izine, gömleğinin manşetlerine, yüzündeki gülümsemeye, kaşlarını
kaldırış biçimine vb. baktığımızda, bunların her birinin bu kişi ve neler yaptığı hakkında birer
ipucu olduğunu görürüz. Tüm bunları bir bütün olarak, dikkatle gözlemlediğimizde ise,
çözülmesi imkansız hiç bir olay kalmaz.” (Kwal Gamble ve Gamle, 1990:102’den Aktaran Ker
Dinçer, 2012:1)
Holmestik felsefenin temelinde iletişimin en temel biçimlerinden biri “anlaşılmazı anlaşılabilir
kılan” sözsüz iletişimdir. Sözsüz iletişim en genel tanımı ile duyguları ifade etmede başvurulan
ve kullanılan kelimelerin dışında her türlü “sözsüz” dışavurumdur. Tanımın genişliğinden
anlayacağımız üzere sözsüz iletişim genel başlığı altında birçok alt dal vardır.
Ancak günümüze gelinceye kadar sözsüz iletişim (özellikle ülkemizde), beden dili ile aynı
anlamı karşılar biçimde kullanılmış, sanki birbirlerinin tamamlayıcıları gibi görüle gelmiştir.
Oysa beden dili, “sözsüz iletişim denizinin” dalgalarından biridir.

10.2.

Sözsüz İletişim Konusunda İlk Veriler

Sözsüz iletişim konusundaki verileri ilk ortaya çıkaranlar, antropologlar ve psikologlardır.
Özellikle antropologlar sürdürdükleri uzun soluklu araştırmaların bulgularına dayanarak
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insanoğlunun, kelimeleni kullanarak iletişim kurmaya başlamadan çok daha önceleri
bedenlerini kullanarak (simgesel kodlar içinde) iletişim kurdukları gerçeğini (arkeologların da
katkılarıyla) kanıtlamışlardır. Örneğin, mağara döneminde yaşayan atalarımız kızgınlıklarını
belirtmek için dişlerini göstermiş, birbirlerine duydukları olumlu duyguları yansıtmak için
birbirlerine dokunmuşlardır.
Her ne kadar o zamanlardan günümüze çok yol kat etmiş olsak da, üstünlük, bağımsızlık,
hoşnutsuzluk, anlayış, aşk vb. birçok duyguyu aktarmak ve paylaşmak için sözsüz iletişim
dışavurumlarından yoğun bir biçimde yararlanıyoruz.
Sözü edilenlere ek olarak iletişim uzmanları, sözsüz iletişim ipuçlarının mesaj taşıma ve
aktarmada (özellikle mesajların duygusal içerikleri boyutunda) önemli rol üstlendiği konusunda
fikir birliği içindedirler. Ve duyguların aktarımına ek olarak sözsüz mesajlar, bize başkaları
hakkındaki izlenimleriin ve kararların oluşmasında sadece görsel kodlar değil, dokunma,
işitme, tat alma ve hissetme de dahil olmak üzere beş duyunun yardımıyla “sezgisel” olarak
mesajların değerlendirilmesinde önemli veri sağlar.
Bir başka deyişle karşımızdaki kişiden “aldığımız elektrik” konusunda, sözsüz mesajların doğru
biçimde

değerlendirilebilmesi

ve

anlamlandırılabilmesinde

yardımcı

olur.

Konuyu

örneklendirirsek; karşımızdaki kişiden “olumlu/pozitif bir elektrik” alıyorsak, bu kişi
muhtemelen bizimle el sıkışırken/ tokalaşırken elimizi mengene gibi kavrayarak üzerimizde
güç gösterisi uygulamamış, kendimizi tehdit altında hissetmememiz için bize uygun uzaklıkta
durmuş, “içten” bir şekilde gülümsemiş, konuşurken gözlerini bizden kaçırmamıştır.
Tüm bu belirtilenler, karşıdaki kişiden aldığımız “olumlu” elektriğin beş duyumuzun görme ve
dokunma yönü tarafından değerlendirildiğinde, karşımızdaki kişinin iletişim hanesine (+2
puan) olarak eklenir. Peki, sadece bu kadar mı? Hayır, el sıkışma/tokalaşma töreninde işitme
duyumuz, koku alma ve (hatta) tat alma duyumuz devreye girer. Karşımızdaki kişi yakınımıza
geldiğinde teninin, kullandığı parfümün ya da biraz önce yediği yemeğin kokusunu alırız.
Bu koku bize hoş ya da itici gelebilir (+1 ya da -1. Devam ederiz...) Kokudan sonra kişinin
konuştuğu konular ya da kullandığı kelimelerin yanında, bunları söylerkenki sesinin tonunu,
sesinin tizliğini, konuşmanın temposunu, sesinin rezonansını vb. vokal unsurları inceleriz.
Söylediklerinde içten mi yoksa sadece bizi etkilemeye mi çalışıyor?
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Elimizdeki vokal ipuçlarını değerlendirir, mesajı sesli (ama kelimesiz) unsurları açısından
inceleriz. Haydi karşımızdaki bu testten de geçti diyelim, en son noktada beşinci duyumuz olan
tat almaya sıra gelir. Tat almak herhangi bir sözel iletişim aşamasında her ne kadar olanaksız
gibi görünse de, özellikle bizim kültürümüz gibi “dokunmatik” kültürlerde karşımızdaki kişiyle
selamlaşırken öpmek, onun sembolik olarak tadını almak şeklinde yorumlanır.
Ayrıca koku ve tat alma duyuları birbiri ile ilintili olduğundan burnumuza gelen koku,
ağzımızda bir tadın da oluşumuna yol açar. Burada lütfen gözleriinizi kapayıp, burnunuzu
tıkadığınızda ağzınıza aldığınız patates ve soğanın arasındaki farkı algılayamadığınız eski
deneyleri hatırlayın.
Aslında gördüğümüz ve koku aldığımız için tat alma duyumuz aktifleşir. Sonuç olarak
karşımızdaki kişiyi 5 duyumuz aracılığıyla, üzerinden aldığı puan oranında iletişime
uygun/uygun değil şeklinde bilinçaltımız tarafından değerlendirir ve sözel olarak da
“olumlu/pozitif elektrik” aldım ya da tam tersi “çok olumsuz/negatif elektrik aldım” diyerek,
kuracağımız iletişimin genel gidişatı üzerinde karar veririz.

Vakit kazanmaya çalışmak
Fotoğraf 4: Zaman Kazanmaya Çalışma Anlamına Gelen Duruş
Her ne kadar günümüzde sözsüz iletişimin, yaşantımızdaki göz ardı edilmesi mümkün olmayan
önemi anlaşılmış, üzerinde hemen her gün yeni çalışmalar gerçekleştirilen bir iletişim biçimi
olduğu kabul olsa da, hali hazırda ne sözsüz iletişime dair geniş kapsamlı bir “terimler sözlüğü”
oluşturulabilmiş, ne de sözsüz iletişimin özünü oluşturan sürece ilişkin çalışmalar tam anlamı
ile sonuçlandırılabilmiştir.
Çağımızın insanı karşısındakilerin söylediklerini ve yazdıklarını değerlendirmek kadar,
kendisine aktarılan görsel, işitsel, dokunsal, kokusal ve tatsal kodları açımlayıp, yorumlamayı
da, etkili iletişim kurma yolunda ilerleyebilmek için atması gereken bireysel adımlar olarak
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görmekte, ek olarak sözsüz iletişim dışavurumlarını kendini tanıyabilme, iç dünyasından
haberdar olabilme aşamasında önemli yardımcılar olarak nitelendirilmektedir.
İnsan ilişkilerinin özünde ve başarısında öncelikle kişisel/içsel iletişimin yattığı gerçeğinden
hareketle, eğer kişi kendisini tanımıyor, hayattaki misyonunu bilmiyor, vizyonunu çizemiyorsa,
daha iletişimin ilk adımlarında problem yaşıyor demektir.

Bu nedenle başkalarıyla iletişim kurma aşamasına gelmeden birey öncelikle içsel bir yolculuk
yapmalı, içindeki “ışıltılı” ve “karanlık” yanlarını fark etmeli ve bunları ilişkilerini yıkmayacak,
zedelemeyecek, olumlu biçimde etkileyebilecek şekilde “yeniden” düzenlemeli, böylece
bireysel farkındalık düzeyi gün be gün yükseltilmelidir.
Ayağı vurmak: “Sıkıldım”
Sözsüz iletişim becerileri bu noktada davranışların kişiler açısından taşıdığı bireysel
anlamlarının dışa açılan penceresi konumuyla; bireyin farklı durumlar karşısındaki
yaklaşımlarını da “doğru” biçimde yorumlayabilmesine yardımcı olur.
Böylelikle kişi kendisini tanıdıkça, hangi davranışlarının ne anlama geldiğini fark eder, içindeki
araştırma isteği, iletişim içinde olduğu kişileri incelemesi gerekliliğini doğurur. Böylece
psikolojik olarak öncelikle kendini önemser, öz-saygısı artar, özüne empati duymayı başarabilir
ve bir sonraki aşamada iletişim kurduğu ya da kuracağı diğer insanları farklılıklarıyla birlikte
önemsemeyi başarır/öğrenir.
Son aşama olarak, kendini ve başkalarını önemseyen kişi kendini doğru biçimde ifade etmeyi
arzular. Saldırgan ve pasif davranmaktan kaçınır, farklı iletişim ortamlarında içinden geçen
duygu ve düşünceleri kendine saklamadan ama kırıcı, saldırgan ya da yıkıcı da olmadan,
güvenli/atılgan iletişim tarzı ile dışa vurabilir.
Kendini en doğru biçimde ifade edebilen atılgan/güvenli iletişim biçimi sergileyen bireyler ise,
sevilen, saygı duyulan, kendilerinden emin vb. olumlu özellikleri ile etkili iletişimciler olarak
göze çarparlar. Bu şekilde iletişim içinde oldukları kişinin/kişilerin beyinlerine olduğu kadar
“kalplerine” ulaşabilir ve kalpten kalbe aralarında “duygusal bir köprü” kurabilirler.
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Ve kurulan bu “sevgi köprüsü” üzerinden ne kadar çok geçilir ve ne kadar çok insanla bağ
kurulursa, sevgi köprülerinin sayısı o oranda artar ve sevgi köprüleri o oranda sağlamlaşır.
Zaten günümüz dünyasında hepimizin ihtiyaç duyduğu, farkında olmadan (bazen de farkında
olarak) sürekli peşinde koştuğu “içten”, “candan cana”, sevgi değil mi? İşte bu şekilde kişiler
arasındaki bağlar sözsüz iletişim aracılığıyla güçlenebilir ve karşılaşılan olumsuzluklar ne
olursa olsun yıkılması zor, sevgi, saygı ve güven temelli ilişkiler kurulabilir.
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Fotoğraf 5: Ayağın Çengel Yapılması Pozu (Huzursuzluk ve Gerginlik)

10.3.

Sözsüz İletişim Kavramı

Sözsüz iletişim; insanlık tarihi açısından bakıldığında her ne kadar ilk “konuştuğumuz” dil olsa
da, konuya ilişkin bilimsel çalışmaların yürütülmeye başlanma tarihi ancak yakın dönemlere
dayanır. Sözsüz alanındaki çalışmalarda bu kadar geç kalınmasının kökeninde, insanlık
tarihinin gelişiminde sözel becerilerin (konuşma ve dinleme) ve yazım becerilerinin (okuma ve
yazma) iletişimin temel türlerinden sayılması, söz ve yazı sanatının toplumlar tarafından
yüceltilmesi yatar.
Oysa kişiler arası iletişimin ayrılmaz parçaları arasında sayılan sesin vokal (sesle ilgili)
unsurları (tonu, hızı, tınısı vb. özellikleri), yüz ifadeleri(mimikler) ve beden hareketleri (jestler);
sözlü iletişimlerin çerçevesini anlamını ve gidişatını belirlemede önemli rol oynar.
Ayrıca sosyal psikologlar günümüzde sözsüz iletişimi “sözel olmayan davranışın iletişimi”
olarak ele almakta, en kısa etkileşimde bile bu kanalın çok sayıda, anlık ve kendiliğinden
kullanıldığını göz önünde bulundurmakta ve bu nedenle de konu üzerinde uzun soluklu
çalışmalar ve araştırmalar gerçekleştirmektedirler.
Konu üzerine araştırmalar sürdüren uzmanlar, insanların gündelik bir sohbet sırasında bile
20.000 farklı yüz ve 1000 farklı sözsüz dil öğesi üretebileceğini, toplamda ise, 700.000 farklı
beden dili ipucunun varlığından bahsedilebileceğini ortaya koymuşlardır (Hogg, Vaughan,
2007: 629’dan Aktaran Ker Dinçer, 2012:5).
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Fotoğraf 6: Ayağın Çengel Yapılması Pozu (Yeterli Özgüven)
Belirtilenleri destekler biçimde konunun duayenleri arasında yer alan iletişim uzmanlarının
sözsüz iletişimin yaşantımızdaki önemine dair elde ettiği sonuçlara baktığımızda; Ray L.
Birdwhistell yaptığı araştırmalar sonucunda mesajların % 35’nin sözel yollarla, % 65’ini ise,
sözsüz yollar aracılığı ile aktarıldığı ortaya koymuş (Birdwhistell, 1970: 42’den Aktaran Ker
Dinçer, 2012:6), Albert Mehrabian mesajların % 7’sinin sözel, % 38’inin vokal, % 55’inin
sözsüz yollarla iletildiğine ilişkin bir formül geliştirmiştir (Mehrabian, 1981: 11’den Aktaran
Ker Dinçer, 2012:6).
Benzer biçimde sözsüz iletişim konusunda uzun soluklu çalışmalar yürüten Ken Cooper ise,
vücudun % 60, sesin % 30 ve sözcüklerin % 10 oranında mesajı karşıdaki kişi/kişilere iletmede
etkin biçimde kullanıldığını belirlemiş, ayrıca sözsüz iletişimin duyguları aktarmadaki önemini
“fikirlerin dili sözel, tavırların iletişimi sessizdir” şeklinde vurgulamıştır (Cooper, 1989: 21).
Kısacası yapılan tüm araştırmalardan elde edilen bulgular, sözsüz iletişimin özellikle duyguları
ifade etme aşamasında önemli bir ifade tarzı olduğu gerçeğini destekleyen yöndedir.

Fotoğraf 7: Ayağı Sallamak(Bana Sıkıcı Geliyorsun)
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10.3.1.

Sözsüz İletişimi Tanımlamak: Her Yerde Sözsüz İletişim

Sözsüz iletişime dair daha detaylı fikir paylaşımına girmeden konunun öncelikle tanımlanması
gerekir, ancak bu iş oldukça zordur, çünkü iletişim zaten tek başına yeteri kadar karmaşık bir
konu iken, “kelimelerin dışında kalan her şey”le ifade edilen sözsüz iletişimi tanımlamak
oldukça güçtür.
Bu noktada sözsüz iletişim kavramını matematiksel olarak “iletişim - sözel beceriler= sözsüz
iletişim” şeklinde “insan ilişkilerinin merkezindeki iletişim biçimi” olarak tanımlayan
iletişimcilerin varlığı söz konusu iken, tam tersi olarak sözsüz iletişimi; iletişimin merkezine
yerleştirerek onu iletişim konusunun “tek gerçeği” olarak “anlatanları” eleştiren, konunun
“şarlatanlık yaparak, insanları etkilemek” için allanıp pullandığmı belirten ama sözsüz iletişimi
birçok alt daldan oluşan, sosyal ilişkilerde başvurulan bir dil olarak tanımlayan iletişim
uzmanları da mevcuttur.
Bu nedenle farklı iletişim uzmanları tarafından farklı bakış açıları çerçevesinden ve farklı
dönemlerde yapılan sözsüz iletişim tanımlarından bazılarına bakıldığında:


Sözsüz iletişim; insanların yaşantılarını sürdürebilmek için aktarmak istedikleri

mesajları, istemli bir biçimde kodlayıp gönderdiği ve aynı şekilde kodları açıp paylaştığı,
geribildirim doğuran insana ait hareket ve tavırların bütünüdür (Burgoon, Boller & Woodall
1988: 12-13’den Aktaran Ker Dinçer, 2012:6).


Sözsüz iletişim; bedenin, zamanın ve mekanın kullanımına dair davranışları ifade eden,

sözel kodlamalar gibi, anlamın aktarımda rol oynayan, kültürel yapıdan yüksek düzeyde
etkilenen bir çeşit kodlama sistemine verilen genel addır ve kültürlerarası iletişim açısından
olası en güçlü iletişim sistemidir (Dodd, 1997: 10, 47’den Aktaran
Ker Dinçer, 2012:67).


Sözsüz iletişim; kelimeler olmadan mesaj gönderimidir ve bir dil sistemi gibi

incelenmelidir. Örneğin, jestler tıpkı sözel dildeki semboller gibi fonksiyonları açısından ele
alınmalıdır. Ancak her tür sözsüz davranış da sözsüz iletişim olarak yorumlanmamalıdır. Bu
tarz bir iletişim ancak istemli bir biçimde kontrol edilerek, başkaları açısından bir anlam
içerdiğinde gerçekleşir (Jandt ,1998: 97’den Aktaran Ker Dinçer, 2012:7).


Sözsüz iletişim; kelimelerin dışında kalan tüm insan tepkileridir ve çok geniş bir

davranış yelpazesini içerir. Söz konusu davranışlardan ‘ bazıları; el sıkışmak, beden duruşu,
mimikler, görünüm, ses tonu, ‘ gülümsemek, dokunma davranışları, evin ya da işyerinin
dekorasyonu vb. olarak sıralanabilir (Lambert vd. 1996:2’den Aktaran Ker Dinçer, 2012:7).
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Sözsüz iletişim; öncelikle vücudun ve dilin dışında verilen mesajları ifade eder (Schober

1995: 15).


Sözsüz iletişim; insanların zihinlerinden geçenleri anlayabilmek için güvenilir ipuçlarını

içeren, tüm kültürlerce “konuşulan” bir dildir. Farklı kültürlerden gelen insanlar
hoşnutluk/hoşnutsuzluk, sevmek/sevmemek, gerginlik/rahatlık ve yüksek statü/düşük statüye
ilişkin sözsüz ipuçlarını (doğruluğu tartışılabilir olsa da) fark ederek iletişim kurarlar (Buck
1984: 78’den Aktaran Ker Dinçer, 2012:7).

Fotoğraf 8: Avuç İçine Vurmak Pozu(Kızgınlık)


Sözsüz iletişim; düşüncelerin, fikirlerin ya da bilginin konuşulan kelimelere ihtiyaç

duyulmadan değiş tokuşlarının sağlanmasıdır. Pazarlama araştırmalarında sözsüz iletişimden
kilit bir değişken olarak tüketicilerin belirli bir ürün ya da hizmete karşı tutumlarını, değerlerini
ve inançlarını belirleme aşamasında yararlanılır. Örneğin, araştırmacı, odak grup üyelerinin
grup içindeki beden dili, yüz ifadeleri ve göz teması süreleri vb. dışavurumlarını gözlemleyerek
bireyin konuya ilişkin gerçek duygularını anlamaya çalışır (Imber & Toffler 2000: 380’den
Aktaran Ker Dinçer, 2012:7).


Sözsüz iletişim; bir kişinin iletişim kurduğu kişinin zihninde kendi istediği yönde anlam

yaratabilmek istemi ile sözsüz mesajlara başvurduğu bir süreçtir (Richmond & McCroskey
1999: 1’den Aktaran Ker Dinçer, 2012:7).


Sözsüz iletişim; -yüz ifadeleri, jestler, postür (bedenin duruşu) ve sesin tonu- ile birlikte

kişisel iş ilişkilerinin önemli bir bileşenidir. Küçük işletmeciler açısından sözsüz iletişim iş
sahibinin mesajını aktarmadaki, karşısındakinden gelen mesajı yorumlamadaki büyük
yardımcısıdır.


Sözsüz iletişim; aktarıldığı varsayılan ya da gerçekten aktarılan ve söylenmeden

anlaşılan ipuçlarının yanında, jestleri, yüz ifadelerini ve beden pozisyonlarını (kolektif olarak
“beden dili”) içeren kültürel ve çevresel koşullarla şekillenerek insanlar arasındaki etkileşimleri
etkileyen dışavurumlardır (Trefil, Kett & Hirsh 2002: 321’den Aktaran Ker Dinçer, 2012:8).


Sözsüz iletişim; kişilerarası iletişimde sözlü iletişimle birlikte etkin olan beden dili,

mekan ve zaman özellikleri, renk ve giyim kuşam kodlarını içeren, daha çok ilişkilerin
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belirlenmesinde ve/veya duyguların dile getirilmesinde rol üstlenen iletişim biçimidir (Zıllıoğlu
ve Yüksel 1994: 71’den Aktaran Ker Dinçer, 2012:8).

Fotoğraf 9: Avcunu Ovuşturma Pozu(Umma, Beklenti)


Sözsüz iletişim; sosyal etkileşim içinde olan kişilerin, birbirlerini nasıl algıladıklarmı

paylaşmaya yarayan bir dildir. Ancak sözsüz iletişim mesajları kültürden kültüre, bir sosyal
ortamdan diğerine değişiklikler gösterir. Bir kişinin yaşına, konumuna, cinsiyetine göre ve için
bulunulan sosyal ortama uygun olarak sözsüz ipuçları değişir, Ayrıca sözsüz mesajlar, içinde
bulunulan durum içinde karşımızdaki kişiyle nasıl bir ilişki kurulmak istendiğini de ortaya
koyan iletişim biçimidir (Mehrabian, 1981: 11-15’den Aktaran Ker Dinçer, 2012:8).
Belirtilen tanımların ışığında yukarıdakilerin ana fikirlerini de içeren biraz geniş kapsamlı bir
sözsüz iletişim tanımı yapılırsa; duyguları ve düşünceleri (özellikle de duyguları) ifade etmede
başvurulan, konuşulan ve yazılan kelimelerin dışında kalan tüm vücut hareketlerini, susma
eylemini ve sesin tonu, tınısı, hızı vb. vokal temelli özellikleri, seçilen aksesuarları ve bunların
model ve renklerini, mekan kullanış ve kişiler arası ilişkilerde iletişim partnerleri ile arada
tutulan mesafeye ilişkin tüm uygulamaları, fiziksel özelliklerden, müzik, renk ve kokuların
duygular üzerindeki etkilerini, zamanı kullanış ve algılayış biçimlerinden, dokunarak kurulan
iletişime kadar geniş bir yelpazedeki insan eylemlerini içeren, birçok alt dalı olan ve disiplinler
arası

incelenmesi

gereken

bir

iletişim

biçimidir.(Ker

Dinçer,

2012:8)

Fotoğraf 10: Bacak Okşama Pozu(Seni Çekici Buluyorum)
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10.3.2.

Sözsüz İletişimi Anlamak: Tarih İçinde Bir Yolculuk

Sözsüz iletişim tanımlandıktan sonra ve insan yaşantısındaki yeri ve önemine ilişkin konuları
incelemeye başlamadan önce sözsüz iletişimin tarihsel gelişimine değinmek gerekir. Sözsüz
yollarla iletişmek aslında tarih öncesi dönemlerden beri kullanılan “çok eski” bir iletişim
biçimidir. İlk insanlar daha sesleri bir araya getirip, kelimeleri oluşturmadan sözsüz ipuçları
aracılığı ile duygularını, düşüncelerini, istekleri ve ihtiyaçlarını başka insanlarla
paylaşmışlardır.

Mağara duvarlarına çizilen resimler, bu çizimlerde kullanılan desen ve renklerin anlamları vb.
birçok unsur ilk insanların düşüncelerini, duygularını ve çeşitli kavramları günümüze kadar
aktarma yolları olmuştur. Konuya ilişkin iletişimcilerin ve antropologların üzerinde hemfikir
oldukları noktalardan biri ise, her bir çizimin (desenin, rengin, sembolün) bir anlam taşıdığıdır.

Fotoğraf 11: Bacağa Sıkıca Sarılma Pozu(Dik Başlılık)
Mağara duvarlarına çizilen resimlerin yanı sıra tarih içinde çizilen birçok resim (kullanılan
renkler, semboller, büyüklükleri vb.), kıyafet ve maske aslında birçok sözsüz ipuçları açısından
mesaj taşıyor olsa da, sözsüz iletişimin günümüze benzer şekilde kullanılan biçimi ancak Yunan
Felsefecilerinin dönemine dayanır.
Kendisinden önce gelen ve farklı alanlarda çalışmış birçok düşünürün fikirlerini özetleme
becerisi ile tarih içinde önemli yere sahip olan Aristo (Aristotales) güzel söz söyleme, hitabet
sanatı olarak adlandırdığı Retorik konusunda önde gelen düşünürlerden biri olarak
konuşmaların farklı boyutlarına değinirken sözsüz iletişimin varlığını ve önemini onamıştır.
Aristo’ya göre konuşmanın içeriği (mantıksal kanıt/kanıtları içeren logos boyutu duygusal tema
üzerinde odaklanan patos boyutu) ancak konuşmacının kendine olan özgüveni ve karşıdaki kişi
üzerinde yarattığı güven ile desteklendiğinde istenilen olumlu etkiyi ya da karşıdakini kendi
istediğinde ikna etmeyi sağlar.
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Konuşmacının kişisel güveni ve zihinlerde oluşturduğu güvenli izlenim bir başka deyişle
dinleyiciyi etkilemek için gerçekleştirilen hareketlerin toplamı ise konuşmanın etos boyutunu
oluşturur. Etos boyutunda dinleyiciler etkilenemiyorsa, konuşma istediği kadar mantığa (logos)
ve

duygulara

(patos)

yönelik

olsun

hep

belli

bir

ölçüde

eksik

kalır.

Fotoğraf 12: Başı Yaslamak Pozu(Can Sıkıntısı)
Aristo’nun Retorik çalışmaları kendisine birçok felsefi akımda yer bulmuş, günümüz hitabet
sanatının belkemiğini oluşturmuştur. Ayrıca Aristo’nun çalışmaları birçok konunun (Kiroloji,
fizyonomi, frenoloji gibi) da ilk çıkış noktası olmuş, Aristo yazdığı eserlerde bunlara değinerek,
bulgularını günümüze kadar ulaştırmıştır.
Buna karşın yine de sözsüz iletişimle ilintili ilk denilebilecek, ancak bazıları bilim dünyası
tarafından genel kabul görmeyen söz konusu çalışmaların tarihi birkaç yüzyıl öncesine dayanır.
Bu zaman dilimi diğer iletişim biçimlerinin incelenme ve gelişim süreci ile kıyaslandığında ise
oldukça kısa bir döneme karşılık gelir.
Belirtilenler doğrultusunda sözsüz iletişim konusunda tarihte önemli görülerek, kendisine yer
edinen ilk denebilecek çalışmalardan biri İngiliz fizikçi ve felsefeci John Bulwer (1606-1656)
tarafından kaleme alınan, insan ve beden iletişimi üzerine, özellikle de jestleri temel alan 5
eserdir.
Yaptığı çalışmalar arasmda özellikle 1644 yılında yayınlanan Elin Doğal Dili (Chirologia: or
the Natural Language of the Hand) kitabında Bulwer, el hareketlerinin taşıdığı anlamlar yani
kironomi üzerine yoğunlaşmış, bunun yanı sıra kiroloji alanına dikkat çekmiş, ayrıca İngiliz
işaret dilinin oluşmasına ve bu şekilde İngiliz işitme engelliler cemiyetlerinin çalışmalarına
katkıda bulunmuştur (Lambert and the Diagram Group, 1996: 16-17’den Aktaran Ker Dinçer,
2012:10).
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Kiroloji ve Kironomi
Kiroloji tarih içinde her ne kadar Çingenelerin el okumaları, cadılık ve büyücülük ile
özdeşleştirilmiş, geleceği okumaya yönelik olarak yorumlanmış olsa bile, temeli insan
karakterini öğrenebilmek için elin şeklinin incelenmesi şeklinde, Antik Yunan döneminde
atılmış bir alandır.
Karakter okumaya yardımcı olmanın yanında, aynı dönemde el, tanrı ve tanrıçaların insanlara
ulaşma şekli olarak görülmüş ve hem avuç hem de parmaklar tanrı ve tanrıçalarla
özdeşleştirilmiştir. Buna göre her bir parmak ya da avuç bölgesi bağlı olunan tanrı ve tanrıçanın
özelliklerinin kişiye nasıl yansıdığının gözle görülen bir şekli halindedir.

Fotoğraf 13: Boynu Kaşıma Pozu(Öz Güveni Olmama)
Örneğin, sağ el yüzük parmağı Yunan mitolojisindeki müziğin, sanatın, ateşin ve kehanetin
tanrısı Apollon ile ilişkilidir, kişinin ilişkilere karşı sembolize eder. Kişisel hayat dansının nasıl
daha sevgi dolu ve bilgelikle sürdürüleceğini ancak bir o kadar da kişisel ve özgür olabileceğini
gösterir. Bu nedenle bireyin yüzük parmağının uzunluğu tıpkı Apollon gibi sevgiye düşkünlük,
bilicilik, sanat, müzik, estetik, ün ve um konularına yatkınlığı gösterir.
İlerleyen dönemlerde konu Yunanlı (Aristo, Hipokrat ve Galen) ve Romalı (Pliny) düşünürler
tarafından ele alınmış, insanları etkilemekten çok konularına kadar el okumaları
gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanı kendisini Hindistan ve Çin’de de göstermiş, her iki ülkede
genel kabul gören bir alan olmuştur. Çin, el okumalarına göre; bir kadının sol ve erkeğin ise
sağ eli doğuştan gelen karakter özelliklerini gösterir, diğer el (kadınlarda sağ, erkeklerde sol)
ise kişinin umutlarını ve yapabileceklerini yansıtır.
Arap alimlerce İlm-i Kıfaye adıyla incelenen ve Ortaçağda bile üzerinde durulan kiroloji,
1500’lü yıllarda yasaklanmış ama yine de özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde
“Palmistri” (palmistry- elden kişinin kaderini okumaya çalışma, el falcılığı) adıyla popüler bir
konu olmuş ve 1800’lü yılların sonunda hem Londra’da hem de ABD’de Kiroloji Toplulukları
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oluşturulmuştur. 1900’lü yılların başında William Benham hayatını kiroloji konusunda
araştırmaya adamış bir bilim adamı olarak 1932 yılında basılan Bilimsel El Okuma’nın
Kuralları (The Laws of Scientific Handreading) eseriyle adını duyurmuş ve kitabın baskıları
1950’li

yıllara

kadar

hiç

değiştirilmeden

aynı

içerikle

basılmıştır.

Fotoğraf 14: Burna Dokunma Pozu(Bir Şeyler Saklıyorum)
Kiroloji konusunda çağdaş araştırma yöntemleri ile Benham’ın kitabını izleyen çalışmalar,
1942 ve 1945 yıllarında psikolog Charlotte Wolff’a (1897-1986) ait olanlardır. Wolff 1942
yılında yayınlanan çalışması İnsan Eli (The Human Hand) adlı kitabında kiroloji alanı üzerinde
durmuş, çalışması ise uzun soluklu klinik çalışmalarla temellendirildiği için tam bir bilimsel
çalışma olarak kabul edilmiştir.
Yine bu çalışmaya göre Wolff, her bir avuç içinin bir yarısını bilinç diğer yarısını bilinçaltı ile
özdeşleştirmiş, parmakların her birinin bilinç ve düşünce ile ilintili olduğunu belirtmiş ve sonuç
olarak ruh sağlığı ve el hareketleri arasında bir bağın olduğunu çalışmasıyla desteklemeye
çalışmıştır.
1945 yılında Wolff, beden hareketleri ile insanın iç dünyasının ilişkileri üzerinde durmuş, bu
kez kironomi üzerinde odaklanmış ve elde ettiği bulguları Jestlerin Psikolojisi (The Psychology
of Gestures) adlı eserde yayınlanmıştır (Baltaş, Baltaş 1994: 46).
Günümüzde ise, belirtilen çalışmaların ışığında tıp alanında (dermatoglyphics) yapılan
çalışmalar; elde alışılmışın dışındaki izler ve genetik anomaliler arasındaki ilişkiyi ortaya koyar
biçimde olmuş, hatta yürütülen çalışmalar sonucunda belirgin bazı parmak izleri örüntülerinin,
kalp hastalıkları ile bağlantılı olduğu bulunmuştur.
Bir dipnot açalım:
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Değinilen çalışmalar tümüyle eleştiriye açık, sübjektif konulardır. Ancak üç temel nedenle bu
konulara değinmek gerekir. Söz konusu nedenlerden ilki; yıllarını, emeklerini, inandıkları
alanlarda harcayan uzmanların/ilgililerin uzun soluklu çalışmalarını bir kenara itmemektir.
İkinci neden ise, sözsüz iletişimin daha ilk tanışma anından başlayarak, insanlar daha bir tek
kelime sarf etmeden, kendileri hakkında zengin bir bilgi kaynağını sunmalarıdır.
Bedenin konumlandırış biçimi, sesin rengi, kullanılan parfüm vb. çok sayıda sözsüz unsur
arasında ilk dikkati çeken ve ilk izlenimlerin oluşmasında önemli rol oynayan kişi hakkında bir
resim çizilmesine yardıma olan fizyonomimiz (genel görüşümüz kapsamında) dir. Bir diğer
deyişle sözlü olarak söylenenlere/söyleneceklere tercüman olacak referans alan çerçevesini
çizilir.
Üçüncü ve son neden ise, bu konulardaki yerlerin sanki bir “fal” yorumu içeriğinde olması ve
insanların eğlenmelerini sağlamasıdır. Burada amaçlanan hem bilgilenmek, hem de
bilgilenirken eğlenmenizi sağlamaktır. İşte belirtilen üç neden dolayısıyla kiroloji, fizyonomi
ve frenoloji çalışmalarının tarihine değinilecek, bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Ancak bu
aşamada konuyla detaylı biçimde ilgilenmek isteyenler için önemli bir not düşmek gerekir.
İnsanları görsel olarak sınıflandıran, kategorize eden bu tür incelemeler ve yorumlar insanlar
arasındaki ayrımları keskinleştirdiğinden ve arada kapatılması mümkün olmayan iletişim
uçurumları açabileceğinden konu üzerinde detaylı bir biçimde araştırma yapmak isteyenlerin
edindiği bilgiyi bu tür hatalara düşmeden, dikkatli bir biçimde değerlendirmeleri gerekir.
Kironomi: Geleneksel retorik sanatının etkisini artırmak, el hareketleri ile konuşmaya iyi bir
etki katma sanatıdır. Ellerin, kelime ya da seslerle desteklenerek (her zaman desteklenmesine
de gerek yok) etkin bir biçimde kullanılması belirli sınıf üyeleri ya da mesleki grupları ya da
geniş çerçevede izleyiciler üzerinde dramatik etki yaratmak üzere kullanılır.
Kiroloji (El Bilimi): Ellerin incelenmesi yoluyla kişilik analizi yapan bir çalışma alanıdır ve
elin sıcaklığına, soğukluğuna, kuru veya nemli oluşuna, derinin rengine, kalınlığına ve avuç
içindeki çizgilere göre bireyin kişiliğini ortaya çıkarmayı hedefler.
Kiroloji’ye biraz da eğlenceli yönünden yani yorum açısından yaklaşılırsa: Kirolojiye göre elin
sıcaklığı-soğukluğu, nemliliği-kuruluğu, derinin rengi-kalınlığı, tırnakların, parmakların teker
teker şekilleri, elin genel görünümü ve avuç içindeki çizgiler, yükseltiler ve girintiler kişilerin
karakterlerine ilişkin birer anlam taşıyıcıdır.
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Burada elin sıcaklığı ve soğukluğunun yorumlanmasından örnek verilirse; sıcak el; etkin lider
kişilikle, sıcak ve nemli el; aktif, sağlıklı, ihtiraslı kişilikle, nemli el; maddeci kişilikle, nemli
ve soğuk el; pasif, hareketsiz ve sağlıklı bir kişilikle, soğuk el; pasif kişilikle, soğuk ve kuru el;
pasif, zeki ve maneviyatçı kişilikle, kuru el; maneviyatçı kişilikle, kuru ve sıcak el; aktif, zeki
ve girişimci kişilikle özdeşleştirilir (Oxenford, 2004: 26-4-49; Bulut, 1988: 92-97’den Aktaran
Ker Dinçer, 2012:10).

Fizyonomi
Bulwer’la temeli sağlamlaştırılmaya başlanan kironomi ve kiroloji çalışmalarından sonra
İsviçreli ilahiyatçı, fizyonomist ve yazar John Caspar Lavater (1741-1801) 1800’lü yılların
başında yürüttüğü fizyonomi (fizyognomi) diğer adıyla yüz okuma sanatı konusunda popüler
olmuş çalışmaları ile sözsüz iletişime ilişkin gelişmelerde kendisine yer edinmiştir.
Fizyognomi, terim olarak Yunanca “physis” (doğa) ve “gnomon” (yorum) kelimelerinin
bileşimidir. İtalyan matematikçi ve oyun yazan Giovanni Battista Della Porta’ya (1535-1615)
göre “gnomon”, aynı zamanda yasa, kural anlamına gelir; yani fizyonomi “doğa yasası” olarak
adlandırılır. Fizyonomi doğa yasası olarak görüldüğünde ise, doğanın belli kurallarına uyarak,
belli

vücut

ve

yüz

biçimlerine

göre

belli

ruh

halleri

öğrenilebilir.

Tıpkı kiroloji gibi sistemli bir şekilde ilk kez Çin’de üzerinde durulan bir konu olan fizyonomi,
her ne kadar bilimsel temel eksikliği çekse de, insanın yüz yapısı ve karakteri arasında bir ilişki
kurmaya çalışır. Fizyonomiye ilişkin bilgiye sadece eski Çin’de değil Hipokrat, Aristotales ve
Pluto gibi eski Yunan felsefecilerinin eserlerinde de rastlanılır. Özellikle Aristo, fizyonomiyi
kişilerin ruh halini öğrenmek için kullanırken, Hipokrat bu usulle hastalara teşhis koymayı
tercih etmiştir.
Ortaçağ’da fizyonomi astrolojiyle birleştirilmiş ve ilahi sanatların bir parçası olarak
görülmüştür. İslam alimleri ilm-i sima adıyla fizyonomi üzerinde durmuş ve Erzurum
Hasankaleli İbrahim Hakkı Efendi 1766 yılında Marifetname adlı eserinde konuya değinmiştir.
15. ve 16. yüzyıllardan itibaren fizyonomi kişilerin karakter özelliklerinin belirlenmesinde
yoğun bir biçimde kullanılmış ve doktorlar, din görevlileri, filozof ve hakimlerin başvurdukları
bir yöntem olarak toplum tarafından ilgi görmüştür. Hatta 16. yüzyılın başlarında ünlü ressam
ve mucit Leonardo Da Vinci (1452- 1519) fizyonomi üzerine çalışmış ve bulgularını çizimleri
içine yerleştirmiştir.
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17 yüzyılda ise, engizisyon mahkemeleri yüz ve beden yapısına göre “gerçekliği” tespit etme
yoluna gitmiş, ancak fizyonomiyi yine de; kehanet, falcılık, astroloji vs. ile ilişkilendirmişlerdir.
Yine aynı dönemlerde İtalyan Giambattista della Porta ve İngiliz fizyolog ve felsefeci Thomas
Browne (1605-1682) fizyonomi üzerinde çalışmışlar, insanların belli ölçülerde fiziksel olarak
doğadaki canlılara benzemelerinin, kişiliklerinin de benzemesini peşi sıra getireceğini
vurgulamışlardır. Ancak fizyonomi alanında Avrupa’daki gelişme Johann Caspar Lavater’in
çalışmaları sonucu gerçekleşmiş, bu temel çalışmaları ise, Franz Jozef Gall’ın kafatası
şekillerine ilişkin çalışmaları izlemiştir.
Johann Caspar Lavater’ın çalışmalarına geri dönülürse;
Lavater, 1778 yılında yayınlanan İnsan Doğasının
Tanımlanmasına
Fragmanlar
Beförderung

Yardımcı

Olacak

(Physiognomische
der

Fizyonomik

Fragmente

Menschen-kenntnis

zur
und

Menschenliebe) eseri ile döneme damga vurmuştur.
Johann Caspar Lavater’e göre yüzün her bir öğesi; göz,
alın, kaş, burun, kulak, ağız, çene, saç rengi vs. ayrı ayrı
ve birbirine olan ilişkileri içinde psikolojik anlam taşır,
kişilik özelliklerini gösterir. Lavater’in çalışmasının bilimselliği üzerine tartışmalar olmuşsa da,
Goethe’nin onun düşüncelerini bir eserinde kullanması, Lavater’i Avrupa ülkelerinde oldukça
popüler kılmıştır.
Lavater’e göre insan tipleri
Fizyonominin popülaritesi 18. yüzyıldan 19. yüzyıla geçerken artmış, fizyonomi Avrupalı
yazarların insan tasvirlerine (Balzac, Charles Dickens, Thomas Hardy ve Charlotte Bronte gibi)
ve portre ressamlarının çalışmalarına yansımıştır. Özellikle Oscar Wild, Dorian Gray’in
Portresi adlı eserinin ana temasını fizyonomi üzerine dayandırmıştır. 19. yüzyılda artık
fizyonomi figürleri Edgar Allan Poe’nun kısa öykülerinin başkahramanlarıdır.
20. yüzyılda ise, fizyonomi iş odaklı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Yoshito Mizuna
adlı bir fizyonomist, 1936-1945 döneminde Japon İmparatorluk Ordusunda pilotlardan
hangilerinin “kamikaze” olabileceğini belirlemek üzere görevlendirilmiş ve seçtiği pilotlar
konusunda % 80’lik doğru tahminleri ile dönemin amirallerini şaşırtmıştır.
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Günümüzde ise, (her ne kadar % 100 güvenilir bir kaynak olarak görülmese, yoruma açıklığı
ile çoğu zaman eleştirilse de) fizyonomi iş dünyasından, emniyet teşkilatına, mahkemelerden,
siyasetçilere uzanan geniş bir yelpazede kullanılır. Bireyler için yapılan yorumlar o insana
ilişkin beklentileri şekillendirir.
Ancak yüz okuma sanatında gelişim sağlamak; karar verme sürecinin daha iyi anlaşılmasına,
iletişim kurulan kişilere nasıl yaklaşılacağına, farklı durumlara farklı bakış açıları geliştirmeye,
daha ikna edici olabilmeye, özgüvenin artırılmasına, kişilerarası ve kültürlerarası ilişkilerde
karşılaşılabilecek olası sorunların üstesinden gelinmesine vb. durumlarda yardımcı olabilir.
Bu nedenle konuyla ilgilenmeyi planlayanların konuya ilişkin düzenlenen workshoplara
katılmaları, kitap okumaları ya da bilgisayar programları aracılığıyla dijital yüz yorumlama
tekniklerini öğrenmeleri ve bu sayede kendilerini geliştirebilmeleri mümkündür. Bu noktada
yine bir hatırlatma; insanların karakterlerinin % 100 yüzlerinde yazmadığını bilerek hareket
edilmelidir, çünkü ancak bu şekilde önyargısız hareket edilebilir ve insan ilişkilerinde daha
başarılı sonuçlara ulaşılabilir.

Frenoloji
Fizyonominin yanı sıra Alman bir doktor ve fizyolog olarak ün kazanan Franz Joseph Gall’in
(1758-1828) çalışmalarına da bakmak gerekir. Gall’in adının burada geçmesinin nedeni
beyindeki gri maddeyi bulması ya da beynin farklı bölümlerinin farklı işlevleri olduğunu
kanıtlamak üzere “beyin haritası” çıkartılmasına ilişkin yürüttüğü uzun soluklu bilimsel
çalışmaları değildir.
Her ne kadar çalışmaları bilimsel çevreler tarafından kabul görmese, bulguları kilise tarafından
eleştirilse de Gall, 1800’lü yıllarda geliştirdiği “cranioscopy” (kafatasının bilimsel yollardan
incelenmesi) daha sonra ad değiştirerek frenoloji olan metodu ile bireylerin kişilikleri, zihinsel
gelişimleri ve etik davranışları arasındaki bağın bireyin kafatasının şekli, üzerindeki yumrular
vb. ile görsel olarak da anlaşılabileceğine ilişkin veriler ortaya koymuştur.
Bu doğrultuda Gall, idam edilen suçluların kafataslarını inceleyerek, kriminal bir yatkınlığın
göstergesi olabilecek işaret ve özellik aramıştır. Gall’ın çalışmalarını günümüze taşıyan kişi ise,
asistanı Johann Gaspar Spurzheim (1776-1832) olmuştur. Spurzheim 1820 ve 1830’lu yıllarda
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Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli şehirlerde konuya ilişkin bilgi sunmak üzere
tura çıkmış ve frenoloji ile ilgili bulguları İngilizce konuşan ülkelere yaymıştır.
Günümüzde ise, frenoloji kafatasının belirlenmiş noktalarının yapılacak masajla aktive
edilebileceği üzerine çalışır. Buna göre belirlenmiş noktaların anlamları:
1.

Cinsel istek,

2.

Aileye duyulan sevgi,

3.

Arkadaş sevgisi,

4.

Eve bağlılık,

5.

Konsantrasyon,

6.

Hırçınlık,

7.

Yıkıcılık,

8.

İştah,

9.

Açgözlülük,

10.

Ağzı sıkılık/ketumluk,

11.

Tedbirlilik,

12.

Övgü bekleme,

13.

Öz değerlilik,

14.

Sebatkarlık,

15.

Vicdanlı olmak ve dikkat,

16.

Umut,

17.

Spritüellik (ruhsallık),

18.

Saygılı olmak,

19.

İyi niyet,

20.

Yapıcılık,

21.

Güzelliği takdir etme,

22.

Uyma davranışı,

23.

Sevinç,

24.

Bireysellik,

25.

Biçim,

26.

Boyut,

27.

Kilo,

28.

Renk,

29.

Düzen,
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30.

Hesaplama,

31.

Yön kavramı,

32.

Anılar,

33.

Zaman kavramı,

34.

Ahenk,

35.

Dil becerisi,

36.

Nedensellik,

37.

Karşılaştırma.

38.Yaşamla bütünleşme becerisi,
39.Tanrı sevgisi,
40.İnsan doğası,
41.Uyumluluk, tatlılık,
42.Yaşam sevgisi/bağlılığı.

Fizyonomi ve frenolojiyi birleştirerek (her ne kadar ortaya koyduğu teorilerin bilimselliği
kanıtlanamaz olsa da) ün edinmiş kişi ise,Cesare Lombroso’dur. Lombroso 1835-1909
yıllarında yaşamış bir İtalyan askeri doktor, antropolog ve krimonolojist (suç bilimci)dir ve
suçluların ortak fiziksel özelliklerini antropolojik açıdan belirleyerek, standart oluşturmaya
yönelik çalışmalar yürütmüştür.
Bulgularını, 1876 yılında Suçlu İnsan (L’Uomo Delinquente-The Criminal Man) ve 1899
yılında Suç, Sebepleri ve Çareleri (Le Crime, Causes et Remedes. Crime, Its Causes and
Remedies) adlı eserleriyle yayınlamıştır. Lombroso, çalışmalarında fizyonomi ve frenolojiyi
temel almış, bazı insanların doğuştan suça eğilimli olduğunu, bu kişilerin birtakım ruhsal
anomaliler sergilediğini, ayrıca yine bu kişilerin fizyonomilerinden bunun okunabileceğini ve
suçlu insanların yapılarından tanınabileceğini iddia etmiştir.
Elde edilen bulguları destekleyen birçok araştırma sonucunda antropolojik kriminolojinin
temelleri atılmış ve İtalyan Kriminoloji Okulu açılmış, 1892 yılında ise, Turin (Torino)’de
Cesare Lombroso’nun çalışmalarının yer aldığı bir müze kurulmuştur.
Lombroso’nun düşünüşü doğrultusunda suçlular doğuştan gelen ilksel atavik stigmataları ile
tanınabilirler. Geniş, ileri doğru çıkık ya ilk bakışta dikkat çeken bir çene yapısı, düşük üst alın,
çıkık elma kemikleri, basık ya da kalkık, “kepçe” olarak nitelendirilen benzer büyük kulaklar,
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kanca burun ve çok kalın dudaklar, “dondurucu” ve ifadesiz” gözler, tek tük sakal ya da köselik,
acıya karşı aşırı dayanıklılık ve uzun kollar sık karşılaşılan suçlu fiziksel özellikleridir.
Bu kişilerin sahip oldukları anomaliler onları irade dışında suç işlemeye yöneltir. Örneğin, katil
ve hırsızlar, bakışları ve fizyonomik belirtileriyle birbirlerinden ayrılırlar. Katillerin bakışları
soğuk, donuk, sabit, gözleri kanlıdır.
Hırsızlarda ise, bakışlar hileli, hareketli ve göz şekilleri eğridir. Benzer biçimde Lombroso
dolandırıcılık suçu işleyen insanların genellikle kısa boylu ve şişman olduklarını, eğer bu tipe
uygun değillerse, gözlerini hızlı hızlı kırpmak gibi çeşitli tiklere sahip oldukları sonucuna
varmıştır.
Loınbroso’nun çalışmaları tarih içinde her ne kadar ilgi görmüş olsa da, antropologlar ve
psikologlar tarafından “idamlık fizyonomi” olarak adlandırılarak, masum insanları suçlu gibi
damgalayabileceği açısından çok sayıda eleştirinin hedefi olmuştur.

Fotoğraf 15: Dizleri Avuçlama Pozu(Gitmeye Hazırım)
Yeniden bir dipnot açalım:


Atavik Stigmata: Atavik; antropolojik bir terim olarak ata anlamındadır. Stigmata; Hz.

İsa’nın çarmıha gerildiğindeki avuçları ve ayaklarında oluşan çivi izleri gibi bazı insanların
ellerinde ve ayaklarında aniden ortaya çıkan yara izleri. Buradaki kullanım anlamı ile atavik
stigmata; atalarda görülen fiziksel özellik aynı biçimde genetik haritadan izlenebilir
anlamındadır ve bu doğrultuda kişinin dedesi katil ise, torunun da katil olma olasılığı neredeyse
kaçınılmazdır.
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İnsanları kategorize eden böyle bir yaklaşımın ne kadar etik olduğunu bir düşünün... İnsanların
kişiliklerinin oluşumunda doğuştan gelen özelliklerin ve eğitimin etkisinin oranlarda olduğu
günümüzde hala bir araştırma konusudur. Kesin yargılar her zaman insanlara önyargı ile
yaklaşma ve onları kategorize ederek tektipleştirme iletişim problemlerine yol açar, böylesi
hatalar insan ilişkilerinin önde gelen numaralı “katilleridir”.
Lombroso’ya göre konuya ilişkin eğitim görmüş bir göz (örneğin bir dedektif) karşısındakileri
rahatlıkla kategorilere ayırabilir. Örneğin
“A”

grubunda

yer

alanlar

“mağaza

hırsızları”,
“B”ler dolandırıcı,
“K”ler yankesici,
“E”ler ise katildirler(!).

Fotoğraf 16: Sınıflar
Lombroso’nun bulgularından hareketle suçlu karakter tipolojisi oluşturma çalışmaları Amerika
Birleşik Devletleri’nde kişilerin sosyal çevresi ile suça yatkınlığı arasındaki ilişkinin
araştırılması, Avrupa’da ise, çalışmalar kişinin doğuştan vücudunda suça yatkın bir mizacın
olup olmadığının tespiti yönünde olmuştur.
Günümüzde bile kabul gören daha az çekici insanların suça eğilimli olduğu düşüncesi belirtilen
dönemin kalıntılarıdır. Ancak tarihe bakıldığında fizyonominin suçlu belirleme yönünde
kullanılma öğretisi özellikle Almanya’da 1920’li yıllarda en üst noktasına ulaşır. 1929 yılında
işlenen bir dizi cinayet Düsseldorf’luları dehşet ve korku içinde bırakır. Polis olası suçluyu
yakaladığında, 21 yaşındaki özürlü Hans Stausberg suçlu imajına harfi harfine uymaktadır.
Ancak bir cinayet daha işlendiğinde, “Düsseldorf’un gerçek vampiri” bulunur. Adı Peter
Kürten’di ve fizyonomistler için şok etkisi yaratır, çünkü yüzü iyi niyetli ve zararsızdır, bu
yüzden de beklentilerin aksine hiç şüphe uyandırmamaktadır.
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Günümüzde psikoloji, nöroloji, antropoloji, tıp, sanat, iletişim gibi çeşitli disiplinlerde
fizyonomi, kironomi ve kiroloji konuları tekrar ancak tümüyle bilimsel temellere dayandırılarak
ele alınmaya çalışılmakta, konular kendilerine sözsüz iletişim başlığı altında yer bulmaktadır.
Bir adım daha ilerlenirse, artık günümüzde fizyonomi uzmanlarının çalışmaları tümüyle ırkçı
teori veya kriminal-antropolojiden uzaklaşmasına karşın, şu temel soru varlığını korumaktadır:
Fizyonomi yakıştırmaları ne derece gerçektir? Bu konuda çeşitli fikirler öne sürülmektedir. Bir
grup uzman fizyonomi yorumlarını, yorumcunun ön yargıları ve ruh durumuyla ilintilerken,
diğer uzmanlar tam zıddı görüşe sahiptir yani yüzün yorumlanabileceğini savunurlar.
Ancak bu doğrultudaki çalışmalar fizyonomi kavramının yerine “biyo-psikoloji” kavramının
gelmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Biyo-psikoloji çerçevesinde öncelikle kişi
fizyolojik açıdan gözlenir, ikinci aşamada ise, bir insanı tanımak için, ona sadece bakmak
yetmeyeceğinden, kişi ile (psikologların görüşmeleri gibi) görüşme yapılır. Bu şekilde kişiye
ilişkin doğruya yakın tespitlerde bulunabilme oranı artar.
Bu noktadan sonra, artık tarihin ilerleyen sayfalarında karşılaşılan sözsüz iletişim çalışmaları
ile birebir örtüşen çalışmalar çok daha bilimsel temelli ve bilimsel çevreler tarafından kabul
görmüş olanlardır. Söz konusu çalışmalardan ilki İtalyan etnograf Andrea De Jorio tarafından
1832 yılında yayınlanan Napolilerin Işığında Eski Uygarlıkların Jestleri (La mimica delgi
antichi investigata net gestire Napoletano) adlı eserdir. Napoli yakınlarındaki Eski Roma
uygarlığından kalan fresk ve oymaları inceleyen De Jorio, özellikle 19. yüzyıl el hareketleri ile
eski dönem arasında bir bağlantı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu şekilde jestler konusunda ilk
akademik ve popüler çalışma De Jorio tarafından kaleme alınmıştır.
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De

dili

yorumları

Guillaume-Benjamin-Amand

Duchenne

(de

Jorio’nun

beden

Boulogne)

Duchenne
konusundaki

de

kısaltılmış
Boulogne

“ilginç”

adıyla
mimikler

çalışmaları

ile

karşımıza çıkar.

Fotoğraf 17: Çeşitli Duruşlar ve Yorumları
Duchenne de Boulogne (1806-1875) adını öncü Fransız nörolog ve yenilikçi bir fotoğrafçı
olarak tarih sayfalarına yazdırırken, kaslar üzerinde elektrofizyoloj metodu yoluyla belirli
oranlarda (kendisinin geliştirdiği bir aletle) elektrik uygulayarak yüz kaslarının değişimini Yaşlı
Adam (The Old Man) adlı çalışmasında fotoğraflamış ve bunlara 1862 yılında yayınlanan Yüz
İfadelerinin Mekanizması (The Mechanism of Human Facial Expression) adlı eseride yer
vererek sözsüz iletişimin gelişim tarihi içindeki yerini sağlamlaştırmıştır.
Ayrıca eserinde Duchenne, 100 yüz kası ile çalışmış ve gülümseme konusuna özellikle
değinerek, sahte, içten olmayan gülüşlerin ağız kaslarıyla ilintili olduğunu, “ruhun tatlı
duygularını” taşıyan gülümsemenin ise, gözlerin etrafındaki kasları harekete geçirdiğini
bulmuştur. Bu nedenle sadece dudaklarda kalmayan gözlere kadar uzanan gülümseme mutluluk
yansıtan “orijinal, içten” gülümseme olarak belirlenmiş ve bu tür gülüşlere “Duchenne gülüşü”
adı verilmiştir.
Aslında Duchenne’nın ilk çalışmaları vücuttaki bütün kaslara yöneliktir. 1860 yılında erkek
çocuklarda görülen bacak kalça bölgesinde başlayarak tüm vücut kaslarının kuvvetten düşmesi
ve körelmesi sonucu hastanın hareket yetisini kaybetmesi olarak gözlemlenen ve genetik bir
rahatsızlık olan kas distrofisini ilk teşhis eden kişi yine Duchenne olmuştur. Duchenne,
çalışmalarının takipçisi konumundaki Darwin başta olmak üzere, günümüz beden dili
uzmanlarının çalışmalarını derinden etkileyen, öncü sözsüz iletişim uzmanlarından biridir.
Yaşlı adam yüzündeki elektrotlara elektrik verildiğinde canı acımıyor, çünkü yüzünde felç var.
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10.4.

Darwin

Sözsüz iletişimin beden dili alt dalı üzerinde yapılan ve belki de konuyla ilişkili en fazla atıfta
bulunulan bilimsel çalışma ise, Charles Darwin (1809-1882) tarafından 1872 yılında yazılan
İnsan ve Hayvanlara Duyguların İfadesi (The Expressions of the Emotions in Man and
Animals) adlı eser olmuştur. Darwin çalışmasında tüm memelilerin duygularını güvenilir bir
biçimde

yüzleriyle

yani

mimikleriyle

gösterebileceklerini vurgulamaktadır.
Bu noktada Darwin çalışmasında mimiklerin
evrensel olma özelliğine değinmiştir. Örneğin,
insanların ait oldukları kültür, yaş ya da cinsiyet
farkı olmasızın yakınını kaybeden birine gösterdiği
empatiye ilişkin mimiklerin benzer olduğunu anket
ve fotoğraflarla kanıtlamaya çalışmıştır.

10.4.1. Pandomim
1800’lü yıllarda sanatlarının merkezinde sözsüz
iletişim yer alan dram ve pandomim (pandomima)
oyuncuları konuyla ilgilenmişlerdir. Pandomim
(pandomima) çoğu zaman kısaca “mim” olarak da adlandırılan ve anlam
olarak sanatçının yüz mimiklerini, el, kol ve beden hareketlerini
kullanarak ilgilendikleri temayı anlatmaya çalıştıkları bir sözsüz tiyatro
oyunu olarak sözsüz iletişim çalışmalarının bulgularından yoğun bir
biçimde yararlanmıştır.
Bu özelliği nedeniyle pandomim, evrensel bir tiyatro dili olarak kabul edilmektedir. Tarihçe
olarak bakıldığında milattan önceki dönemlerden beri bir sahne sanatı olarak uygulanan
pandomim kendisini özellikle sinemanın ilk dönemlerinden olan Sessiz Film (Gümüş Ekran)
döneminde geniş kitlelere kabul ettirmiştir.
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Dönemde özellikle Laurel ve Hardy, Charlie Chaplin, Harold Lloyd gibi dönemin önemli film
yıldızları mim sanatında birer efsane olmuşlardır.
1900’lü yılların başında Alman psikolog Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920) adını tarih
sayfalarına sadece 1879 yılında dünyanın ilk psikoloji laboratuarını kurarak deneysel
psikolojinin “babası” olarak yazdırmamış, aynı zamanda Leipzig Üniversitesi’nde kurulan
laboratuarı sayesinde Wundt insan davranışlarının nedenlerini incelemiştir.
Yaşamı boyunca akademik çalışmalar üreten Wundt, sözsüz iletişim konusuna (özellikle
renklerle ilgili olarak) 1911-1920 yıllarında kaleme aldığı 10 ciltlik Sosyal Psikoloji
(Volkerpsychologie) adlı eserinde yer vermiştir.
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11. KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİNDE BEDEN DİLİ
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Giriş

Başarılı bir iletişimci (iletişim kompetanı/uzmanı), iletişim kurduğu kişi ya da kişilerin sadece
söylediklerini değil, yüzü, eli, kolu, bedeni, kullandığı renk, arada tuttuğu mesafe, sesin tonu
vb. sözsüz iletişim ipuçlarıyla aktardıklarını duyar, gözler, hisseder ve kokusunu alır, çünkü
her bir iletişimsel ifade aslında sözsüz parçasını da yanında taşır.
Sözsüz iletişim; hayatın her alanında istenildiğinde kontrol edilebilerek kullanılan (ancak uzun
süre rol yaparak karşıdakini yönlendirmek mümkün değildir çünkü bireyin kişisel özellikleri er
ya da geç devreye girer) ya da farkında bile olunmadan, kendiliğinden akan bir iletişim biçimi,
herkesin başvurduğu bir iletişim becerisi ve kişilerarası iletişimin çıkış noktalarından biridir.
Sözsüz iletişim kişinin; öz-benliği ile örtüşmeyen, zihinlerde “cilalanmış” kişisel imaj
oluşturmak için kullanılabilecek, sahte bir dışavurum yolu değil, tam tersi kişinin kişisel
imajının gerçek kişiliği ile bağlantılı olması gerekliliğini vurgulayan, kişinin imajını
destekleyen, renklendiren bir iletişim biçimidir.
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11.1. Kinezik’e Giriş
Beden dili konusundaki çalışmaları ile alanda öncü konuda olan bilim adamlarının başında Ray
L. Birdwhistell’den gelir. Amerikalı antropolog Birdwhistell (1918-1994), yavaş çekimle,
konuşmalar esnasında kullanılan beden dili hareketlerini incelemiş ve elde ettiği bulguları 1952
yılında Kinezik’e Giriş (Introduction to Kinesics) adlı eserinde yayınlamıştır. Kinezik kelimesi
ilk kez onun tarafından göz temasını, gülümsemeyi, yüzdeki içtenlik ve samimiyet ifadelerini,
çocukça davranışları, bedenin konumlandırılış biçimini vb. kapsar anlamda kullanılmıştır.
Birdwhistell’e

göre

beden

diline

ilişkin

altı

temel

ilke

söz

konusudur:

11.1.1. Beden Diline İlişkin Altı Temel İlke
1.

Tüm beden hareketleri içinde gerçekleştikleri iletişimsel ortamlarla doğrudan ilintili

potansiyel anlam taşıyıcılarıdır,
2.

Davranışlar örüntüler ve tekrarlar aracılığıyla analiz edilebilir,

3.

Her ne kadar beden hareketlerinin biyolojik sınırları olsa da, sosyal sistemlerdeki

etkileşimler açısından beden hareketleri olmazsa olmaz mesaj aktarıcılarıdır,
4.

İnsanlar görsel beden aktiviteleri yardımıyla karşılarındakileri etkileyebilir, çünkü

aslında sözle duyguları ifade etmeden çok (mesleği konuşma üzerine yapılandırılmamış bir
insanın bir gün içerisindeki sözcüklerle konuşma süresinin aslında toplam 10-11 dakika
civarındadır ve bir cümle yaklaşık 2,5 saniye sürer) sözsüz olanlara sıklıkla başvurulur,
5.

Beden aktivitelerinin iletişimsel işlevleri araştırma konusu olabilir,

6.

Bir bireyin beden hareketlerini kullanış biçimi eşsiz ve durumsal olabileceği gibi, daha

büyük bir sosyal sistemin toplumun diğer üyeleriyle paylaşımına da katkı sağlayabilir
(Birdwhistell, 1970: 56-74’den Aktaran Ker Dinçer, 2012:24).
Son olarak, Birdwhistell jestlerin evrensel olmadıklarını, hatta mimiklerin bile tüm dünyada
benzer okunmasına karşın, yine de kültürel anlamda değer verilmeleri açısından farklılıklar
taşıyabileceğini vurgulamıştır.
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Fotoğraf 1: Ayak Tabanını Gösterme Pozu(İncitmek, Kırmak)

Dağılım: Yakın Doğu ve doğunun bir bölümü. Bu jest özellikle Suudi Arabistan, Mısır,
Singapur ve Tayland’da önemlidir.
Birdwhistell ile aynı dönemde yaşayan bir başka sözsüz iletişim araştırmacısı, antropolog
Edward Twitchell Hall (1914-2009)’dur. Hall, sözsüz iletişimin, özellikle proksemi (mekan
kullanımı, kişisel alan kullanımı- bu konuda bir proksemi teorisini ortaya koymuştur) ve
kroksemi (zaman kullanımı) alanlarını kültürlerarası boyutta incelemiş, zaman konusunda
“çoklu zaman anlayışı (polychronic) ve tekli zaman anlayışı (monochronic)” kavramları ile
kültürlerin sözel ve sözsüz iletişim becerilerini kullanış biçimine göre yapılan “yüksek içerik
ve düşük içerik kültürler” kavramlarını literatüre kazandırmıştır.
Hall’un kitapları arasında ise; Sessiz Dil- 1959 (The Silent Language), Gizli Boyut -1969 (The
Hidden Dimension), Kültürün Ötesinde -1976 (Beyond Culture), Hayatın Dansı: Zamanın
Diğer Boyutları -1983 (The Dance of Life: The Other Dimension of Time) ve Kültürel
Farklılıkları Anlamak- Almanlar, Fransızlar ve Amerikalılar -1994 (Understanding Cultural
Differences- Germans, French and Americans) ilk akla gelenlerdir.

Yine aynı yıllarda bir başka Amerikalı araştırmacı, psikiyatrist Dert E. Scheflen’in çalışmaları
sözsüz iletişim çalışmalarında öncü nitelik taşır. Scheflen (1920-1980) beden dili
çalışmalarında 1972 yılında basılan Beden Dili ve Sosyal Düzen: Davranış Kontrolü olarak
İletişim (Body Language and the Social Order: Communication As Behavioral Control), 1973
yılında basılan İletişimsel Yapı; Psikoterapik Etkileşimin Analizi (Communicational Structure;
Analysis of a Psychotherapy Transaction), yine 1973 yılında basılan Davranışların Anlamları
(How Behavior Means) ve 1975 yılı basımı yapılan İnsan Alanları: Mekan-Zamanda Nasıl
Davranırız (Human Territories: How We Behave in Space-Time) gibi kitapları ile adından söz
ettirir. Scheflen, yazdığı kitaplarında ve makalelerinde günümüzde genel kabul görmüş temel
beden dili ifadelerini ve bunların anlamlarını ortaya koymuştur. Özellikle ayakta kurulan ikili
sohbetlerde kişilerin birbirleri iletişime açık, olumlu ya da tam tersi iletişime kapalı ve olumsuz
duruşlarını ortaya koyan, flört hareketlerini inceleyen, şizofrenlerin beden dili dışavurumlarmı
irdeleyen uzmanlardan biridir.
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Fotoğraf 2: Başparmakları Döndürme Pozu(Can Sıkıntısı)
Günümüzde sözsüz iletişim çalışmalarına devam eden uzmanlardan bir diğeri psikoloji
profesörü olan Albert Mehrabian’dır. Mehrabian (1939-); hoşlanma-hoşlanmama, güç ve
liderlik, rahatsızlık ve güvensizlik, sosyal çekicilik ve ikna edicilik gibi konuların sözsüz
mesajlar olarak yerini ve iletişimdeki önemini ortaya koyan çalışmalar gerçekleştirmiş ve
gerçekleştirmeye devam etmektedir.
Bunun yanı sıra Mehrabian’a ün kazandıran ise, sözsüz iletişimin genel iletişim becerileri
içindeki rolünü ortaya çıkaran araştırmasıdır. Söz konusu araştırma bulgularına göre, mesajın
ilişki boyutunda) dinleyiciler kendilerine söylenen sözlerin ancak % 7’lik dilimini algılamakta,
geriye kalan bölümünü (% 93’lük dilim!) konuşan kişinin beden dilini ve ses tonunu takip
ederek yorummaktadır (Mehrabian, 1981; 47-69’den Aktaran Ker Dinçer, 2012:25).
Bir başka deyişle iletişimin ilişki boyutunda sesle ilgili özellikler % 38, beden dili (buna ek
olarak görsel unsurlar, mekanı kullanış biçimi, zamanı algılayış biçimi gibi diğer mesajlar da
eklenerek) % 55 oranında mesaj taşıyıcıdır.

11.2. Mark L.Knapp ve Modelleri
Mark L. Knapp, sözsüz iletişim üzerinde çalışan bir psikoloji profesörüdür. Knapp, sözsüz
iletişime ilişkin düşüncelerine ve araştırma sonuçlanna 1978 yılında Sosyal İlişkiler:
Merhaba’dan-Hoşçakal’a (Social Intercourse: From Greeting to Goodbye), 1980 yılında
Sözsüz İletişimin İlkeleri (Essentials of Nonverbal Communication), 1983 yılında Kişilerarası
İletişim ve İnsan İlişkileri (Interpersonal Communication and Human Relationships), 1998
yılında Kişilerarası İletişim (Interpersonal Communication) adlı eserlerinde yer vermiştir.
Knapp’ın en önemli çalışmaları arasında ilişkilerin nasıl oluşup, geliştiğiyle bağlantılı İlişkiye
Başlama Modeli ve aynı modelin tam tersine işleyiş biçimi olan İlişki Bitirme Modeli sayılabilir.
Knapp’ın İlişkisel Basamak Modeli özellikle romantik ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, iş ilişkileri,
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oda arkadaşlığı gibi ilişkileri ilk karşılama (ilişkiyi kabul), deneme, pekiştirme, bütünleşme ve
bağ kurma basamaklarıyla açıklamakta, aynı şekilde İlişki Bitirme Modeli’nde söz konusu
ilşkilerin sonlandırılma sürecini özetlemektedir.
Sözsüz iletişimin, özellikle beden dili konusunun geniş kitlelere tanıtılmasında ve konunun
popülarite kazanmasanıda ise, iki isimden söz etmek gerekir: Desmond John Moürris ve Julius
Fast. Öncelikle Desmond Morris’in (1928-) çalışmalırna bakıldığında: morris, İngiliz bir
zoolog, etholog (Hayvan davranışlarını bilimsel yollarla inceleyen), yazar ve sürrealist bir
ressamdır.
Morris’i geniş kitlelere tanıtan ilk çalışma 1950’lerde yayınlanan ve hayvanat bahçesini konu
alan bir televizyon programıdır ama dünya çapında ün kazanması 1967 yılında yayınlanan
Çıplak Maymun (The Naked Ape) adlı “çok satan” kitapla olur. İnsanların hayvanlara (özellikle
primatlara) benzer özelliklerine değinen bu çalışma Morris’in daha sonraki televizyon
programlarına ve kitaplarına ışık tutar, takip eden çalışmalarında da bir zoologun bakış
açısından yaklaşımlarını geniş kitlelere aktarır.

Bir dipnot açalım:
Knapp’ın İlişkiye Başlama Modeli’ndeki aşamalar
1.

İlişkiyi kabul; bu aşama oldukça kısadır, hatta bu süre 7-15 saniye arasında değişir.

İlişkinin tarafları birbirleri üzerinde etkili izlenimler oluşturmak isterler. Bu nedenle de standart
selamlaşma yöntemlerine başvurur, görünümlerini ve davranış biçimlerini gözlemlerler.
2.

Deneme; bireyler bu aşamada birbirleri hakkında bilgi edinebilmek için karşılıklı

sorular sorarlar ve ilişkiye devam etmeyi isteyip istemediklerine karar verirler. Birçok ilişki bu
aşamada son bulur.
3.

Pekiştirme; kişinin kendini aşması bu aşamada meydana gelir. İlişki resmi kalıpların

dışına çıkar, ilişkinin tarafları birbirlerini birer yabancıdan çok bir birey olarak kabul eder ve
ilişkinin taşıdığı anlam üzerinde yorumlar yaparlar.
4.

Bütünleşme; bireyler bu aşamada artık çift olurlar. Birlikte aktiviteler yapmaya ve daha

da önemlisi çevredekiler tarafından bir “çift” olarak tanımlanmaya başlarlar. Ortak bir ilişki
kimliği bu aşamada başlar.
5.

Bağ kurma; artık son aşamada, resmi, genellikle yasal ve çevreye duyurulan bir ilişki

yaşanır. Örneğin evlilik, “en iyi arkadaş” ritüeli ya da iş ortaklığı bu tür beşinci basamak
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ilişkileridir.
Knapp’ın İlişki Bitirme Modeli’ndeki aşamalar
1.

Farklılaşma; bu aşamada ilişkinin tarafları “biz” kavramı yerine “ben” kavramını tercih

etmeye başlarlar. Bir başka deyişle, bireyler bağımsızlıklarını ilan etmeye başlarlar.
Birbirlerinden uzak hobiler edinmeye ya da aktivitelere katılmaya başlarlar. İlişki çözülmeye
devam edebileceği gibi bir uyarı sinyali olarak da görülebilir ve taraflar ilişkiyi düzeltmeye
çalışabilirler.
2.

Sınırlandırma; çiftler arasındaki iletişim yavaş yavaş çözülür. Tartışma içine bile

girilmez ve ters bir biçimde çift dışarıdan bakınca çok normal görülür. Bu aşamada ilişki
üzerine tartışılıp, olumlu bir duruma dönülebilir.
3.

Durgunlaşma; bu aşamada bireyler ilişkileri üzerinde tartışmaktan kaçınırlar çünkü

üçüncü şahısların neler söyleyeceğini bilirler. Başkaları artık bir şeylerin yanlış gittiğinin
farkındadır.
4.

Uzaklaşma; çift fiziksel olarak birbirlerinde uzaklaşır. Tartışarak sorunların üstesinden

gelebilmek için gereken koşulların oluşmasından kaçınırlar.
5.

Sona erdirme; bu ilişkinin son aşamasıdır. Sona erdirme doğal olabileceği gibi, -dönem

sonunda oda arkadaşlarının ayrılması gibi-, boşanma gibi seçime bağlı da olabilir.
Daha sonra basılı kitapları arasında 1969 İnsanat Bahçesi (The Human Zoo), 1977 İzlenen İnsan
(Manwatching), 1985 İzlenen Beden (Bodywatching), 1994 İnsan -Hayvan (The Human
Animal), 2001 Çıplak Göz (The Naked Eye)sayılabilir.

Fotoğraf 3: Baş ve İşaret Parmağını Çevirme Pozu(Yapılacak Bir Şey Yok, Yaygınlık; İtalya)
Desmond Morris’le aynı dönemlerde beden dili konusu üzerine çalışan bir diğer uzman tıp
doktoru, araştırmacı ve roman yazarı Julius Fast (1919-2008)’tir. Fast’in en önemli eserleri
1970 yılında yazdığı Beden Diliniz Siz Sussanız da Konuşur (Body Language), 1980 Beden
Politikası (Body Politics), 1981 Beden Kitabı (The Body Book) ve 1991Beden Diliniz Sizi
Ele Verir (Making Body Language Work in the Workplace) dir. Yazdığı kitaplarda kullandığı
gündelik dil ve örneklerin zenginliği, üzerinde durulan konuların geniş halk kitleleri
tarafından eğlenceli bulunmasını, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamıştır.
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11.3. Judee Burgoon ve Beklenti İhlali Teorisi
İletişim doktoru Judee Burgoon (1948-) ise, sözsüz iletişim konusunda ortaya koyduğu Beklenti
İhlali Teorisi (Expectancy Violations Theory) adlı çalışması ile alanda kendisine yer edinmiştir.
Beklenti İhlali Teorisi ilk ortaya konuş biçiminde Edward T. Hall’ın çalışmalarını destekler
biçimde, sözsüz iletişim alanının özellikle proksemi (uzamsal iletişim) alanına, onun da belirgin
olarak kişisel alan kullanımına yönelik veriler içerir.
Ancak 1980’lerin ortasında Burgoon modelini geliştirerek sadece kişisel alan ihlallerini değil,
yüz ifadelerini, temasını, dokunma, bedenin konumlandırılış biçimini de teorinin konuları
kapsamında ele alır, farklı beden dili hareketlerinin arkadaşlık, evlilik ve kültürlerarası
iletişimdeki durumlarını inceler.
Çalışma çerçevesinde Burgoon; sözsüz iletişim dışavurumlarına ilişkin beklentilerinin kültürel
normlardan, ilişkisel (benzerlik, yakınlık, hoşlanma ve akrabalık ilişkisi gibi) faktörlerden
etkilendiğini, iletişimcinin yaşının, cinsiyetinin, aldığı kültürün, sahip olduğu kişiliğin, fiziksel
özellikle- ve iletişim tarzının sözsüz iletişim dışavurumlarında önem taşıdığını, “İhlal
Değeri”nin olumsuz (konuşan kişiye susması için gözlerin sertçe dikilmesi), olumlu (hoşlanılan
kişiyle gereğinden uzun göz teması kurmaya çalışma) ya da belirsiz (sırtın sıvazlanması duruma
göre bir güç gösterimi ya da destekleme anlamı içerebilir) biçimde kullanılabileceğini ortaya
koyar (Griffin, 2000: 78-88’den Aktaran Ker Dinçer, 2012:27).

11.4. Paul Ekman
Yine de günümüzde yaşayan en tanınan sözsüz iletişim uzmanı Amerikalı psikolog Paul
Ekman’dır. Ekman (1934- ) yazdığı çok sayıda kitap ve makalenin yanı sıra, 1960’lı yıllardan
başlayarak dünyayı dolaşarak gerçekleştirdiği yüz ifadeleri tipolojisi oluşturma çabası ve 80’li
yılların sonunda Wallace Friesen ile birlikte oluşturduğu Yüz Hareketleri Kodlama Sistemi,
kısaca FAST (Facial Affect Scoring Technique) kısaltılmış adıyla FACS (Facial Action Coding
System) sayesinde sözsüz iletişim alanında ün kazanmıştır.
Tüm bunlara ek olarak Ekman, yalan ifadelerini ortaya çıkarmak üzere yüzdeki hareketleri
filme çekerek, dakikanın 1/45’i gibi kısa bir zaman içinde yüzden geçen ve insan gözü
tarafından izlenemeyen, ancak film kareleri yavaşlatıldığında gözlemlenebilen “mikro
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anlatımlar/ifadeler” (microexpressions) kavramını ortaya koymuş, bu şekilde insanların gerçek
duygularının yüzlerinden “ okunabileceği” savını desteklemiştir.
1972’de yaptığı araştırmanın bulgularına dayanarak ise, 6 temel duygunun (öfke, tiksinti,
korku, mutluluk, üzüntü ve şaşırma) dünyanın neresine gidilirse gidilsin, tüm insanlar için
biyolojik olarak evrensel olduğunu ortaya koymuştur. 90’lı yıllara gelindiğinde ise, Ekman
temel duygu listesini sadece yüz ifadeleri ile sınırlamayarak genişletir. Yeni listeye eklenen
yeni duygular; keyif, hor görme, hoşnutluk, utanma, heyecan, suçluluk, başarı karşısında gurur,
ferahlama, utanç ve duyumsal hazdır (Ekman, 1999: 128-134’den Aktaran Ker Dinçer,
2012:28).

Günümüzde iletişim, psikoloji, antropoloji, nöro-biyoloji, tıp, sosyoloji ve kriminoloji
(suçbilim) uzmanları kendilerinden önce gelenlerin açtıkları yoldan ilerleyerek sözsüz
iletişimin farklı alanlarına ve konularına odaklanmaktadırlar.
Söz konusu konular arasında; bebeklerde beden dili ve dil öğrenimi bağlantısı, beynin bölgeleri
ile beden dili dışavurumlarının bağlantıları, sosyal psikolojide sözsüz mesajların yeri, alan
kullanımları-proksemi, yalanın sözsüz ipuçları ile yansıtılması, vokal unsurlar, gülümseme, dış
görünüm, cinsiyet ve duygusal dışavurum ilişkisinin yüz ifadeleri ile ilişkisi, ikna ve baş
hareketleri ilişkisi, sözsüz iletişim ve içsel motivasyon bağlantısı, sosyal kabul ve yargılamada
sözsüz iletişimin yeri ve rolü, sosyal etkileşimlerde sözsüz iletişim, kültürlerarası sözsüz
iletişim vb. çok sayıda konu sayılabilir.
Tarihçede son söz olarak belirtilmesi gereken artık sözsüz iletişimin sadece bilimsel
araştırmaların konusu ile sınırlı kalmadığıdır. Sözsüz iletişim tüm kanalları ile birlikte iş
dünyasından, eğitime, sağlık sektöründen ikili ilişkilere, aşk ilişkilerinden, aile ilişkilerine,
insan faktörünün olduğu her alanda etkileri ile incelenmeye çalışılır.
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Günümüzde dünyanın neresinde bulunulursa bulunulsun, hemen herkes en genel hatlarıyla
beden dili kavramına dair bilgi sahibidir, mimiklerden yüzünün “okunduğunu” kabul eder,
karşısındakinin duygusal durumunu sözsüz ipuçlarını takip ederek yorumlayabileceğini bilir.
Bu noktada önemli olan, sözsüz iletişim ipuçlarını insan ilişkileri arasındaki akışı
sağlayabilmek için değerlendirmeye çalışmaktır.
Yoksa her bir ipucunu kategorize ederek, iletişim kurduklarını kendi özel zihin haritalarında
oluşturdukları kalıplara yerleştirmeye çalışan insanlardan biri olmak kesinlikle düşülebilecek
büyük bir iletişim hatasıdır. Söz konusu insanlardan biri olmaktan kaçınmak ve bu tür
insanlardan uzak durmak, sosyal ve kişilerarası iletişimlerin devamı ve etkinliği açısından bir
zorunluluktur.

Fotoğraf 4: Burunda Delik Açma(Karşısındakini kırma, incitme, hakaret: Şeytana git mesajı,
yaygınlık; Suriye ve Libya)

11.5. Sözel İle Sözsüz İletişimin Dansı
Sözsüz iletişime ilişkin yapılması en zor işlerden olan tanımlamayı ve tarihsel gelişimi
geçtikten sonra şimdi de sözsüz iletişimin, iletişimin biçimleri arasında “iletişimin ilk adımı”
olarak görülmesinin nedenlerinin ve sözel iletişimle olan “ilginç” ilişkisinin ele alınmasına sıra
gelir.
Sözlü ve sözsüz iletişim, kişilerarası iletişimin olmazsa olmaz, en temel unsurlarıdır ve bu
durumun temelinde, her iki iletişim biçiminin de kendimizi ifade etmemizi sağlayan iletişimsel
aracılar olmaları yatar. Duygu ve düşünceler ifade edilirken sıklıkla her ikisi birlikte, el ele, iç
içe geçmiş bir biçimde kullanılır. Bir başka ifade edişle, çoğu zaman her iki iletişim kanalını
birden, birbirlerini destekler ya da bazı durumlarda birbirleri ile çelişir biçimde kullanma
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yolundan gidilir, duygular ve tutumlar karşımızdaki kişi/kişilere aktarılır, ilişki kurulur,
sürdürülür, düzenlenir ya da sonlandırılır.
İçinde bulunulan koşullar, hissedilenler, düşünceler, ilişki kurulan kişinin iletişim tarzı ve
iletişim biçimi gibi özellikleri, iletişim içinde olunan kişi/kişilere özel mi yoksa sözsüz
kanallardan mı daha etkin bir biçimde ulaşılabileceğini belirler.
Örneğin, yakın bir arkadaşın bizim hakkımızda daha açıklamada bulunmasını önlemek ve
“bildiklerini söylememesi, artık bu noktada susması” için gereken mesajı beden dilimizle
anlatmayı (işaret parmağınız dudaklarımızda, gözleriniz açılmış, kaşlarınız yukarı kalkmış)
tercih edebilir, onun bizi nasıl olsa çok iyi tanıdığını düşünerek, konuşmadan kendimizi ifade
etme yoluna gidebiliriz.
Bir başka durumda ise, iş yerinde daha resmi bir ilişki içinde olduğumuz arkadaşımıza
kızdığımızda duyduğumuz içsel rahatsızlığı sözel yollarla dile getirme yolunu seçebiliriz (tabii
bu arada hissedilen hoşnutsuzluk yüzümüzden de okunur).
Sonuç olarak; içinde bulunulan çevresel koşullar, üstlenilen roller, bireyin bilişsel ve duygusal
dünyası ve içinde yetiştiği kültür onun hangi iletişim biçimini daha yoğun bir biçimde tercih
edeceğini belirler, belirleyemediği durumlarda da izlenebilecek bir yön çizer. Buradan
hareketle sözel ve sözsüz iletişim arasındaki bazen tutkulu, bazen neşeli ve bazen de yanlış
anlaşılmalara yol açan bir “dans” insanların yaşantısını kuşatır. İletişim türü nasıl olursa olsun
(kişilerarası, örgütsel, grup içi vb.) ilişkilerin sürdürülmesinde karşılaşılan “ateşli” tango’dan,
“mağrur” zeybeğe, “asil” Viyana valsinden, “eğlenceli” hula dansına değişen ilişki biçimlerini
özetlersek:

11.5.1. Sözel Ve Sözsüz İletişim Becerileri Çoğu Zaman Karşımıza “El Ele”
Çıkar
Sözel iletişim kendini; yüz yüze konuşurken, bir arkadaşın derdini paylaşarak ona destek
olurken, telefonda annenizin yaşantınıza ilişkin(!) yorumlarını dinlerken, işinizle ilgili resmi bir
sunum yaparken vb. sayısız ve farklı ortamlarda gösterir. Gündelik yaşantıda sözel iletişim
konusundaki beceri ilişkilerin etkinliği, kalıcılığı ve sürekliliği üzerinde oldukça etkilidir.
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Ancak sözel becerilerin yanında özellikle birebir ya da yüz yüze kurulan iletişimlerde sözsüz
iletişimin kendine özgü avantajları vardır. Temel bir eğitim almaksızın yaşamın daha ilk
yıllarından başlanarak zengin bir sözsüz iletişim repertuarı oluşturulur.

Bu şekilde sözsüz olarak karşıdaki kişinin gözlerinden, duruşundan, başının hafif bir
hareketinden ya da elinin kıpırtısından genel bir ifade ile beden dilinden, kıyafetinin rengi ile
dışa yansıttığı kişilik özelliklerine, konuşurken arada tutulan mesafeden, kullanılan parfümün
ağır ya da yumuşak, çiçeksi ya da baharatlı kokusuna kadar vb. birçok ipucunu değerlendirme
fırsatına sahip olunur. Böylece iletişim kurulan, etkileşim içinde olunan kişi/kişiler hakkında
beş duyudan gelen veriler sayesinde geniş bilgi repertuarına ulaşılır.
Fakat bu noktada iletişim kurulan kişi/kişileri sözsüz aktarımlarına bakarak değerlendirirken
dikkat edilmesi gereken bir dizi nokta ile karşılaşılır. Söz konusu noktalardan ilki; zengin hayal
gücü ve yaratıcı dramatik yazarlık becerilerinin sözsüz mesajları değerlendirirken bir kenara
bırakılmasıdır. Ayrıca sözsüz mesajların görülen anlamlarından daha derin anlamlar çıkarmaya
çalışılmamalı ve gerçek olmayan bireysel “senaryolar” yazarak bunlara inanmaktan
kaçınılmalıdır.

Fotoğraf 5: Burunda İnmek(Hiç param yok, meteliksizim, yaygınlık; Portekiz ve İspanya)
Bu alanda dikkat edilmesi gereken ikinci nokta; yeni tanışılan biri hakkında değerlendirmelerde
bulunurken “geçmişte ona benzer birini tanımıştım mutlaka onun gibidir” gibi ön kabullerin
yaygınlığıdır.
Evet, insanlar birbirlerine fiziksel, beden dili dışavurumları ve hatta konuşma biçimleri
bakımından benzeyebilir, ancak her insan eşsiz, benzersiz ve biriciktir. Bu yüzden insanları
kategorize ederek sınıflandırmak, ayrıca yaftalamak insan ilişkileri açısından yapılabilecek en
büyük hatalardandır.
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Konuya ilişkin üçüncü dikkat edilmesi gereken nokta; “İletişim kurarken sırf sözsüz ipuçlarını
incelerim, karşımdaki hakkındaki her şeyi bilirim! Ben bir insan sarrafıyım” anlayışının bir
kenara bırakılmasıdır. Yine tekrarlanırsa; insan ilişkilerinde herkesin benzersiz olduğu
gerçeğinden hareket etmeli, iletişim içinde olunan ya da yeni iletişim kurulan kişi/kişileri
tanıyabilmek ve bu kişilerin sözsüz mesajlarını doğru biçimde yorumlayabilmek için onlarla
zaman geçirmeyi göze almak gerekmektedir.
Çünkü birini yeterince tanımadan o kişi hakkında genel yargılara varılması, kazara gerçekte
olmayanın da karşıdaki kişinin hayat hikayesine dahil edilmesi ile ilişkilerde yanlış dönüşü
mümkün olmayan noktalara gidilmesine neden olabilir.
Dördüncü sırada dikkat edilmesi gereken nokta; sözsüz mesajların tümüyle “denetimsiz” yani
bireysel kontrolün dışında olmamasıdır. Aksine sosyal normlar sözsüz iletişimin ifade
edilmesini etkileyebilir. Örneğin, hoşlanılmayan bir kişinin başarısızlığından memnun olunsa,
empati kurulmaktan kaçınılsa bile, bu kişi teselli edilirken gülümsenmez. Eğer tam tersi bir
davranış sergilenirse çevredekiler tarafından eleştirilmek kaçınılmazdır çünkü sosyal kurallar
çerçevesinde davranılmamıştır.

Fotoğraf 6: Burnu Sündürmek(Seni cezalandıracağım, yaygınlık; Güney Amerika)
Sözel ve sözsüz iletişimin dansında dikkat edilmesi gereken beşinci sıradaki nokta; bireyler ve
gruplar arasında bu konuda sergilenen farklardır. Bazı insanlar sözel olmayan dışavurumların
farkına varma ve kullanma konusunda diğerlerine göre daha “becerikli”dir. İletişim uzmanları
bu doğrultuda bir “sözsüz duyarlılık profil testi” geliştirmişler ve sözsüz dışavurumların
kullanımında bireysel ve ruhsal farklılıkları şemalaştırmaya çalışmışlardır.
Diğer değişkenler aynı kalmak şartıyla araştırma bulgularına göre; sözsüz iletişim konusundaki
duyarlılık yaşla birlikte gelişme göstermiş, başarılı insanların konuda daha ileri düzeyde
oldukları bulunmuştur. Psikopatolojik (sosyal kurallara karşı çıkan, yüzeysel ilişkiler kuran,
çok sık eş, arkadaş ya da iş değiştiren, engellemelere karşı toleransı az olan, saldırgan, sorumsuz
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vb. belirtileri olan ruhsal bozukluk) rahatsızlığı olan insanlarda ise, kendisini tuhaf biçimlerde
gösterdiği (göz teması kurmaktan kaçınma, kişisel alan kullanımlarında hassasiyet, el
hareketlerinin olmaması ya da fazla abartılı olması vb.) ortaya çıkarılmıştır.
Yine aynı araştırmanın bulgularına göre kadınlar sözsüz mesajlara karşı erkeklerden daha
duyarlıdırlar yani kadınlar sözsüz mesajları fark etmede ve göndermede erkeklerden daha
beceriklidirler. Öte yandan, kadınlar sözsüz kanallarla iletişime katılan bilginin çelişik ya da
yanıltıcı olduğu durumlarda erkeklere oranla gizli mesajı anlamada daha başarısızlardır. Söz
konusu farklılıklar, araştırmanm sonunda kadınları erkeklerden daha konuşkan ve katılımcı
olmaya teşvik eden cinsiyet odaklı yetiştirme stratejilerine bağlanmıştır (Hogg and Vaughan
2007: 630’den Aktaran Ker Dinçer, 2012:32).

11.5.2. Sözel Ve Sözsüz İletişim Becerileri Kişisel İmaj Üzerinde Oldukça
Etkilidir
Hem sözel hem de sözsüz becerileri etkin bir biçimde kullanabilmek, iletişim kurulan
kişi/kişiler hakkında izlenimlerin oluşumunda birinci elden önemli ve ilk izlenimler, kurulan
ilişkilerin daha ilk anından, sonuna kadar gidişatı üzerinde etkilidir. Yapılan araştırmalar
kalabalık ortamlarda ilk kez karşılaşan kişilerin 7 saniye içinde birbirleri hakkında bir izlenim
edindiklerini, eğer bir şans var ve karşıdaki ile fikir alışverişi içine girilebiliyor ise, o zaman
izlenim edinme süresinin 4 dakikaya kadar uzayabileceğini ortaya koymuştur (Ker Dinçer,
2002: 28-29).
Bu da bizi “Karşımdaki hakkında 7 saniye içinde ne kadar bilgi edinebilirim ki?” sorusuna
getirir. Gerçekten de bu kadar kısa bir zaman dilimi içinde daha bir tek söz bile edemeden (belki
bir “Merhaba” bu kısa süreye sığdırılabilir) karşımızdaki kişinin beden duruşuna, göz teması
kurup kurmadığına, gülümseyip gülümsemediğine, el sıkışırken ki tavrına ve arada tuttuğu
mesafeye, seçtiği kıyafete, kullandığı renkler ve parfüme vb. birçok ipucuna göre
değerlendirmek olasıdır.
Ancak insanları kısa süreler içinde iyi-kötü, güvenilir-güvenilmez, sevilebilir-sevilmez ya da
davranışlarını doğru-yanlış olarak değerlendirerek, bir kalıba sokmaya çalışmanın büyuk bir
hata olduğu gerçeğini göz ardı etmeyin. Bizi işte insan ilişkilerinde yanlış yollara iten en önemli
sorunlardan biri kişiler hakkındaki ön-kabullerimizdir.
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Bu nedenle de kişilerarası ilişkilerin devamı açısından, sözsüz ipuçlarının yansıttığı ve
karşıdaki kişinin zihninde yaratacağı etkinin iyi bir biçimde yönetilmesi gerekir. Ancak bu
yönetiş kapsamında sahte ancak etkileyici sözsüz mesajlardan yararlanmak belki kişinin bir
kerelik (bazen bir sürelik) kazanmasına yardımcı olabilir ama şundan kesinlikle emin
olunmalıdır ki gerçek olmayan tüm sözsüz dışavurumlar uzun soluklu ilişkilerde “sızıntı” yapar
ve kişinin “gerçek” yüzünü ortaya çıkarır.

Fotoğraf 7: Burun Ucuna Dokunmak(Söz veriyorum, vaat ediyorum,
yaygınlık; Libya, Suudi Arabistan ve Suriye)
İlk izlenimlerle yaratılan etkiye ek olarak; zaman zaman “Başkaları hakkımda ne düşünüyor?”
sorusu kaçınılmaz bir biçimde bireyin kendi kendine sorduğu sorulardandır. Özellikle resmi
ortamlarda genel kabul görmüş görgü kuralları (profesyonel etiket) çerçevesinde, herkesçe
onaylanan biçimde hareket etmek istenir.
Örneğin, bir iş görüşmesine giderken, hangi kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiği, nasıl el
sıkılacağı, nereye oturulacağı vb. çok sayıda sözsüz ipucu, profesyonel etiket kapsamında
iletişim kurulacak kişi/kişilerin zihinlerindeki istenilen imaja uygun olması için önceden
zihinde resmedilerek planlanır.
Dışa yansıtma aşamasında ise, sözel becerilerle desteklenen sözsüz mesajlar hem bireyin
kendine ilişkin öz-imajı (kendine güveni artan birey artık

yapabileceklerini ve

yapamayacaklarını fark ettiğinde kendi özüne empati/duygudaşlık kurmaya başlar.
Böylece ilk adımda kendisine daha sonra ise çevresine yansıttığı farkındalık düzeyi ile kişisel
ve kişilerarası iletişim alanlarında yetkin biri olarak arşımıza çıkar) hem de diğer insanların
zihinlerinde oluşan algılanan imajının olumlu yönde değerlendirilmesine katkı sağlar. Etkili bir
biçimde, istenilen yönde oluşturulan bir izlenim, kişinin işi almasına yardımcı olduğu kadar,
(öz-imajıyla çelişmeyen) istediği imajı yaratmasına da katkı sağlar.
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11.5.3. İletişimlerde Tepki (Geribildirim) Verilirken Sözel Mesajların
Yanında Sözsüz Mesajlar Da Kullanılır
İletişimin sürekli dairesel döngü sürecinde karşıda kişi/kişilerden gelen sözel ve sözsüz
mesajlar yorumlanır, gelen mesajlar biçimlendirilip tepki verilir, yine onlardan dönen
geribildirimler değerlendirilir ve varılan sonuca uygun bir biçimde davranılır. İletişimde anlam,
iletişim devam ettiği sürece; sürekli olarak iletişim tarafları arasında bir ileri bir geri atılan top
gibi el değiştirir.
Bu el değişimi karşımızdakinin iletişim davranışına uyum sağlandığında daha etkin bir biçimde
gerçekleşir. Söz konusu “el değişimi” iletişim uzmanları tarafından Etkileşim Adaptasyonu
Teorisi olarak adlandırılır ve sözsüz ipuçlarının iletişim içindeki kişilerin birbirlerine
adaptasyonunda etkili araçlar olduğu ortaya konur (Burgoon, Stern, Dillman, 1995: 128131’den Aktaran ker Dinçer, 2012.33).
Örneğin, gerek kendisine, gerek anlattıklarına ilgi duyulan bir kişi konuştuğunda, biz de onu
daha iyi izleyebilmek için üst bedenimizden öne doğru eğilir ya da göğüs merkezimizi konuşan
kişinin bulunduğu yana döndürür, söylediklerini daha iyi duyabilmek için başımızı hafifçe
eğeriz. Ya da tam tersi söylenenleri onaylamadığımız, sıkıcı bir toplantıda kollarımızı ve
bacaklarımızı birbirine sıkıca kenetler, oturduğumuz sandalyede kendimizi mümkün olduğu
kadar masadan ya da konuşan kişiden uzaklaştırır, sert bir yüz ifadesi takınırız.
Böylesi durumlarda etrafınıza bir bakının bakalım, toplantının diğer katılımcıları ne
durumdalar? Eğer toplantıda oluşan iletişim iklimi gerçekten sıkıntılıysa muhtemelen diğer
katılımcılar da kollarını ve bacaklarını kenetler biçimde kendilerini masanın ardında
saklıyorlardır. Ya da sıkıntılarını paylaşabilmek için farklı ama bir o kadar da çeşitli beden dili
dışavurumlarından yararlanırlar.
Konuyla ilintili başka bir yaklaşım ise, kişinin kendisini iletişim içinde olduğu kişinin beden
dili dışavurumlarım aynaladığı ya da ses kalıplarını tekrar eder durumlarda ortaya çıkar. Böylesi
durumlarda iletişim partneri ile Etkileşimsel Senkronizasyon (eşleme) (gündelik kullanımıyla
“aynalama hareketleri” ya da “duruş yankısı” olarak da adlandırılır) içine girmiş olunur.
Uzmanlara göre etkileşimsel senkronizasyon (eğer taklit ediliyormuş hissi içine girilmiyorsa)
kişinin kendisini karşısındaki ile aynı frekansta bulmasına ve ilişkilerinin yumuşamasına
katkıda bulunur (Beebe, Beebe, Redmond, 2005: 190’den Aktaran ker Dinçer, 2012:34).
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11.5.4. Sözel Beceriler Daha Çok Fikirlerle, Sözsüz Beceriler İse Daha Çok
Duygularla İlintilidir
İnsanın düşüncelerini, bilgilerini iletmede, fikirlerini paylaşmadaki en temel araç olan konuşma
ve dinleme becerileri (yani sözel iletişim becerileri), duyguların, heyecanların, coşkuların
iletilmesinde çoğu zaman yetersiz, eksik ve zayıf kalabilir.
Bu yüzden birçok durumda, konuşurken duyguların dışavurumuna yardımcı olacak el, kol
hareketlerinden (jestler) ya da yüz ifadelerinden (mimikler) yararlanmak, aktarılan sözel
mesajın duygusal boyutunu iletişime katma özelliği sergiler. Bu noktada eskilere, bebekliğe
dönmek gerekir. Bebekler anne karnında başlayarak, dünyaya gelirken kasılan ve kıpkırmızı
olan bedenleriyle devamlı bir hareket halindedirler.
0-5 yaş arası oluşmakta olan beyin magmasında, motor duyumsal, psiko-duygusal ve bilişsel
öğeler birlikte gelişir. İncelemeler, bu üç öğeden herhangi birinde yaşanan gecikmenin diğer
ikisi üstünde de etkili olduğunu göstermektedir. Bilim, aklı bedenden ayırma ihtiyacı hissetmiş
olsa da, gerçekte insanın bedeniyle aklı sürekli bir etkileşim içindedir.
Örneğin, karşımızda oturmakta olan kişi aklına gelen her yeni fikirle birlikte gözlerini kırpar.
Yoğun nöron ağı içinde bilgiler beyinde yer değiştirir, bu sırada değişik türde nöronlar aynı
anda harekete geçer. Sinaptik bağlar sayesinde değişik işlevleri olan nöronlar arasındaki ilişki,
yaşamın ilk saniyelerinden başlayarak kurulur. Beynin tanımlayıcı çalışmasına paralel gelişen
motor hareketlere dayanarak, duygusal nitelikli kimi düşünceler beden hareketlerinden
“okunabilir”. Ağzımızdan dökülen kelimeler, bedenimizdeki sinirsel hareketliliğin ses haline
dönüşmüş şeklidir (Turchet, 2005: 29-30’den Aktaran Ker Dinçer, 2012:34).
Bilinçsizce yapılan hareketler düşüncelerin Braille alfabesi ile ifade ediliş biçimi gibidir. Bir
başka deyişle beyindeki elektriksel ve kimyasal güdülerin sonuçları ve çok doğal olmalarına
karşın, sözlü olarak ifadeleri yasak ya da uygun olmayan bazı hislerin supaplarıdır. Bu şekilde
bastırılmış düşünce beden sayesinde ve onun hareketlerine bakılarak okunabilir hale gelir.
Çok sayıda araştırmaya göre, depresyon geçirmekte olan kişi hem ifade içeriği hem de beden
hareketleri açısından yoksullaşır. Aksi durumda, yani düşünce yoğun ve canlı bir sözel ifadeyle
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aktarıldığında, ifadeye çok daha fazla sayıda beden hareketi eşlik eder. Uzun süren araştırmalar
sonucunda bu bulguyu destekleyen çok sayıda video kaydı gerçekleştirilmiştir (Turchet,
2005:30’den Aktaran ker Dinçer, 2012:35).
Depresyon örneğine benzer bir durum, sesinde heyecan olmayan, gözleri parlamayan, sesi
düşmüş bir kişinin içinde bulunduğu sıkkın ruh hali için de geçerlidir. Bu kişi hiçbir kelime sarf
etmediği halde ruh hali tüm hücrelerinden dışarıya yansır ve özellikle kendisini iyi tanıyanlar
bunu kolaylıkla “okuyabilir”.
Yüzü gülse, kullandığı kelimeler “İyiyim ben, yok bir şey” dese de beden dili ve vokal ipuçları
içindeki sıkıntıyı dışa sızdırır. Beden fark edilemeyecek şekilde de olsa, her duygu ile beraber
durmadan hareket eder, kımıldar, hisseder. Korkutucu bir durum yaşayan kişi korkudan
“donakalır”. Gerçekten üşür. Trajik bir olay anlatılan kişinin içini bir duygu kaplar ve bu duygu
gözle görülür, bedensel bir hal alır.
Kolunu uzatarak “tüylerinin diken diken olduğunu” gösterir. Arkadaşlarla paylaşılan bir an “içi
ısıtarak” yaşamla barıştırır ve insan bu gibi anlarda bedensel bir sıcaklık duyumsar. Belirtilen
örneklerden de hareketle, iletişim söz konusu olduğunda hareket sözden önce gelir demek
yanlış olmaz.
Sözsüz beceriler yardımıyla duyguların paylaşımı aşamasında üzerinde durulması gereken bir
diğer nokta ise, bu becerilerin uzun soluklu ilişkiler açısından taşıdığı önemdir. Sözsüz beceriler
ilişkilerin kurulması aşamasında olduğu kadar, ilişkilerin sürdürülmesinde ve olgunlaşmasında
da rol oynar.
Aslında ilişkiler samimileştikçe, ilişkinin her iki tarafı da daha fazla sözsüz ipucu kullanma ve
bunları doğru biçimde anlamlandırma becerisini geliştirir. İletişim uzmanları Koernner ve
Fitzpatrick tarafından yürütülen bir araştırmadan elde edilen bulgulara göre; evliliklerde eşlerin
birbirlerinin sözsüz dışavurumlarını doğru biçimde “okuyabilme” becerisi geliştirmeleri,
ilişkinin tatminkarlığı üzerinde doğrudan olumlu bir etki yaratır. Bir başka deyişle, eşlerin
birbirlerinin ruh hallerini ve duygularını anladıkları (anlamak üzere çaba harcadıkları) oranda
ilişkilerinin kalitesi artar.
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11.5.5. Sözel Ve Sözsüz Beceriler, Konuşmanın Akışının Belirlenmesine
Destek Olur
Bir konuşma sırasında konuşma sırasının size geçtiğini nasıl anlarsınız? Yaşamsal öneme sahip
gibi görünmese bile aslında iletişimin “yaşaması” açısından önemli konularından bir diğeri
kime konuşma sırasının geldiğinin belirlenmesidir. Sözel olarak susmak bu aşamada bir
noktaya kadar işe yarabileceği gibi yine sözsüz mesajlar bu noktada devreye girer. Böylesi
durumlarda çoğu kez konuşma sırasının geldiğini ya da sıranın karşıdakine geçtiğini sözsüz
mesajlarla anlama ve aktarma tercih edilir.
Örneğin, Türkler olarak dinlerken başımızı yukarı aşağı hareket ettirerek ya da çıkardığımız
olumlama sesleriyle (“hıh hı”, “mmmm” vb.) bize aktarılan mesajı anladığımızı, kaynak
konumundaki kişinin oluşturduğu kodu açabildiğimizi, devamını beklediğimizi ifade ederiz.
Karşımızdaki sözünü bitirdiğinde ise, aradaki sessiz boşluktan yararlanarak söz sırasının bize
geçtiğini anlarız. Bu noktada sıra bizdedir; başımızı belli belirsiz bir hareketle yukarı kaldırır,
gözlerimizi hafifçe açar, konuştuğumuz kişiye doğru bedenimizi yöneltir vb. bedensel
ipuçlarının yardımıyla konuşma sırasını ele alırız.
Farklı bir kültüre bakıldığında ise durumun değiştiği gözlenebilir. Konuya Japonya’daki
konuşmalardan örnek verilirse; Batılı bir tarzda yani kişi aklına gelen fikri anında söylediğinde
ve karşısındakinden konuya katılmasını beklediğinde, buzdan bir duvara çarpar gibi olunabilir.
Batılı tarzda kurulan diyaloglar, tıpkı basketbol, voleybol ya da tenis maçları gibidir.
Oyuncuların birinden diğerine topa vurma sırası topun konumuna göre değişir. Bir başka
deyişle konuşmak isteyen, fikri olan ve bunu paylaşmak isteyen bunu istediği zaman belirtir ve
sözü bittiğinde elindeki topu yani söz sırasını diğerine geçirir.

Japonya’da konuşma sırasının kişiden kişiye geçmesi çok farklı durumlardan etkilenir; sizden
önce söz alan kişiden yaşınızın küçük ya da büyük olması, konuşanla aranızdaki yakınlık düzeyi
ve aranızdaki kıdem ilişkisi vb. noktalar dikkate alınır. Tüm kurallara uyup, engelleri aşıp, sıra
size geldiğinde tıpkı bowling oynar gibi fikir topunuzu elinize alır ve sakince ileri doğru
fırlatırsınız.
Siz topu atarken diğerleri geri durur, izler ve sanki atışınızı desteklemek için mırıldanır.
Sözünüz bittiğinde bir sessizlik olur ve herkes sizin skorunuzu bekler. Herkes sözünüzü
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tamamladığınızdan emin olduktan sonra, sıradaki (yaşı ve konumu ile konuşmaya uygun olan)
kişi topu eline alır ve sizin vardığınız noktadan değil, tam en başından topun atılacağı yere
gelerek kendi fikirlerini yansıtır. Yani sizin attığınız topla, sizden sonra konuşan kişinin toplan
(düşünceleri, söyledikleri) çarpışmaz, ikisi paralel bir biçimde gider. Heyecan yoktur, panik
yoktur, topu almak için çekişmek yoktur...

Fotoğraf 8: Çene Ovma(Söylediklerinize Katılmıyorum)

11.5.6. Sözel Ve Sözsüz İletişim Becerileri “Zor Durumlarda” Birbirlerine
Arka Çıkar
Bazen hiç arzulanmasa da “zor durumlarda” kalınabilir. Bu gibi zor
durumlardan biri karşıdaki kişiye olumsuz mesajın aktarılmasının
gerektiği zamanlardır. Karşıdakini utandırmadan, onun duygularını
incitmeden, kısacası onu rencide etmeden asıl istenilen aktarılmak
istenir.
Fotoğraf 9: Dirseği Ovma (Sen bir aptalsın, senin beynin dirseğinde yaygınlık; Almanya ve
Avusturya)
Sözsüz mesajlar böylesi durumlarda yine yardıma koşar ve kelimelerin yanlış anlaşılabilecek,
karşıdakini kırabilecek ve yakışık olmayabilecek etkilerini yumuşatır. Örneğin, hızla (akşama
misafir var, bir arkadaşınız geçerken size uğrayacak vb. bir sürü neden) evinize doğru
yürüyorsunuz, tanıdığınız ama çok da samimi olmadığınız biri size karşıdan yaklaşıyor.
Aklınızdan geçen mesaj “Beni rahat bırak, eve yetişmem lazım, sana ayıracak hiç zamanın
yok!” iken, bunları kelimelere dökmek ya da karşımızdakini görmezden gelerek yürüyüp
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gitmek istemeyebilirsiniz. 0 kişiyle aranızda geçecek kısa bir sohbet, aralıklı göz teması
kurmak, gözlerinizi gideceğiniz yöne çevirmek, “Üzgünüm gerçekten gitmem gerek” cümlesini
sarf etmek (bu sözel ama konuştuğunuz kişi bir türlü sözsüzü anlayamadı) ve ayrıldığınızda
yürüme temponuzu hızlandırmak gibi iletişim ipuçları sözsüz olarak aceleniz olduğu mesajını
(kolaylıkla) aktarır.
Böylece kabalık yapılmamış, karşıdaki incinmemiş, kişi birini kırdığı için üzgün ya da suçlu
hissetmemiş

olarak

vicdani

açıdan

huzurlu

biçimde

“yola”

devam

edilebilir.

Sözel ifadeler mesajın içerik boyutuna, sözsüz dışavurumlar ise mesajın daha çok ilişki
boyutuna yöneliktir:
Mesajların içerik ve ilişki olmak üzere iki boyutu vardır; mesajın içerik boyutu konusu ile ilgili
iken, mesajın ilişki boyutu iletişim kuranlar arasındaki ilişki düzeyi ile ilintilidir.
Konu örneklendirilirse; karşıdaki kişiden pencereyi açması isteniyor. Bunu farklı şekillerde
ifade etmek olasıdır. Yakın bir arkadaşa “Pencereyi açıversene...” diyebilir, resmi ilişki içinde
olunan birine “Lütfen, pencereyi açar mısınız?” diye rica edebilir ya da hiç hoşlanılmayan birine
(hiç uygun olmasa da örnek gerektiği için) “Pencereyi aç!” emir ifadesi kullanılabilir. Her bir
söylemde aslında mesajın içerik boyutu aynı kalır yani pencerenin açılması, ama ilişki boyutu
her bir söylemde farklılaşır. “Pencereyi açıversene...” cümlesi nazın geçtiği arkadaşla aradaki
yakın ve sıcak ilişkiyi yansıtır, “Lütfen, pencereyi açar mısınız?” cümlesi resmiyeti ve kişiye
olan saygıyı ifade eder.
Oysa sonuncu sıradaki emir cümlesi “Pencereyi aç!” ile karşımızdaki ezip geçilir (insan
ilişkilerinde karşıdakini yaralamak için ille de ona fiziksel zarar vermek gerekmez, sözlerin
etkisi yeri geldiğinde daha yaralayıcı olabilir ve ortaya çıkan yaralanmaların tedavi edilmesi
çok daha zordur). Bu nedenle iletişim içinde olunan kişilere aktarılan mesajın içerik boyutu
aynı kalsa da, mesajın ilişki boyutunda konuya yaklaşım tarzı, karşıdaki kişi ile ilişki düzeyini
içerdiğinden üzerinde önemle durulması gereken kişilerarası iletişim noktalarındandır.
İçerik ve ilişki boyutu sözel yollarla iletişim kurulan kişiye aktarılabilir, ancak bazı özel
durumlarda iletişimin ilişki boyutunu sözlere yüklemek rahatsız edici olabilir. Böyle
durumlarda sözsüz ipuçları, karşılaşılabilecek olası sorunları bertaraf etmek üzere devreye
girer. Örneğin; iş ortamında, üst astına “Ben senin üstünüm ve ne söylersem onu yapacaksın!”
mesajını sözel olarak ifade ederse aradaki ilişki bir daha onarılmamak üzere zedelenebilir.
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Oysa Mehrabian’a göre söz konusu mesajlar sözsüz yollarla; üstün astın sırtını değil, omzunu
bastırarak üzerinde sözsüz hakimiyet kurmasıyla, dinlerken rahat bir beden duruşu içinde
olmasıyla, elleriyle “çatı hareketi” yapmasıyla, başını çene hizasından kaldırarak gözlüklerinin
üstünden bakar gibi konuşmasıyla vb. ipuçlarıyla net bir biçimde aktarılabilir (Mehrabian,
1981: 37-39’den Aktaran ker Dinçer, 2012:38).
Her ne kadar yaratılmak istenen izlenimden “ben senden güçlüyüm” mesajı anlaşılıyor olsa ve
bunlar ast tarafından doğru biçimde, olumsuz sözsüz mesajlar olarak okunuyor olsa da, yine de
“bana dokundu, yüzüme baktı, beni dinledi” gibi anlamları da yüklenebileceğinden (aslında
olaylara baktığınızda yaklaşımlarımız oldukça bireysel çünkü birine çok itici gelen bir davranış
diğeri için olumlu anlam içerebilir) sözel olarak yaratılabilecek yıkımdan daha az olumsuz
etkiye sahiptir demek mümkündür.

Fotoğraf 10: Elle Havalandırmak(Eller kafa sallamanın yerini tutar, yaygınlık; Japonya)
Günümüzde bu tarz bir dokunuş Amerika Birleşik Devletleri’nin 44. Başkanı Obama tarafından
sıklıkla kullanılmakta ve sözsüz iletişim literatüründe “Obama dokunuşu” olarak kendisine yer
edinmiş durumdadır.
Peki, Obama dokunuşu nasıldır? Obama konuştuğu kişinin anlattıklarından hoşlanmadığında
ya da konunun istenmeyen bir biçimde uzayacağını düşündüğünde, sağ elini tokalaşmak için
uzatır, sol eli ile konuşan kişinin omzuna (bazen de sırtına) hafifçe vurur ya da üst kolunu tutar
(hatta pazılarından hafifçe sıkar). Bu şekilde iletişim kurduğu kişiye hem konuşmayı
sonlandırması gerektiği mesajını verirken hem de biraz önceki” bana dokundu, yüzüme baktı,
beni dinledi” mesajını aktarır. Ayrıca mecazi anlamda “sorunları elime alırım” mesajının da
okunmasını sağlar.
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11.5.7. Sözel Ve Sözsüz İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin Dört Boyutu
Vardır
Sözsüz iletişim, sözlü iletişimden her ne kadar daha çok duyulara ve duygulara yönelik olması
yönüyle farklılaşsa da, sözsüz ipuçları sözlü iletişim mesajlarının yorumlanmasına dair ipuçları
sağlar (önceki maddelerde özetlendiği gibi).
Bu durumun temelinde birbirleri ile içe geçmiş bağları ile ilişkilerin tanımlanmasında, analiz
edilme ve ilişkilerin dinamiklerinin anlaşılması aşamasında birbirlerini destekleyen yardımcı
roller üstlenmeleri yatar. Sözlü ve sözsüz iletişim becerileri arasındaki ilişkiler temel olarak;
yerine geçme, tamamlama, çatışma ve vurgulama biçimlerinde gerçekleşir.


Sözel Ve Sözsüz İletişim Arasındaki Birbirinin Yerine Geçme İlişkisi

Üzerinde durulması gereken ilk unsur olan birbirinin yerine geçme ilişkisi en iyi örneklerle
açıklanabilir. İlk örnek bir soru-yanıt karşıtlığından verilirse; soru sorulduğunda, sorunun yanıtı
sözel yollarla verilebilir ancak sözel bir ifadenin yerine başın aşağı yukarı sallanması ve böylece
“evet” kelimesi ile aynı anlamı ifade eden bir hareket yapılması da olasıdır (ülkemizde bu
şekilde kullanırız ama dikkat; Hindistan, Bulgaristan ve Arnavutluk seyahatlerinizde başınızı
iki yana, sağdan sola sallamalısınız çünkü bu hareket “evet” anlamına gelir). İkinci örnekte ise,
resmi bir sunumdasınız ve ön sıralardaki yerinizden, yapılan sunumu can kulağı ile (!) takip
ediyorsunuz.
Bu esnada yakın arkadaşlarınızdan biri kapıdan giriyor. Muhtemelen hemen dikkatiniz ona
kayar. Ona gülümser ve elinizle yanınızdaki boş yeri işaret edersiniz. Sözel olarak ağzınızdan
tek bir kelime çıkmaz ama sözsüz olarak arkadaşınıza onu görmekten duyduğunuz mutluuğu
ve yanınızda oturabileceği boş yer olduğu mesajını hiç de zorlanmadan aktarırsınız. İşin ilginç
tarafı o da yanınızdaki boş yere otururken size gülümser ve bu şekilde aynı sıcak duyguları
paylaştığı mesajını size iletir. İncelenen her iki örnekte de sözsüz mesajlar, sözel olanların
yerine geçmiş ve sözsüz olanlar, sözel mesajlarla aynı anlamı verecek şekilde, ancak daha basit
ve (daha) içten biçimde beden hareketleri ile karşılanmıştır.



Sözel Ve Sözsüz İletişim Arasındaki Destekleme İlişkisi

Bu tür bir ilişkiyle sözsüz iletişim mesajlarının, sözel mesajların anlamını desteklediği
durumlarda karşılaşılır. Örneğin; kendinizi ders anlatan bir öğretmen olarak hayal edin;
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anlattığınız konuya hakim olmak, sizi dikkatle (!) dinleyen öğrencilerin dikkatlerinin
dağılmasını önlemek ellerinizle konunuzu renklendirmek isteyebilirsiniz. Nasıl mı? Daireden
söz ederken havada hayali bir daire çizebilir, dünyanın yuvarlaklığını ellerinizle gösterebilir ya
da her şeyin yolunda gittiğini başparmağınızı yukarı kaldırarak anlatabilirsiniz...
Benzer bir örnek avcıların dünyasından verilebilir. “Avladığım balık tam bir buçuk metreydi”
şeklinde sözel olarak aktarılabilecek bir av anısı, sanki daha inandırıcı olsun diye balığın
büyüklüğünü vurgulamak üzere kolların iki yana açılmasıyla karşıdaki kişi ya da kişilerin
gözünde canlandırılır. Bu ve benzeri sözsüz desteklemeler, sözel mesajı sözsüz mesajlarla
görsel olarak zenginleştirdiği, iletişime daha derin bir boyut kazandırdığı için, iki iletişim türü
arasındaki birbirini destekleyerek tamamlama ilişkisini yansıtır.


Sözel Ve Sözsüz İletişim Arasındaki Vurgulama İlişkisi

Yazılı olarak ifade edilen düşünceler arasında en önemli olanın nasıl altı çiziliyorsa, sözsüz
davranışlar da benzer biçimde bazı durumlarda sözel mesajların anlamını ve önemi vurgulamak
için kullanılabilir. Vurgulama ilişkisinde, sözsüz olan mesaj, sözel olarak ifade edilen ve
üzerinde yoğunlukla durulması istenen noktada yardımcı rol üstlenir. Tartışma içinde olunan
bir kişiye karşı “seninle konuşurken yüzüme bak!” diye yüksek bir ses tonunun kullanılması ve
aynı zamanda kolunun sert bir şekilde kavranması, sözel olarak ifade edilen mesajın sözsüz
ifadeler


ile

desteklendiği

olumsuz

bir

durumdur.

Sözel Ve Sözsüz İletişim Arasındaki Çatışma İlişkisi

Bazen sözel mesajlar ile sözsüz dışavurumlar arasında çelişki olabilir ve karşılaşılan çoğu
durumda sözsüz olanlar, sözel olarak aktarılan mesajlardan daha güvenilir olarak nitelendirilir.
Çünkü insanların gerçek duygu ve düşünceleri sözsüz iletişim kanalları aracılığı ile daha rahat
ve kolay yansıtılabilir. Bu durumun temelinde, sözel mesajların zihinde planlanması, sözsüz
mesajların ise daha içten, doğal ve plansız olması yatar.

Örneğin “Kapıyı açar mısınız?” denildiğinde bile bir an için bunun nasıl söyleneceği zihinde
planlanır, çünkü karşıdaki kişiden istenilen bir şey vardır ve mesajın ona nasıl aktarılması
gerektiği üzerinde düşünülür (mesajın içerik ve ilişki boyutunu hatırlayın). Bu noktada mesajın
ilişki boyutu üzerinde durulur, karşıdakini kırmayacak ya da tam tersi onu üzecek biçimde
mesaj sözel olarak formüle edilir. Oysa sözsüz mesajlar istem dışında ve bilinçaltı etkileriyle;
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basit bir biçimde kaşın kaldırılması, dudağın bükülmesi, gözlerin devrilmesi vb. dışavurumlar
ile duyguların zihinde planlanmadan, beden aracılığıyla karşıdaki kişi/kişilere aktarımını içerir.

Fotoğraf 11: El Birleştirme(Kızgınlık, yaygınlık; Belçika, Fransa, Portekiz)
Ayrıca bu noktada gerçek duyguların gizlenilmesinin istendiği durumlarda bile, sözsüz
mesajların duyguların “sızmasına” yol açabildiği dikkate alınmalıdır. Örneğin; yoğun bir iş
ortamında yöneticimiz konumundaki kişi ile kısıtlı bir zaman diliminde görüşmek istiyoruz,
bunun için de bir randevu almaya çalışıyoruz.
Üstümüz konuşmak için zamanı olduğunu söylüyor, ama bunu söylerken bir yandan da saatine
bakıyor ve önünde yığılmış olan dosyaları karıştırıyor. İşte bu noktada sözsüz ve sözel mesajlar
arasındaki çelişki/çatışma rahatlıkla gözlenebilir. Bir başka deyişle burada hareketler ile sözler
birbirinin tam tersi mesajlar içerir. İşte size özel bir soru; böyle bir durumda sözel mi yoksa
sözsüz mü hangi mesajı okur ya da değerlendirirsiniz?
Evet, yanıtınızı duyuyor gibiyim... Karşılaşılabilecek benzeri durumlarda mesajın alıcısı/hedefi
olarak atılması gereken en uygun adım, mesajların sözsüz açıdan taşıdığı anlamın dikkate
alınmasıdır. Çünkü sözsüz iletişim ipuçları rol yapma konusundaki zorluklarıyla, kontrol
altında tutulması olası sözel ifadelerden daha az yanıltıcı özellik taşır. Bu nedenle yalanı
kelimelere dökerken, sözsüz olarak desteklemek daha zordur.
Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un da belirttiği gibi: “Gözü olan ve gören, kulağı olan
ve duyan kişi, hiçbir ölümlünün sır tutamayacağı konusundaki gerçeği bilmelidir. Dudakları
ipuçlarını saklasa da, parmakları hareket ederek onu ele verir ve gerçek mesaj her bir
hücresinden dışarı sızar”. Sonuç olarak bir kişinin iletişimci olarak güvenirlilik ve beceri
düzeyi; yansıttığı sözsüz mesajlar ile sözel ifadeleri arasındaki dürüstlük bağı ile doğru
orantılıdır.

296

11.5.8. Sözel Ve Sözsüz İletişim Mesajları Kültürden Kültüre Farklılık
Gösterir
Sözsüz beceriler aracılığıyla aktarılan mesajlar tıpkı sözel becerilerin temelini oluşturan
konuşulan diller gibi ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişir ve böylece benzer hareketler
sıklıkla farklı anlamlar taşıyabilir. Bir başka deyişle bazı sözsüz dışavurumlar, parçası olunan
kültüre özgüdür ve yansıttığı önem kültürler açısından farklılık içerir. Örneğin; Güney Avrupa
ülkelerinde kişilerin beden dili dışavurumları o kişinin eğitim durumunun ve terbiyesinin
göstergeleri olarak değerlendirilirken, Kuzey Avrupa ülkelerinde sözsüz iletişim dışavurumları
kişinin rahatlığı ve doğallığı ile ilişkilendirilir.
Kültürlerin farklı yansımaları ile kullanılan sözsüz ipuçları arasında, sözlere dökülmeyen ancak
aynı kültüre ait her bir üye tarafından bilinip, uygulanan kültür temelli bir ortak paylaşım alanı
bulunur. Bu şekilde bir kültürün sözsüz mesajları incelendiğinde, aynı zamanda o kültürü
anlamak için önemli bir adım atılmış olunur.
Örneğin, eğer New Orleans’ın yerlilerinden değilseniz, sokaklarda mendil sallayarak, şarkı
söyleyen, dans eden insanların aslında bir cenaze törenine katılıyor olmaları sizi şok edebilir.
Caz Cenazesi (Jazz Funeral) adı verilen bu tür bir cenaze töreni siz de ölüye karşı saygısızlık
düşüncesi uyandırırken, New Orleans’lılar bunu daha iyi bir yaşama yolculuk için duyulan
şükranın ifadesi olarak görürler.
Bir örnek de kültürler arasındaki “boy ölçme” konusundaki yaklaşımlardan verilirse; bir Kuzey
Amerikalı, Meksika’ya yaptığı ziyaretinde tanıştığı kişilere ailesini anlatabilmek ve bunun için
dil engelinin üstesinden gelebilmek için el hareketlerinden yararlanmaya karar verir. Anlatmak
istediği ise, çocuklarıdır.
Çocuklarının yaşlarını sözsüz olarak boylarını göstererek anlatmak ister. Avuç içi aşağı bakar
ve yere paralel biçimde, elini yerden belirli bir mesafeye yükselterek yaşça büyük çocuğunun
yaklaşık olarak boyunu gösterir. Kuzey Amerikalı ilk bakışta Meksikalının yüzündeki
onaylamayan bakışı anlayamaz.
İkinci çocuğunun da boyunu gösterirken, ortada bir sorun olduğunu fark eder, artık
Meksikalının yüzünden öfke geçmektedir. Meksika’da avuç içi aşağı bakar ve yere paralel
biçimde kaldırılan el, ancak cansız varlıkların ya da hayvanların boyutlarının gösterildiği
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zamanlar için uygun görülür. Meksikalılarda canlıların boylarını gösterirken avuç içlerini
görünür biçimde, yan tutulur ve el yere dikey bir konumdadır.
Başka bir örnek selamlaşmalardan verildiğinde; Hindular birbirlerini selamlarken ellerini
göğüs merkezlerinde avuç içleri birbirine yapışır biçimde birleştirir ve başlarını karşılarındaki
kişi/kişilere saygıyla eğerler. Buradaki anlam Hindu inancındaki “benim içimdeki kutsallık
senin içindeki kutsallığı selamlıyor”dur.
Tayland ya da Malezya’da çocukları başlarından okşayarak sevmek hoş karşılanmaz, çünkü bu
davranış bireylerin kutsal sayılan ve entelektüel merkezi olarak görülen kafanın, daha da
önemlisi bireyin ruhsal güç merkezinin aşağılanması anlamını taşır. Bu nedenle ziyaret edilen
ülkenin konuşma dilini öğrenmek kadar, o kültürün bir yansıması olan sözsüz ipuçlarını da
önceden öğrenmeye çalışmak ve ziyaret esnasında dikkatlice gözlemleyerek uygulamak
gerekir.

Fotoğraf 12: Elini Birleştirme(Tekrar Soru Sormak, yaygınlık; özellikle İtalya)

Konunun renkliliğinden dolayı farklı örneklere beden dili ana başlığı altında tekrar
bakılacağından, burada küçük bir denemeyle farklı bir kültürün beden dili dışavurumlarına
karşı ne kadar duyarlı olduğunuzu test etmeye ne dersiniz?

Bu Japon genç kız sözsüz olarak ne diyor?
A) Tavşan gibi korktum,
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B) Seninle ilgili hiç de hoş olmayan şeyler duydum
C) Çok kızgınım

11.5.9. Aman Dikkat! Sözsüz Mesajlar Anlamlandırılırken İçinde
Bulunulan Ortamın Özellikleri Göz Ardı Edilmemelidir
Yukarıda belirtilerin yanında unutulmaması gereken önemli bir nokta daha var. Evet, sözsüz
iletişim her ne kadar kişilerarası ilişkilerde çok önemli, konuşulan, söylenen, bazen yazılan
(Internet öncesi dönemde mesajlar mektuplarla aktarılırdı. 0 zaman kullanılan mektup kağıdının
rengi anlam taşırdı; kağıt pembe ise mektup yazılan kişiye duygulan sevgi, beyaz ise aradaki
resmi ilişki anlatılırdı.
Ayrıca bir de üzerine kokular sıkılır, “Sevginden yanıyorum” mesajını aktarmak için mektubun
ucu yakılırdı) kelimelerin anlamını derinleştirme ya da tersi bir etki yapma gücüne sahip olsa
da, sözlü iletişimde olduğu sözsüz iletişimde de mesajın aktarımında başvurulan kanallar farklı
koşullar altında, farklı kişilere karşı birbirlerinden tümüyle farklı anlamlar taşıyabilir. Bir başka
deyişle, bazen sözsüz mesajlar da sözel olanlar gibi muğlak, görünenin altında yatan anlamları
olabilir. Örneğin, göz kırpmak (göz atmak şeklinde olan hareket) en temel flört hareketleri
arasında yer alırken, size her göz kırpan sizden hoşlanıyor dur? Ya bu kişinin gözüne toz
kaçmışsa,

ya

lens

kullanıyorsa,

tiki

varsa,

ya

göz

kuruluğu

çekiyorsa...

Benzer bir örnek kol kavuşturma ya da kenetleme hareketi üzerinden verilebilir. Her kolunu
kenetleyen içe kapanmış, savunmaya geçmiş, söylediklerimize ya da bize karşı bir savunma
içine mi girmiş? Üşüdüğü için kollarını kenetlemiş olabilir mi? Kendisini güvende hissetmek
için kendine dokunma eğilimi içinde olabilir mi?
Potansiyel saldırı durumu var da caydırıcı güç olarak kendine duyduğu güveni ve “geriye adım
at!” ifadesini kollarını kavuşturarak mı aktarıyor? Yoksa ellerini-kollarını konuşurken çok
kullanan biri olduğu için yarı yorulmuş, kollarını kavuşturarak dinleniyor olabilir mi? Bu
sorulların yanıtı ancak karşıdaki kişi ve ortam incelenerek verilebilir.
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Başka deyişle, hiç bir sözsüz iletişim ipucu tek başına, iletişim sürecinin diğer unsurlarından
soyutlanarak, kesin olarak yorumlanmamalıdır. Sözsüz iletişim mesajlarının mümkün olan en
doğru biçimde yorumlanabilmesi için o an içinde bulunulan koşullar, kişiler arasındaki ilişkinin
boyutu ve bunlara ek olarak jestlerin, mimiklerin, beden duruşunun (postür), göz temasının,
giyim tarzlarının vb. sözsüz ipuçlarının bir bütün olarak, birbirleri ile bağlantı içinde
değerlendirilip

yorumlanması

gerekir.

Fotoğraf 13: Dudağa Temas(Seninle konuşmak istiyorum, yaygınlık;
Yunanistan)

11.5.10. Her İki İletişim Biçimini Başarılı Bir Biçimde
Sürdürmek Zor Olsa Da, Sözsüz Olan Kıyasla Biraz
Daha Zordur
Sözsüz iletişim mesajları, sözel olanlara kıyasla yapılandırma
zorluğundan dolayı incelenmesi de zor olan bir çalışma alanıdır. Bir kitap alınarak, onu iyice
özümseyerek bir “sözsüz iletişim uzmanı” olmak olası değildir (daha da kötüsü konuya ilişkin
tüm kitapları, makaleleri okusanız da her zaman bilinmeyen noktalar kalır).
Her ne kadar aynı kültürü, zevkleri, yaşamı paylaşan kişilerin birbirlerinin sözsüz ipuçlarını
doğru olarak tahmin etme olasılıkları artsa da, yine de herkes özgün kişilikleri ile okunması
gereken “ayrı” bir kitaptır. Nasıl ki bir kitabı kabına bakarak değerlendirmek yanlışsa, insanları
da bilinen kalıplara sokmaya çalışmak aynı derecede hatalıdır. Eğer kalıplar konusunda ısrar
ediliyorsa, karşıdaki kişi istenilen şekilde davranmaya ya da rol yapmaya manipüle edilir.
Konu örneklendirilirse: 3.000 parçalık bir yap-boz yapıyorsunuz. Seçtiğiniz yap-bozun
üzerinde çok güzel bir manzara var ve neredeyse resmin yarısını gökyüzü oluşturuyor, kalan
bölüm de ise büyük bir çayırlık ve küçük çiçekler var. Yap-bozun parçalarına baktığınızda
gökyüzüne denk gelenlerin sayısının çok fazla ve renk olarak birbirine benzediğini
görüyorsunuz.
İşte bu parçaların yerlerini bulmak zor ve sıkıcıdır. Oysa sayıları daha az olan çiçekleri bulmak
ve

yerlerine

yerleştirmek

eğlencelidir.

Yüreğiniz

coşar,

yap-bozu

kolayladığınızı

düşünürsünüz. Şimdi örneğimizden hareketle insan hayatına dönersek; bizler de insanlar olarak
o büyük yap-bozun birer parçalarıyız aslında... Kimimiz gökyüzü, kimimiz de çiçek parçaları
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gibi. Çiçek olanlar mutlu çünkü hem kolaylıkla bulunuyorlar, hem de hemen dikkat çekiyorlar,
oysa bulutlar sıkkın onlar çoğunluğun arasında fark edilmeden kaybolup gidiyorlar...
Bu noktada şunu fark etmemiz gerekir: Her birimiz kendimize özgü özelliklerimizle eşsiz ve
benzersiz varlıklarız... Ve bu sayede ÇOK büyük bir yap-bozun vazgeçilmez parçalarını
oluşturuyoruz.
Nasıl yaptığınız 3.000 parçalık yap-bozun bir parçası kaybolunca, resmin bütün ahengi
bozuluyor, bakan kişinin ya da yapan olarak sizin dikkatiniz doğrudan oraya kayıyorsa, aynı
şey konu insanlar olduğunda da geçerlidir. Yani aslında yokluğu fark edilmeyecek gibi olan
bile vazgeçilmezdir, yokluğu anında fark edilir... Her bir insanı tanımak için ona fırsat tanımak
ve zaman ayırmak gerekir, ancak bu şekilde farklılıklara saygı duyabilir, kişilerin içsel
zenginliklerini, iletişim özelliklerini fark edebiliriz.
Buraya kadar üzerinde durulan konular özetlenirse; başarılı bir iletişimci (iletişim
kompetanı/uzmanı), iletişim kurduğu kişi ya da kişilerin sadece söylediklerini değil, yüzü, eli,
kolu, bedeni, kullandığı renk, arada tuttuğu mesafe, sesin tonu vb. sözsüz iletişim ipuçlarıyla
aktardıklarını duyar, gözler, hisseder ve kokusunu alır, çünkü her bir iletişimsel ifade aslında
sözsüz parçasını da yanında taşır.
Sözsüz iletişim; hayatın her alanında istenildiğinde kontrol edilebilerek kullanılan (ancak uzun
süre rol yaparak karşıdakini yönlendirmek mümkün değildir çünkü bireyin kişisel özellikleri er
ya da geç devreye girer) ya da farkında bile olunmadan, kendiliğinden akan bir iletişim biçimi,
herkesin başvurduğu bir iletişim becerisi ve kişilerarası iletişimin çıkış noktalarından biridir.
Sözsüz iletişim kişinin; öz-benliği ile örtüşmeyen, zihinlerde “cilalanmış” kişisel imaj
oluşturmak için kullanılabilecek, sahte bir dışavurum yolu değil, tam tersi kişinin kişisel
imajının gerçek kişiliği ile bağlantılı olması gerekliliğini vurgulayan, kişinin imajını
destekleyen, renklendiren bir iletişim biçimidir.
Not: Kültürlerarası sözsüz mesajlar konusunda resmi üzerinde durduğumuz Japon genç kız
beden dili ile çok kızgın olduğunu ifade ediyor...
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12. KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİNDE BEDEN DİLİ (2)
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Giriş
Bu derste kişisel imaj yönetiminde sözsüz iletişim repertuarını açıklayabilmek, alt dallarının
neler olduğunu belirleyebilmek için beden dili, jestler ve mimiklere ayrıntılı olarak
değinilecektir. Olumlu bir kişisel imaj ve olumlu bir ilk izlenim yaratılmasında beden dili
unsurlarının önemi ve işlevleri üzerinde durulacaktır.
Beden dili, sözsüz iletişimin sessiz yönü olmasına rağmen kelimelerden daha “yüksek sesle
konuşma” potansiyeline sahip bir “dil”dir. Beden dili etkin bir biçimde kullanıldığında, tek bir
kelime bile sarf etmeden, beden hareketleri aracılığı ile “konuşulabilinir”. Gündelik
iletişimlerin türü ister yüz yüze, ister örgütsel boyutta olsun, jestler (yürüyüş, oturuş ya da
ayakta duruş biçimleri, başın hareketi, el ve kol hareketleri vb.) ve mimikler (yüzdeki,
gözlerdeki ifadeler) bir bütün olarak, açık ya da kapalı kanallar aracılığıyla geniş bir mesaj
aktarımı ve paylaşımı sağlar.
Ancak beden dili her ne kadar insan ilişkilerini başlatırken, sürdürürken ve bitirirken önemli bir
mesaj aktarma biçimi olarak kullanıyor olsa bile, tek bir beden hareketinin tüm bireyler için
aynı ya da fark1ı kültürlerde ve farklı durumlar karşısında aynı anlamı taşıması mümkün
değildir.
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12.1. Sözsüz İletişim Repertuarı
Sözsüz iletişim repertuarını açıklayabilmek, alt dallarının neler olduğunu belirleyebilmek için
ise, iki temel yaklaşımı benimsemek mümkündür. Söz konusu yaklaşımlardan ilki; sözsüz
iletişimi kendi inde üçe ayırarak incelemeyi uygun gören, Otto Schober tarafından yapılmış
olan ayrımdır ve bu ayrıma göre sözsüz iletişim kendi içinde sessiz, sesli ve nesnel olmak üzere
üç alt dala ayrılarak incelenmiştir. (Schober, 1995: 30):
Sessiz İletişim (Beden Dili): Sözsüz iletişimin görsel yönüdür, yani gözün gördüğü beden
hareketlerini kapsar ve çoğu kez beden dili ya da vücut dili (body language) olarak da
adlandırılır.
Sesli İletişim: Duyulabilen, konuşma ile ortaya çıkan ve dilden bağımsız olan ama dil ile
yakından ilgili olgular (vurgular ve konuşmalar) ve bağımsız ifadeler (sesli gülmek, içini
çekmek ya da susma davranışı) üzerinde durur.
Nesnel İletişim: Zihinlerdeki izlenimleri tamamlayan unsurlar (kıyafet, seçilen renkler,
kullanılan aksesuarlar, kişinin çekicilik düzeyi, tercih edilen kokular, zamanı kullanma ve
algılama biçimi vb. konular) sözsüz iletişimin nesnel yönü kapsamında incelenir.
İkinci gruplandırma ise, sözsüz iletişimde kullanılan kanalları temel alarak yapılandırır. Diğer
iletişim biçimlerinde olduğu gibi, sözsüz iletişimde de mesajlar çok farklı ve çeşitli kanallardan
geçerek alıcısına/hedefine/muhatabına ulaşır. Sözsüz iletişim kanalları birçok farklı şekilde
tanımlanabilir, ancak benimsenmiş en genel ve yaygın tanımlama şekli; beden dili (kinezik),
vokal unsurlar (paralinguistik), kişiler arasında tutulan mesafe ve mekan kullanımı (proksemiuzamsal iletişim), dokunarak iletişim (haptik), zaman kullanımı (kroksemi), müzik, renk, koku
ve tatların kullanımı (estetik), vücut şekli ve boyutu, ten rengi vb. (fiziksel görünüş) ve
kıyafetler, makyaj, gözlük, mücevherat kullanımı vb. (genel görünüş) biçimindedir.

12.2. Beden Dili-Kinezik (Sessiz İletişim)
Günümüz dünyasında sözsüz iletişim sistemleri arasında en önemli rollerden birini üstlenmiş,
vücut hareketlerinin yorumlanması, yani “beden dilinin okunması”, kişilerarası ilişkilerimizde
sözel becerilerimiz kadar üzerinde durulan ve dikkate ele alınan bir konu haline gelmiştir.
Çünkü beden dili, sözsüz iletişimin sessiz yönü olmasına rağmen kelimelerden daha “yüksek
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sesle konuşma” potansiyeline sahip bir “dil”dir. Beden dili etkin bir biçimde kullanıldığında,
tek bir kelime bile sarf etmeden, beden hareketleri aracılığı ile “konuşulabilinir”. Gündelik
iletişimlerin türü ister yüz yüze, ister örgütsel boyutta olsun, jestler (yürüyüş, oturuş ya da
ayakta duruş biçimleri, başın hareketi, el ve kol hareketleri vb.) ve mimikler (yüzdeki,
gözlerdeki ifadeler) bir bütün olarak, açık ya da kapalı kanallar aracılığıyla geniş bir mesaj
aktarımı ve paylaşımı sağlar.
Ancak beden dili her ne kadar insan ilişkilerini başlatırken, sürdürürken ve bitirirken önemli bir
mesaj aktarma biçimi olarak kullanıyor olsa bile, tek bir beden hareketinin tüm bireyler için
aynı ya da fark1ı kültürlerde ve farklı durumlar karşısında aynı anlamı taşıması mümkün
değildir. Bu nedenle daha konuya başlarken sürekli göz önünde bulundurulması, üzerinde
önemle dikkat edilmesi gereken bir noktanın fark edilmesi gerekir.
Hiçbir beden dili dışavurumu herkes tarafından aynı biçimde anlaşılmaz ve içinde bulunulan
koşullar (mekansal koşullar, kültürel geçmiş, kişilerin eğitimleri, yaşları, cinsel tercihleri, ait
oldukları alt-kültür özellikleri vb. çok sayıda faktör) paylaşılan anlam üzerinde rol oynar.
Buradaki uyarı üzerinde durulacak beden dili dışavurumlarını “Her durum ve herkes için % 100
aynı anlamı içerir” şeklinde bir yanılgıya düşmeden yorumlamak olacaktır.

12.2.1. Beden Dili Kavramı
Beden dili bir diğer adı ile kinezik (kinesics), kurulan iletişimlerde birbirini takip eden jestleri,
yüz ifadelerini, göz temasını, beden duruşunu, beden hareketlerini, selamlaşma biçimlerini ve
tüm bunların iletişimdeki yerini inceleyen bir çalışma alanıdır. Bir başka ifade ile hareketlerle
değer ve önem kazanan, ses tonu ile desteklenen ve kelimelerle son şeklini alan karmaşık bir
iletişim sürecidir. Ancak bu aşamada kinezik kapsamında bazı beden dili dışavurumlarının
statik, yani dingin, hareketsiz ifade biçimlerini içerdiğini de göz ardı etmemek gerekir.
Kinezik; köken olarak Yunancada hareket anlamına gelen kelime “Kinema”dan gelir ve ilk
hece “kin”, hareketi ifade eder. Kinetik terimi ise buradan türetilmiş ve güç kullanma yolu ile
elde edilen hareketin bilgisi anlamında kullanılır olmuştur. Kinematograf terimi ise, hareketli
resimlerin çekimi ve oynatılması anlamında ve yine “kin” kökünden türetilmiş bir kelimedir.
Ayrıca kelimenin bir başka kullanım biçiminde; Almanca “Kino”, film karelerinin hareketi
biçiminde, sinema anlamına gelir.
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Kinezik konusu üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar sonucu, araştırmacılar beden dilini üç
kategoriye ayırarak incelemenin daha geniş çaplı araştırma bulgularına ulaştıracağını
düşünmüşlerdir. Söz konusu bu üç kategori; beden dilini kültürel yapıdan ayrı tutarak, kişisel
temellere dayanarak fizyolojik açıdan inceleyen ön-kinezik (sinergoloji de ön-kinezik
çalışmaları çerçevesinde ele alınır), tek tek beden hareketlerini gruplandırarak inceleyen ve
kültürel yapı içinde taşıdığı anlamı inceleyen mikro-kinezik, kültürlerarası farklılıklar taşıyan
beden hareketlerini ortaya koymaya çalışan sosyal kineziktir.
Bir dipnot açalım:

12.2.2. Sinergoloji
Bedenin bilinçsiz hareketlerini saptayan, topografyasını çıkaran, güdülerin görsel belirtilerine
verilen addır. Sinergolojiye göre beden üç var oluş katmanına sahiptir: Duygu, his, güdü.
Sinergolog söz konusu var oluş katmanlarının şifrelerini, duygusal bedensel izi olan heykelde,
hissin bedensel izi olan iç tavırda ve güdünün bedensel izlerini mikro hareketlerde çözer. Bunlar
arasından mikro hareketler (bilinçsiz ve anlık hareketler) de kendi içinde üçe ayrılır: Mikrosabitleme, mikro-okşama ve mikro-kaşıntı. Mikro-sabitleme; bede nin bir bölümünün
hareketsiz bir konumda kalmasıyla simgelenen konsantrasyon belirten davranışları kapsar (el
bedenin bir bölümüne veya yüze yaslanmıştır ve hiç hareket etmez. Mikro-okşama;
karşıdakiyle bütünleşme arzusundan kaynaklanan, bireyin kendi bedenine yönelik okşama
hareketlerini ifade eder (konuşmaya güç katar, kişinin kendisini rahat hissettiğinin
göstergesidir) Mikro-kaşıntı; bir tepkinin bastırılmasından doğan ve kan damarlarındaki kılcal
genişleme sonucu oluşan kaşıntıya verilen addır (Turchet 2005:32,45,348’den Aktaran Ker
Dinçer, 2012:48-49).
Günümüzde beden dili dışavurumları, gündelik yaşam pratiklerı içinde kişilerin doğal olarak
başvurdukları, yaygın bir mesaj aktarma kanalı olarak kabul edilir. Bu durumun temelinde,
yapılan gözlemler ışığında çoğu insan hareketinin otomatikleşmiş olması, genellikle kontrol
dışında bilinçsiz olarak yapılması ve insanların anlatmak istedikleri (ruh hallerini ve hislerini)
sürekli olarak bedensel dilleri aracılığı ile karşılarındakilere aktarmaya çalışmaları yatar.
Bir başka deyişle iletişim uzmanları, iletişim sürecinin yaklaşık % 60 oranlık büyük bir
kısmının beden dili dışavurumları ile gerçekleştirildiği üzerinde hemfikirdirler. Bu yüzden yine
iletişim uzmanları, iletişimdeki etki düzeyini artırmak isteyen kişilerin; öncelikle kendi beden
dili dışavurumlarının farkına varmalarını, kendi sözel ve sözsüz mesaj aktarımlarının arasındaki
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uyum düzeyini incelemelerini ve doğru beden dili kullanımlarını öğrenmelerini (konuya ilişkin
düzenlenen eğitimler, kitaplar ya da bireysel gözlemler yoluyla) önerirler.
Konu hakkındaki bilgilenme düzeyinin artması belirtilenlere ek olarak, bireylerin kendini daha
iyi tanımlarına ve ilişkilerinde daha etkili olmalarına, diğer insanlara karşı anlayış
göstermelerine ve hoşgörü geliştirmelerine yardımcı olurken, iletişim içinde olunan bireylerin
iç dünyalarına ilişkin bilgi sahibi olunmasına da destek verebilir.

12.2.3. Beden Dilinin Özellikleri
İnsan ilişkilerinin her aşamasında önemli rol üstlenen beden dilini, tıpkı sözsüz iletişim gibi
kendine özgü ve iletişimin ayrılmaz yönü haline getiren bazı özellikler vardır ve bu özellikleri
aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:
Jest ve mimikler bazen istenerek bilinçli olarak, bazen de doğal (spontan), bilinçsiz olarak
ortaya çıkan hareketlerdir. Ancak hepsinin bilinçaltı temelli ya da bilinçli bir nedeni vardır.
Bununla birlikte herhangi bir jesti ya da mimiği yapan kişi iletişim kurduğu kişi/kişiler üzerinde
nasıl bir izlenim yarattığını, onlara tam olarak nasıl bir anlam aktardığını kesin olarak bilemez.
Durum özellikle açık ve bilinçli olarak yapılmayan beden dili hareketleri için söz konusudur.
Bu yüzden de her bir hareketin tek ve kesin bir anlamı vardır şeklinde yapılabilecek kesin
yargılar içeren bir değerlendirme iletişimi yanlış yerlere götürebiir. (Uyarımızı tekrarlıyoruz!)
Jest ve mimikler duyguları yansıtmakta yoğun biçimde kullanılır. Bu yüzden anlamca çok yüklü
ya da anlamca belirsiz olabilirler. Örneğin kaş çatma hareketi hoşnutsuzluk, onaylamama,
şaşkınlık, can sıkıntısı, kızgınlık gibi birçok nedenden kaynaklanabilir ve değişik anlamları
paylaşmak için istenerek bilinçli bir biçimde ya da istem dışı kendiliğinden bir biçimde
yapılabilir. Sözsüz iletişim başlığı kapsamında üzerinde durulduğu gibi, doğru anlam beden dili
dışavurumlarının içinde gerçekleştirildikleri ortam ve iletişim durumunun değerlendirilmesi ile
belirlenir.
İnsan toplumsal ve kültürel bir varlık olduğundan, jest ve mimikler de kültüreldir. Bu nedenle
her kültürün kendisine özgü bir beden dili dağarcığı vardır. Bu dağarcık bireylere bir toplumun
üyesi olarak bireysel tercihlerini, zevklerini, duyma ve düşünme biçimlerini yansıtabilecek
seçenekler sunar. Belirtilen bu seçenekler toplumsal konum, tabaka ve sınıflarla da yakından
ilgilidir. Bu nedenle, bazı jest ve mimikler bazı ortamlarda ve bazı kişiler için onaylanmadığı
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gibi, beden dilinin sık ve abartılı kullanılıp kullanılmaması da toplumsal konumla ve rollerle
yakından ilişkili görülür.
Beden dili aynı zamanda bireysel bir etkinliktir. Bu yüzden kişiliğe yansıma, oradan da yüze,
bedene yansıma özelliğine sahiptir. Bir başka deyişle bireyin jest ve mimiklerinde kişinin
tarihçesi yazılıdır ve bu tarihçenin bilinmesi ölçüsünde ise jest ve mimiklerin ileti boyutunun
doğru anlaşılma, “okunma” olasılığı artar. Örneğin, çok gülümseyen insanların ilerleyen
yaşlarda göz kenarlarında oluşan “kaz ayakları” (ya da “karga ayakları”) ve ağız kenarındaki
yukarı doğru yönelen kıvrımlar bu kişilerin hayata dair genel yaklaşımlarına dair önemli
ipuçlarıdır. Bir diğer deyişle, söz konusu yaşlılık belirtisi kırışıklıklar yukarı doğru bir ağız
çizgisi şekline dönüşmüşse, göz kenarlarında aslında çok gülümsemekten oluşmuş kaz
ayakları” varsa bu izler çoğunlukla kişinin hayata karşı takındığı pozitif yaklaşımın yüzüne
oturmuş olumlu yansımaları olarak yorumlanır.
Beden dili ve psikoloji arasında birbirinden ayrılması mümkün olmayan bir ilişki söz
konusudur. Bilinçli bir biçimde yapılan bir davranış bile, kişide farklı duygular ortaya çıkarır.
Örneğin, (isterseniz denemeyin) dişlerinizi sımsıkı birbirine kenetleyin, hemen bir stres, hatta
bir kaskatı kesilme haline girersiniz. Gündelik dilde birçok deyim, duygusal davranışları
bedensel olaylarla açıklar. Kendini sıkan, zorlayan biri için “dişini sıkıyor” denir, bir başkası
“suratını asar” ya da bir başka kişinin başı “başı hep havalardadır”. Bir başkasının ise, “burnu
büyümüştür”. Dürüst bir karakter “dimdik yürümek” ile özdeşleştirilir.
Aydınlık, ışık ve parlaklık sözcükleri, birinin olumlu yanlarını belirtmek için kullanılır;
“gözlerinin içi parlıyor” sözüyle de mutlu insan anlatılır. Çok sinirlenince ise, “gözü kararan,
gözü dönen” insanlar vardır. Burada bir genelleme yapılırsa, bütün olumlu beden dili
dışavurumları yukarıya, bütün olumsuzlar ise, aşağıya yönelik biçimde ortaya çıkar. Bu şekilde
yukarı yönelerek olumlulukları vurgularken, aşağı dönerek de ezilmişlik belirtilebilir. Biri
kendine güven duyar, güçlü olmak ve dikkati üzerine çekmek ister, diğeri kendini küçük
hisseder, görünmez olmak, böylece kimsenin dikkatini çekmemek ister. Kendini küçülterek
tehlikelerden uzak tutmak amacındadır.
Psikologlar irade dışı, bilinçsiz olarak yapılan jestlerin, örneğin el hareketlerinin, kişinin
saklamak istese de duygularını açıkça ortaya koyduğunu kabul etmektedirler. Örneğin, titreyen
parmaklar, sıkılmış bir yumruk, gergin bir baş ve gövde duruşu ne denli kontrol altında
tutulmaya çalışılırsa çalışılsın, yoğun bir gerilimin dışavurumu olarak algılanır.
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Beden dili, özellikle mimiklerde korku, kızgınlık, mutluluk, şaşkınlık, üzüntü ve tiksinti vb. temel
duygu ve psikolojik durumların iletilmesi ve algılanması açısından evrensel bir boyutta ve bu
değerlendirme temel duygu ve gereksinimlerin dile getiriliş biçimleri açısından güvenilir
sayılır. Ancak, başka tür iletiler söz konusu olduğunda durum değişir. Çünkü araştırmalar ve
gözlemler, özellikle bir konu hakkında karşı tarafı bilgilendirmek üzere yapılan jestlerin
kullanımında ve algılanmasında kültürel farklılıkların etkili olduğunu gösterir. Kısaca her
toplumun kendine özgü jest ve mimik kodları mevcuttur. Kültürlerarası benzerlik artıkça, beden
dilindeki benzerlik de aynı oranda artar. Ayrıca kültürlerarası ilişkilerin sıklığı ve yoğunluğu
da kültürel yayılma yolu ile beden dilinin zenginleşmesine ve çeşitlenmesine katkıda bulunur.
Belirtilen özelliklere ek olarak beden dili dışavurumları, konuşmaların ya da tartışmaların
başlamasında ve bitişinde belirleyici olabilir. Knapp, Hart Friedrich ve Shulmen tarafından
1971 yılında gerçekleştirilen bir çalışmaya göre iletişim taraflarından biri konuyu değiştirmek
ya da söz hakkı almak istediği zaman aşağıdaki ipuçlarından yararlanır.:
1. 40 derecelik açıyla öne doğru eğilmek,
2. Göz temasını sık aralıklarla kesmek,
3. Gergin bir biçimde gülümsemek,
4. Büyük, gözden kaçması mümkün olmayan baş hareketleri yapmak (örneğin, başın aşağı
yukarı ya da sağa sola sallanması ve bunun da dikkat çekici bir şekilde yapılması),
5. Duruşu değiştirmek (gövde ve/veya bacakların hareketi),
6. Yere sıkıca basmak.
Belirtilen ipuçları etkili ve oldukça “ince” bir biçimde iletişimin nasıl gittiğini gösterir. Kolları
sıkıca kenetlenmiş, sürekli saati takip eden, ayaklarıyla yerde tempo tutan ve sıklıkla göz
temasını kesen bir kişi gördüğünüzde ne düşünürsünüz? (Her ne kadar hiç de “ince” bir tarz
olmasa da) Evet doğru. Size bedeni aracılığıyla söylemek istediği “Artık gitme zamanı!”nın
geldiğidir.

12.3. Jest Ve Mimiklerin Sınıflandırılması: Kategoriler
Beden dilinin özellikleri konusundaki çıkarımlardan sonra, çeşitli çalışmaların ışığında beden
dili çalışmalarının özünü oluşturan jestler ve mimiklerin incelenmesi gerekir. Sözsüz iletişim
uzmanları jest ve mimikleri, günlük yaşam içinde kullanılış yerleri ve amaçlarına göre beş ana
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kategoriye ayırarak değerlendirirler. Bu kategoriler; semboller, açıklayıcılar, tepki gösterimleri,
düzenleyiciler ve adaptörlerdir. Adı geçen bu beşli sınıflandırmanın açıklanması, sözsüz
iletişim ifadelerinin daha iyi anlaşılması yönünden önem taşır.

12.3.1. Semboller (Emblems)
Kullanılan birçok jest, günlük yaşamımızdaki birçok simge gibi ikinci tür olarak gösterilen
işaretlere yaklaşır, hatta onlarla örtüşür. Semboller ile kastedilen, birkaç kelime eşliğinde
yapılan baş, el ve kol hareketleridir. Bunlar çoğunlukla konuşmaya eşlik eden birçok harekete
nazaran, sözlü anlatım olmaksızın da kültürel açıdan ortak anlam içeren işaretler olarak
nitelendirilir.
Toplumun belli bir kesimi ya da kendilerine özgü bir ilişki sistemi olan grupların kendi
aralarında özel anlaşmalarını sağlamaya yarayan bir yol olarak da yaygın biçimde kullanılır,
çünkü anlamları kesin olarak tanımlanmıştır. Kinezik uzmanları sembol niteliğindeki jestlere
“amblem” adını da verirler. Burada da kastedilen sembollerle aynıdır yani birkaç kelime
eşliğinde yapılan baş, el ve kol hareketlerini ifade eder (Schober, 1995. 15-16).
Semboller örneklenirse; “OK”, “barış”, “buraya gel”, “git buradan”, “ben mi?”, “seni
uyarıyorum”, “çok yorgunum” ve “çok soğuk” anlamlarındaki sözlü anlatım yani konuşma
olmaksızın da anlamı belli eden kalıplar, semboller aracılığı ile iletişim kurulan kişilere
aktarabilir ve karşı tarafça doğru olarak, aynı anlamda anlaşılabilir.
Ancak bu noktada sembollerin, ülkeden ülkeye, kültürden kültüre ve yıldan yıla değişebilir ya
da dilin o dönem içindeki kullanımına göre yeni bir anlam kazanıyor olduğunun da göz ardı
edilmemesi gerekir. Konuya örnek, işaret ve orta parmağın yukarı kaldırılması ve başparmak
ve yüzük parmağının avuç içinde birleştirilip ile avuç içi karşı tarafa gelecek şekilde
gösterilmesi yani “V” hareketinden verilebilir.
Hareketin ters yönden yapılması yani elin tersinin gösterilerek yapılan “V” işareti, özellikle
Güney Afrika’da cinsel tercihlerle ilgili ağır bir hakaret ifadesi olarak kullanılır ve bu hareketi
yapan kişinin ciddi fiziksel hasar görmesi olasıdır. Avuç içi karşıya dönük yapılan “V” işartine
bakılırsa; hareket İkinci Dünya Savaşı sırasında “zafer” anlamına gelirken, aynı hareket
1960’ların gençlik hareketleri döneminde de, Vietnam karşıtı çiçek çocukları tarafından “barış”
anlamında kullanılmıştır. Richard Nixon ise, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğu
dönemlerde, hareketi güçlendirerek her iki kolunu da yukarı aldırıp, yine her iki eliyle “zafer”
işareti yapmıştır (o dönem Vietnam Savaşı’ndan Amerikan askerleri yavaş yavaş geri
çekilmeye başlanmış). Bir anaokulu öğrencisi ise, hareketi sadece “2-iki” anlamında
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“kullanabilir. Benzer biçimde Belçika’da bir çocuk oyununda zamanın dolduğunu belirtmek
için kullanılır.
Fotoğraf çekilirken resme eğlence katmak için arkadaşların arkasından, başlarının üzerinde
yapılan “tavşan kulağı” sıklıkla yapılan hareketlerden biridir. Son olarak yukarı uzanan bir kola
eşlik eden yumruk her zaman zafer işareti olarak kullanılmış olsa da, 1976 Olimpiyat
Oyunlarında zenci atletler yumruk yerine yukarı kaldırılan bir “V” hareketini bir sembol olarak
“siyah güç” anlamında kullanmış ve bu yolla Afrika kökenli Amerikalıların kendi kültürlerine
karşı bir duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olmuşlardır. Bu kadar farklı anlamlarından
bahsettikten sonra hareketin kökenine bakılırsa: Fransız ve İngilizler arasındaki 1415 Agincourt
Savaşı’nda Fransızlar, İngilizleri ağır bir biçimde bozguna uğratırlar. İngilizlerin kendilerine
özgü tek avantajı, o dönem yeni bir savaş aleti olarak kullandıkları uzun oklardır.
Okçular, ok için ise, işaret ve orta parmaklarını kullanırlar. Fransızlar, İngilizlerin güçlü olan
bu yönlerini bertaraf edebilmek için yakaladıkları İngiliz okçuların işaret ve orta parmaklarını
keserler.
Ancak şaşırtıcı bir biçimde savaşı İngilizler kazanır ve hareket “işte kesemediniz ve biz de sizi
yendik” anlamına gelir biçimde önce İngiliz okçuları arasında yayılır sonra da günümüzdeki
“zafer” anlamında kullanılmaya başlanır. Tarih içinde de özellikle İngiltere Başbakanı Winston
Churchill hareketin yaygın kullanımına katkıda bulunur.
Sembollerin ülkeler ve kültürler açısından taşıdıkları (birbirlerine zıt denilecek kadar değişik)
anlamlar içermesine bir örnek daha verilirse: Başparmak ve işaret parmağını birleştirerek
yapılan daire şekli, Japonya’da metal paraya benzetilerek “para” anlamında yorumlanır.
Avrupa’nın orta kesiminde (Fransa’da hareket yapılırken gülümsen miyorsa), Güney
Avrupa’da, Arjantin’de ve Zimbave’de “Sıfır! Sen değersizsin” ya da “Beş para etmezsin”
anlamına gelirken, Doğu Avrupa’da ağır hakaret anlamı içerir.
Benzer biçimde Almanya’da hareket hem “Her şey yolunda”dır hem de trafik polislerine
yapıldığında cezası 750 €‘dur (bu noktada cinsel tercihlerle ilgili bir aşağılama olarak
yorumlanır). Çoğu Orta Avrupa ülkesinde aynı hareket, “sarhoş” mesajını verirken, Amerika
Birleşik Devletleri dilsiz alfabesinde “F” harfine ve “9-dokuz” sayısına karşılık gelir.
Dalgıçlıkta ise, “Ben iyiyim, sen de iyi misin?” anlamında kullanılır. Meksika’da ise, hareket
“Sabor” (lezzetli) ve “İyi zaman geçirin” anlamına gelir (Pease, 1997: 15-16). Budist öğretide
hareketin adı Vitarka mudradır ve sağ elle, işaret ve başparmağın yuvarlak yapılması
şeklindedir.
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El göğüs hizasında tutulur, kişinin avuç içi karşıya dönüktür. Hareket karar alma ve dönüşümü
kolaylaştırma anlamında kullanılır. Son olarak hareket ülkemizde bazı durumlarda “her şey
yolunda” anlamına gelirken, biraz değişiklikle (diğer parmaklar avuç içine kapatıldığında ve
yapılan daire yukarıda tutulduğunda) farklı cinsel tercihleri aşağılamak için kullanılır.
Sembolik jestler kapsamında sağır ve dilsizlerin kullandığı alfabe, televizyondaki sahne arkası
personelin kendi aralarında kullandıkları işaretler, iki dalgıcın sualtında anlaşabilmek için
yaptıkları hareketler de yer alır. Ancak özellikle sağır ve dilsizlerin kullandığı alfabe ile belli
bir kod tamı tamına başka bir koda çevrilir. Bu özel bir alandır ve hızlı bir anlaşma sağlamaz.
Sağır ve dilsizler çok sayıda jestlerle daha çok öğretmenlerini ve tercümanlarını, karmaşık
olayları görsel olarak aktarırken desteklerler.
Bu jestler belli bir bölge için geçerli olan genel koda aittir. Kodlar mümkün olduğunca genel
kodu yansıtmaya yöneliktir. Böylece bu dili bilmeyen kişi de hareketleri gördüğünde bazı
anlamları çıkarabilir veya hızla öğrenebilir. Böylece birçok jest, günlük yaşamımızdaki birçok
simge gibi, ikinci tür olarak inceleyeceğirniz işaretlere yani açıklayıcılara yaklaşır, hatta onlarla
örtüşür (Schober, 5: 18-19).

12.3.2. Açıklayıcılar (Illustrators)
Sözel olarak ifade edilen mesaja eşlik eden, konuşma ile doğrudan bağlantısı olan ve
konuşmanın içeriğini tamamlayan, açıklamaya yardımcı olan, destekleyici jestler,
açıklayıcılardır. Bu tür jestlerin kullanımı ile hem konuşma daha akıcı kılınır, hem de dinleyen
konumundaki kişinin dikkati konuşmaya çekilir ya da dikkatinin dağılmasının önüne geçilmeye
çalışılır. Açıklayıcılar, çoğu kez sözel ve sözsüz iletişim arasındaki destekleme ilişkisine benzer
bir işlev görür.
Bir tahta üzerine konuşulanları özetlemek, konu edilen objeyi işaret etmek ya da matematiksel
ilişkileri formüle etmek, açıklayıcılardır. “Hep beraber” denildiğinde yapılan el ve baş hareketi
de açıklayıcı jestlere örnektir. Bir başka örnek ise; kare ya da daireden söz ederken elle yapılan
kare ya da daire şekilleridir. Konuyu daha detaylı açıklayabilmek için genel olarak yapılan bazı
açıklayıcı jestlere bakıldığında:
Batonlar. Her hangi bir kelimeyi ya da ifadeyi vurgulamak için kullanılan açıklayıcılardır.
Örnek; kilit bir kelimeyi söylerken işaret parmağı ya da elin tümüyle masaya dokunmak. İşaret
ediciler. Bir konuyu işaret eden açıklayıcılardır. Örnek; parmakla uzaktaki bir yeri işaret etmek.
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Yönlendiriciler. Bir düşüncenin yönüne dikkat çeken açıklayıcılardır. Örnek; “Şu düşünce
dizgesini takip etmek istiyorum” diyen bir konuşmacının parmakları ile havada ya da masada
farklı biçimlerde olsa da birinci, ikinci üçüncüyü göstermesi
Göstericiler. Bir beden hareketini gösteren açıklayıcılardır. Örnek; konuşma esnasında ifade
edilen koşma eylemini göstermek için kolların koşarken alınan pozisyona getirilmesi.
Çiziciler. Havada bir nesneyi “çiz”mek için kullanılan açıklayıcılardır. Örnek; futbol topunun
şeklini eller, kollar ve parmak kullanarak havada çizmek.
Ritmik. Ritme uymak için yapılan açıklayıcılardır. Örnek; bir şarkı dinlerken parmak şaklatarak
müziğe eşlik etmek için ritim tutmak.
Uzamsal. Mekansal yerleşim planlarını ya da kişilerin gruplaşmalarının yönünü göstermek için
başvurulan açıklayıcılardır. Örnek; “üç farklı grup olduğunu varsayalım” diyen bir kişinin,
eliyle sağını göstererek “birinci grup”, eliyle bulunduğu yeri göstererek “ikinci grup”, eliyle
solunu göstererek ise “üçüncü grup” diyerek olmayan gruplandırmayı izleyicilerinin gözünde
canlandırması.
Özellikle süregelen konuşmalarımızda açıklayıcılar anlattığımız konuya karşı duyduğumuz
hevesle doğru orantılı olarak artar, ayrıca eğer dinleyicinin konuyu anlamadığı düşünülüyorsa
o zaman açıklayıcıların konuşmayı destekleme sayısı hızla artırılır. Konu örneklendirilirse;
farklı iki ülkeden gelen ve ana dilerinde konuşmayan iki kişinin konuşmalarını gözünüzün
önüne getirmeye çalışın. Dil engelini ortadan kaldırmak için nasıl da çabalarlar. Bunun içinde
mümkün olduğunca fazla açıklayıcılardan (ister batonlardan, ister uzamsal olanlardan) yoğun
biçimde yararlanırlar.

12.3.3. Tepki Gösterimleri (Affect Displays)
Yüz hareketleri (mimikler) aracılığı ile yapılan ve duyguların aktarılmasında kullanılan
dışavurumlar, literatürde tepki gösterimleri olarak tanımlanır. Tepki gösterimleri aracılığı ile
hissedilen heyecan ve mutluluk ya da üzgün olma vb. duygular karşıdaki kişi/kişiler ile
paylaşılır. Surat asmak, göz kırpmak, kaşların yukarıya doğru kaldırılması ya da göz
kapaklarının aralanması tepki gösterimlerine birer örnektir.
Tepki gösterimleri ansızın ortaya çıkar ve karşıdaki kişi tarafından genellikle doğru olarak
anlaşılır, bir başka deyişle istem dışı reaksiyonlardır. Bu şekilde ruh halinin ve hislerinin
anlatılması sağlanır. Örneğin alnın kat kat olması (planlı ve bilinçli olarak karşıdakine,
söylediği şeylerden şüphe duyulduğunu gösteren bir sinyal olarak kullanılmadığı durumlarda)
böyle bir belirti olabilir (Schober 1995: 20- 21)
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Bir adım ilerlenildiğinde ise, tepki gösterimleri, beden dilini etkin biçimde kullanarak
hissedilenden farklı bir tablo çizilmeye çalışıldığında, karşıdaki kişilere gerçek duyguları
açıklayan gerçek duyguları ele verebilir ama yine de tepki gösterimlerini kontrol altına alabilen
kişiler vardır. Bu konudaki en başarılı örnekler, aktörler ve aktrislerdir. Rol yapma yeteneğinin
kökeninde de aslında tepki gösterimleri konusunda sergilenen performans yatar.

12.3.4. Düzenleyiciler (Regulators)
İki ya da daha fazla kişi arasındaki iletişimin kontrolünü ve akışını sağlamaya yarayan sözsüz
iletişim eylemleri, düzenleyici beden dili dışavurumları olarak adlandırılır. Düzenleyici beden
dili hareketlerine örnek, başın aşağı yukarı sallanması ile yapılan onaylama ya da “devam et,
dinliyorum” hareketleri, göz hareketleri ve duruşta yapılan değişiklikler, karşıdaki ile aynı fikri
ya da duyguyu belirten ve onunla aynı jest ve mimikleri kullanarak gerçekleştirilen “aynalama
hareketleri” ya da diğer adıyla “duruş yankısı” gibi konuşmanın sürdürülmesi ya da sona
erdirilmesine yönelik yapıları tüm beden dili hareketleridir. Burada benzer dışavurumlarla
etkileşimsel senkronizasyon içine girilir.

Etkileşimsel Senkronizasyon
Başka bir örnek ise; işinde terfi etmek isteyen bir çalışanın, bölüm yöneticisini ziyaret etmesi
aşamasında sergilediği davranışlardan verilebilir. Çalışan bu aşamada isteğini yönetici
konumundaki kişiye belirtmiş, fakat terfi alamayacağı kendisine yönetici tarafından
söylenmiştir. Yine de çalışan verilen cevabın tersi yönünde bölüm yöneticisini ikna etmeye
çalışır ve bu nedenle de sürekli konuşur. Bölüm yöneticisi bu sıkıntılı durum karşısında saatine
bakar, parmaklarını telefonun üzerinde gezdirir, çekmecesine açıp kapar ve bu çekmecenin
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içinde sanki bir şeyler arar. Yönetici başvurduğu düzenleyici jestler yardımı ile karşısındakine
artık konuşmanın kendisi için bittiğini vurgulamaya çalışır ve artık (!) karşısındakinin aktarmak
istediği mesajı okumasını ister (Ker-Dincer, 2002: 60).

12.3.5. Adaptörler (Adaptors)
Kişinin o an içinde bulunduğu koşullar altında hissettiği duyguların ya da beden ihtiyaçlarının
dışavurumunda başvurduğu jestleri ifade eder ve çoğunlukla niyet edilmeden, bilinçsiz bir
biçimde yapılır. Örneğin, bir gerginlik anında ellerin sürekli hareket ettirilmesi, ayağın ya da
bacağın “titretilmesi”, parmaklarla tempo tutulması duyguları ifade ederken, hapşırırken elle
ağzın kapatılması ya da güneşli bir günde elle göze siper yapmak fiziksel tepkileri destekleyen
jestlerdendir ve her biri adaptör olarak adlandırılır.
Adaptörler sayesinde hissedilen sıkıntının karşıdaki kişi/kişilere aktarılması, duyguların dışa
yansıtılması ya da içinde bulunulan durumun kontrol edilmesi sağlanabilir. Yine bir örnek
verirsek; kalabalık ve popüler bir “köşe başı merkezde” buluşmak için randevulaşan iki kişiden
randevuya erken gelen diğerini beklerken, çoğu zaman kollarını kenetler, parmaklarıyla üst
kolunda ve ayaklarıyla kaldırımda tempo tutar ve sık sık saatine bakar.
Adaptörler genel olarak öz-adaptörler, değiştirme adaptörleri, nesne odaklı adaptörler şeklinde
gözlemlenebilir.
Öz-adaptörler, kişisel olarak kişinin bedenini hareket ettirmesi ile ortaya çıkan sözsüz
ipuçlarıdır. Gözleri ovuşturma, saçı geriye atma, saçla oynama gibi hareketler kişinin kendisine
yönelik sıkıntı ya da gerginlik azaltıcı adaptörlerdir.
Değiştirmeye yönelik adaptörler, kişinin kendisini etraftakilerden korumasına yönelik
adaptörlerdir. Örneğin, gergin hissedilen bir durumda farkında olmaksızın ayakların
kenetlenerek geri çekilmesi ya da kucaktaki çantaya sarılma bu tür adaptörlerdendir.
Nesne odaklı adaptörler ise, kişilerin iletişim sırasında farkında olmadan herhangi bir nesneye
yönelmeleri, bir nesne ile çeşitli hareketler gerçekleştirmeleridir. Örneğin, kalemi masaya
hafifçe vurma, yüzükle oynama, sigarayı elde tutma vb. nesne odaklı adaptörlerdir. Özelikle
nesne odaklı adaptörlerde kişi hissettiği sıkıntıyı ve baskıyı elindeki bir nesneye, örneğin
kaleme uygulayabilir. Kişinin elindeki kalem bir mızrak gibi karşıdakine ya da kendisine
yönelmiştir, gözlük sapının ısırılması iletişim partnerine karşı hissedilen inadın işareti olabilir,
sinirli bir biçimde pantolondan yapılan toz silkme hareketi ile problemlerden kurtulmak
istendiği yansıtılabilir .
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Öz-adaptör örneği.

Değiştirmeye yönelik adaptör örneği.

Beden dili konusu üzerinde yapılan bu beşli sınıflandırmanın yanı sıra iletişim uzmanları,
konuyu daha detaylı ele alabilmek için jesti ve mimikleri olası tüm farklı açılardan
sınıflandırmayı tercih etmektedirler çünkü ancak bu şekilde sınırlarını insanların oluşturduğu
bir konu mümkün olduğunca sistematik bir biçimde incelenebilir. Bu doğrultuda yapılan
sınıflandırmalardan bir tanesine göre jest ve mimikler, “esas” ve “ikincil” olanlar olarak iki ana
grupta incelenir. ‘Esas” jest ve mimikler de kendi içinde üç alt gruba ayrılır.
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12.4. Jest Ve Mimikler: Diğer Bir Sınıflandırma
12.4.1. Esas Jest ve Mimikler
Duygu ve düşünceleri destekleyen ve onları somut hale getiren hareketlerdir. Örneğin, bir şeyin
istendiğini ya da onaylandığını belirtmek için başın aşağı doğru sallanması bu gruptadır. Esas
jest ve mimikler; biyolojik kökenli ve temel duyguları dile getiren anlatım jest ve mimikleri,
gelenek ve göreneklere göre olması gereken kültür temelli davranışların oluşturduğu toplumsal
jest ve mimikler ve bir öykünmeyi ya da tanımlamayı yansıtan mimik jestler olarak üçe
ayrılarak incelenir.
Anlatım jest ve mimikleri; özellikle yüz ifadelerinde gözlenebilen, biyo-psikolojik kökenli temel
duyguları dile getiren hareketlerdir. Konuyla ilgili 1960 yıllardan başlayarak günümüze kadar
süregelen, uzun soluklu araştırmaları ile tanınan Paul Ekman, çalışmalarında temel duygular
olarak nitelendirdiği; mutluluk, korku, öfke, şaşkınlık, üzüntü ve tiksinti duyguları ile ilgili
mimiklerin kökenleri bakımından evrensel olduğunu; (diğer bir deyişle bütün insanlarda
doğuştan ortak olduklarını) ancak, toplumsallaşma sürecinde kültüre göre biçimlenerek
(yorumlanırken olumlu ve olumsuz gibi ya da daha çok kullanımı desteklenmesi ya da
kullanımının onaylanmaması gibi) ve zenginleşerek bir ölçüde farklılaştıklarını ortaya
koymuştur.

Paul Ekman’m 1980’li yılların sonlarında, kültürlerarası çalışmalarda kullandığı 6 temel yüz
ifadesini içeren örnek fotoğraflar.
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Toplumsal jestler ve mimikler; toplumsal gereklere bağlı beden dili dışavurumlarıdır. Bir başka
deyişle bireyin toplumsal konumu ve rolü gereği yaptığı ve yapmak zorunda olduğu
hareketlerdir. Yorgunluğa karşın misafire karşı güler yüz takınmak, selamlaşmak, işyerinde
üstü odaya girince toparlanmak, ayağa kalkmak gibi mimik ve jestler bu grupta yer alır.
Mimik jestler grubunda ise; tiyatro oyuncularının, pandomim sanatçılarının oyun gereği
gerçekleştirdikleri hareketleri, genellikle ses çıkararak ya da elle yapılan kuş sesi, uçma hareketi
gibi taklit hareketleri; eli ağza götürerek sigara içmenin dile getirilmesi gibi bir durumu, bir
olayı, bir eylemi özet olarak anlatan şematik jestler ve belli bir işi, mesleği yapanların (örneğin
borsa çalışanlarının) işle ilgili ortak teknik ve kod jestleri yer alır.

12.4.2. İkincil Jest ve Mimikler
Çoğunluğu bedenin gereksinimleri ile ilgili olduğu için toplumsal nitelikli olmayan bu tür
hareketler, başkaları ile iletişim içindeyken ya da birey yalnız başınayken ortaya çıkar. Esneme,
hapşırma, öksürme, kaşınma, soğukta elleri ovma, uzun süre ayakta durunca bacakları oynatma
gibi hareketler bu grupta yer alır.
İletişimle ilgili olmasa da ikincil jestler ve mimikler hareketi yapan kaynak hakkında bilgi
sağlayıcıdır. Gözleri yere dikmek, ayakların yerini değiştirmek, sürekli esnemek, yapılan
konuşma ile ilgili düşünce ve duyguları yansıtır. Ayrıca, bu tür hareketlerin amaçlı olarak
kullanılması, gösterilmesi, onların esas jestlere dönüşmelerine yol açar. Pencereyi açmış olan
bir kişinin yanında öksürüğünü duyurarak tekrarlamak, boğazını tutmak ya da üşüdüğünü
belirtecek biçimde ellerini birbirine sürtmek, bedeni oynatmak esas jestlere dönüştürülen
iletişim amaçlı hareketlerdir.

12.5. Jest Ve Mimiklerin Kökenlerine Göre Sınıflandırılması
Belirtilen iki farklı sınıflandırmanın yanında jest ve mimikler kökenlerine göre de
sınıflandırılır. Buna göre bazı jest ve mimikler kalıtımsaldır, bazıları ise zaman içinde kişisel
gelişim ve içinde bulunulan kültürden etkilenilerek öğrenilir. Bu ikili sınıflandırma ve alt
dallarına bakılırsa:
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12.5.1. Kalıtımsal Beden Dili Dışavurumlar
Uzmanlar insanlığın gelişim süreci incelendiğinde bazı jest ve mimiklerin, doğuştan insanların
beden dili dağarcıklarında bulunduğunu gözlemlemişlerdir. Buna örnek olarak verilebilecek
bazı kalıtımsal jestler:
Temel Yüz İfadeleri: Özellikle mutluluk ve üzüntü gibi iki temel yüz ifadesi dünyanın neresinde
olunursa olunsun aynı şekilde yansıtılır. Şaşırtıcı olan bu mimiklerin, diğerlerini görerek
kopyalama yetisi olmayan görme özürlü çocuklarda da benzer şekilde kullanılmasıdır. Ancak
belirtilen mimikler zaman içinde desteklenmediği için, görme özürlü çocuklar tarafından
unutulur. Bu durum bazı mimiklerin (özellikle üzüntü ve gülümsemenin) kalıtımsal olarak
genlerle geçtiğine ilişkin düşünüşü desteklemektedir.
Emmek: Doğum anından itibaren verilen en doğal, içgüdüsel tepki emme davranışıdır. İlk
aşamada anne sütünün emilmesi olarak görülen bu davranış, yaşamın ileriki dönemlerinde
parmak emmek, tırnak yemek, kalem çiğnemek ve sigara, puro ya da pipo kullanmak şekline
dönüşür.
Baş Sallama: Herhangi bir şey istenmediğinde başın olumsuz anlamı vermek için iki yana
olacak bir şekilde bir sağa bir sola sallanması ya da “hayır” anlamında geri atılması, bebeklerin
mama yemeyi istemedikleri zaman başlarını geri atma hareketine dayanır.
Dil Çıkarma: Alaycı bir davranış olan dilin dışarı çıkarılması, yine bebeklik dönemine dayanan,
mamanın istenmediği durumlarda dilin dışarı çıkarılarak atılması hareketi ile örtüşür.

15.5.2. Öğrenilen Beden Dili Dışavurumları
Doğuştan bilinen hareketlerin dışında, zamanla bilinçli ya da bilinçsiz olarak çok sayıda beden
dili dışavurumu da beden dili repertuarımıza katılır. Araştırmacılar konu ile ilgili olarak üç türlü
öğrenmeden söz ederler. Bunlar;
1) Kişinin kendisini keşfetmesi,
2) Bilinçsiz şekilde taklit ederek ve isteyerek öğrenmesi ve
3) Üzerinde çalışarak öğrenmesidir.
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Kişisel Keşif
İnsan dünyaya geldiği andan itibaren vücudu ile ilgili bilgi edinir. Bebekler zaman içinde küçük
hareketlerle kaslarını ve bedenlerini hareket ettirilebileceklerini tek başlarına keşfederler.
Otururken kolların çaprazlanması ya da kollarm göğüs üzerinde kavuşturulması (kilitlenmesi)
bu kategoride yer alan hareketlerdendir.
Örneğin, göğüs kavuşturma evrensel bir harekettir ve insan anatomisinin elverdiği farklı pek
çok şekilde gerçekleştirilebilir. Bu hareket doğuştan gelmez, ancak birey kollarını
kıvırabildiğini fark ettikçe, kendisini koruması gerektiği, üşüdüğü ya da sadece kollarını
dinlendirmek istediği durumlarda, kendisini nasıl daha iyi hissedecekse, o şekilde kol
kavuşturma hareketini kullanır.
Temel olarak dört tarz kol kavuşturma hareketi üzerinde durulur. Bunlardan ilkinde sol kol, sağ
kolun üzerinden çapraz geçer ve iki el de kolların üst bölgesini kavrar. İkinci tarzda yine sol
kol, sağ kol üzerinden çapraz geçer, ancak bu kez sol el, sağ dirseği tutar. Üçüncü tarz kol
kavuşturmada, sağ kol, sol üzerinden çaprazlanır, sağ el sol kolun üst kesimini tutar ve sol el
de sağ üst kolu kavrar. Dördüncü tarzda ise, sağ el sol kol ile çaprazlanır ve sol kol sıkıca
dirsekten kavranır. Aynı tarzda sol el de sağ kolun alt kısmını sıkıca tutar konumdadır.

Bilinçsizce Yapılan Taklit Hareketler
Bebeklik döneminden başlayarak birey, kendi bedenini keşfederek bazı hareketleri yapmaya
başlasa da aynı zamanda çevresindeki kişileri gözlemleyerek sık gördüğü hareketleri de taklit
etmeyi dener. Örneğin, ailedeki küçük çocuk, bilinçsiz olarak eleştirel bir durumla
karşılaştığında, ebeveynleri gibi kaşlarını kaldırabilir. Bir ailede tüm fertler yaşanan
olumlu/olumsuz bir olay karşısında birebir örtüşen ya da çok benzeyen beden dili dışavurumuna
başvurabilirler.

Öğrenilerek Yapılan Hareketler
Bu üçüncü grup hareketlere başka kişiler tarafından yapıldığında hoşlanılan ve benzer olaylar
karşısında kullanılmak üzere hafızaya alınan göz kırpmak, el sıkmak, başparmağın yukarı
kaldırılması vb. hareketler örnek verilebiir.
Beden dili dışavurumları, sözsüz iletişim sürecinde öncü bir rol üstlenir ve yaygın kullanımı ile
de kişilerarası iletişim sürecinde ilişkilerin gidişatını doğrudan etkileme gücüne sahiptir. Ancak
bu noktada yine (ve çok önemli) bir hatırlatmaya ihtiyaç var. Her ne kadar herhangi bir beden
dili dışavurumuna kendi başına bir anlam yüklenmeye çalışılsa da, her bir hareketin (eğitim
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görmemiş bir göz tarafından fark edilmesi mümkün olmayan) kendine özgü düzinelerce ince
farkı vardır ve bunlar ancak yavaşlatılmış bir kamera çekimi ile ortaya çıkarılarak incelenebilir.
Ayrıca yine bir tekrar; bulunulan mekanı ya da o an içinde bulunulan sosyal durum ve konumu
göz ardı ederek yapılan bir beden dili dışavurumunu yorumlamaktan (kesinlikle) kaçınmak
gerekir!
Konuşmadan söylediklerimiz konusunda bir adım daha ilerlersek; beden dili de, tıpkı sözsüz
iletişim gibi kendi içinde çeşitli iletişim kanallarının bir araya gelmesi ve birlikte kullanılmaları
sonucunda ortaya çıkar. Beden dilinin insan ilişkilerindeki geniş kullanımını sağlayan alt
dallarını mimikler ve jestler olarak temel iki kategoriye ayırmak, onları da alt dallarına ayırarak
incelemek gerekir. Söz konusu beden dili dışavurum biçimleri bir arada ya da tek tek
kullanılarak, sözsüz aktarılmak istenen mesajın, alıcısı tarafından en doğru biçimde
anlaşılabilmesi için aracı rol üstlenir.

12.6. Mimikler
“Topluluk içinde ya da kameraların olduğu yerlerde aklınızdan geçenlerin yüzünüze yansıması
oldukça tehlikeliydi. En ufak bir hareket sizi ele verebilirdi. Sinirli bir tik, gerginlik içeren
bilinçsiz bir bakış, kendi kendine mırıldanma alışkanlığı — anormal olarak adlandırılır ya da
saklanacak bir şeyleri var olarak görülürdü. Yüzde uygun olmayan bir ifade (örneğin bir zafer
ilan edildiğinde kuşkucu görünmek) cezalandırılması gereken bir yasa ihlaliydi. Düşünce Polisi
bunu yüz-suçu (face-crime) olarak adlandırı rdı.”
George Orwell, Bin Dokuz Yüz Seksen Dört
Beden dili konusunda yapılan çalışmaların büyük bir bölümü sadece yüz hareketlerine yönelir,
çünkü insan ilişkilerinde yüz hareketleri görsel mesaj iletmede başvurulan temel yollardan
biridir. Yüz kaslarının hareketi, kasılıp, gevşemeleri, bir diğer deyişle yüz kaslarının anlatım
amaçlı kullanımı genel adı ile mimikler olarak tanımlanır.
Canlılar dünyasma bakıldığında mimiklerini kullananların yalnzca insanlar olmadığı görülür.
Balıkların, sürüngenlerin ve ilkel memelilerin bile sınırlı da olsa korktukları zaman
karşılarındaki canlının gözlerine baktıkları ya da iç çektikleri, daha gelişmiş kedi, köpek gibi
memelilerin ise, kulaklarını, gözlerini ve ağızlarını hareket ettirerek düşmanlık ya da korku gibi
duygularını yansıtabildikleri bilinmektedir. Araştırmacılara göre, şempanzeler ve goriller,
insanlara benzer mimiklerle bazı temel duygularını aktarabilirler.
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Ancak yine de insanlar yüz ifadelerini, duygularını ifade edebilmek amacı ile en etkin şekilde
kullanabilen canlılardır. Bizler hislerimizi yüzlerimizde görünür hale getirmeye yardımcı olan
mimiklerimiz aracılığı ile karşımızdaki kişi ya da kişilere, ruhsal durumumuz hakkında bilgi
verir, konuşmak isteyip istemediğimizi, dinlemek isteyip istemediğimizi, söylenenleri anlayıp
anlamadığımızı, söylenenlerden şüphelenip şüphelenmediğimizi, fikirleri destekleyip
desteklemediğimizi vb. birçok duyguyu onlarla paylaşabiliriz.
Bir başka deyişle sözsüz iletişim uzmanlarınca belirlendiği şekilde iletişim içinde paylaşılan
mesajlarm % 55’lik bölümü sadece yüz ifadeleri ile karşıdaki kişi/kişilere aktarılabilir.
Mimiklerin kullanımına daha bebekken başlanılır ve hissedilen duyguların en temel dışa
vurumu olarak da tüm yaşam süreci boyunca mimiklere etkin bir biçimde başvurulur. Mimikler,
belirtilen özellikleri nedeni ile uzmanlarca üzerinde uzun dönem çalışılan bir konu olmuş,
bunun sonucu olarak psikologlar, mimiklerin zamanla psikonomi olduğu doğrultusunda
bulgular elde etmişlerdir. Buna göre; sürekli gülümseyen kişilerin, bu şen hali yüzünde genel
bir olumluluk izi bırakmakta, tam tersi bir durumda yani ağzını büzen, dudaklarını büken
kişilerin ise yüzüne somurtkan bir ifade yerleşmektedir. Bu nedenle mimikler, duygu ve
düşüncelerin yüze yansıması, yüzde anlam bulması olarak görülür.
Yüz ifadeleri, niyet edilerek ya da niyet edilmeden yapılırlar. Niyet edilen ifadeler yolu ile
iletişim içinde olunan kişi/kişilerle birtakım anlamlar paylaşılır. Başın “evet-hayır” anlamında
sallanması, kaşları kaldırarak “hayır”, dudakları büzerek “belki” mesajını aktarmak, niyet
edilen ifadelere örnek verilebiir. Söz konusu ifadeler, sözlü dil olmamakla birlikte, sözlü
anlatımda kullanılan ifadeler ile eş anlam taşırlar ve bu yüzden de niyet edilen ifadeler, diller
gibi kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Niyet edilmemiş yüz ifadelerine ise, “duygusal
ifade” adı verilir, çeşitli kaynaklarda, “yüz ifadeleri (facial expressions)” denildiğinde,
duygusal yüz ifadeleri kastedilir.
İnsanların yüzlerinde aniden korku ya da hayret ifadesi belirmesi, duygusal yüz ifadelerine
örnektir. Bu tür ifadeler, niyet edilmeden yapıldıkları için, sözlü anlatımdan farklıdırlar.
Yapılan incelemeler, niyet edilmemiş yüz ve beden ifadelerinin, kişilerarası iletişimde önemli
yeri olduğunu gösterir (Dökmen 1998: 28-29).
Mimiklerin duygusal yaşantılarla ilgili olması ve yönlendirme denemelerine olan açıklığı, daha
etkili ve doğru kullanılma zorunluluğunu da peşi sıra getirir. Üzüntünün veya kızgınlığın
gülümseyen bir ifade ile ya da sevincin çatık kaşlarla ifade edilmesi uygun düşmez. Aynı
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şekilde güvenli bir ifade, verilen mesajla uyum içinde olmalıdır. Eğer kişi yüzündeki ifadenin
farkında olursa, öfke, sevinç, üzüntü vb. duygularını uygun bir yüz ifadesi içinde ve doğru
olarak karşıdaki kişi ya da kişilere iletebilir, bu şekilde kendisi hakkında istediği yönde bir
izlenim oluşturabilir.
İletişim içindeki insanların birbirlerinin yüzlerine bakarak çeşitli yorumlamalar yapma
konusundaki eğilimleri, mimiklerin görsel sinyalleri üzerinde diğer tüm fiziksel sözsüz iletişim
kanallarından daha fazla veri toplanması ile sonuçlanmıştır. Ray Birdwhistell, iletişim kurarken
250.000 kadar farklı mimiğin kullanıldığını ortaya koymuştur (Cooper 1989: 101). Çok sayıda
mimiğin kullanılabilmesi yüz ifadelerinin, beden dilinden daha fazla yanlış yorumlara açık
olmasına neden olur, ayrıca hareketlerin sürekli ve hızlı bir değişim içinde olmaları da kesin
çıkarımlara varmanın yanlışlığını vurgular.
İnsanlar başkalarının mimiklerinden kim olduklarını, gerçek duygu ve düşüncelerini anlamaya
çalışırken, kendilerinin duygu ve düşüncelerine ilişkin olarak da isteyerek ya da istemeyerek
geribildirim biçiminde iletiler gönderirler. İletişim sürecinde mimiklerin anlamlarının
yorumlanmasında topluma ve kültüre göre belirleyici kodlar kadar, iletişimin içinde yer aldığı
ilişkiler, sözel iletiler ve hedefin kaynakla ilgili bilgi, düşünce ve yargıları ile psikolojik ve
toplumsal yaşantılar da etkili olur.
Konuşurken kişilerin zamanlarının büyük bir bölümünü karşılarındakilere bakarak geçirmeleri,
yüz ifadelerinin sözsüz iletişim açısından taşıdığı önemi pekiştirir. İki kişi konuşurken konuşma
sürelerinin üçte ikisi kadar bir süre boyunca birbirlerine bakarlar. Eğer bu süre iletişimin tüm
zamanının üçte ikisinden fazlasına taşıyorsa, bu kişiler arasında özel bir ilişkinin olduğu
söylenebilir.
Benzer şekilde iletişim süreci içinde bulunan herkes, yüz ifadelerinin sürekli okunduğunu
(bilinçli bir biçimde olmasa da) bilir ve bu nedenle de gerçek duygularını yansıtmaktan
kaçındığı durumlarda mimiklerini kontrol etmeye çalışır. Birbirlerine zıt/çelişen sinyallerin
verildiği durumlarda, yüzden mümkün olduğunca en uzakta gerçekleşen sinyallerin, gerçek ruh
halini yansıttığı söylenebilir. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar yüz ve ayak hareketleri
arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur:
Ayaklar baştan uzakta olduğu için, konuşma derinleştiğinde kontrol altında tutulması, planlı bir
şekilde anlam aktarımında kullanılması unutulur. Böylece ayaklar insan vücudunun en gerçekçi
mesajlar aktaran uzuvları olabilir. Mimikler ne sinyal verirse versin, bu gibi durumlarda bireyin
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ayakları ile yapacağı bilinçsiz hareketler, kişinin gerçek ruh halini yansıtmada daha gerçekçidir
(Schober 1995: 39).
“Yüzün gizlenemez” olma özelliğini ve sözsüz iletişim kanalları arasındaki önemini
vurguladıktan sonra, kısaca konu üzerinde çalışan uzmanlara değinilirse... Mimiklere ilişkin
araştırmalar arasında bilimsel olması, uzun soluklu ve geniş tabanlı olması nedeniyle en
önemlileri arasında yer alanlar Paul Ekman tarafından gerçekleştirilenlerdir. Ekman, İnsan
Yüzündeki Duygu (Emotion in the Human Face) adlı ilk kitabında yer alan çalışmalarına
Amerika Birleşik Devletleri’nden başlamış, daha sonra ise çalışmalarını Arjantin, Brezilya, Şili,
Yunanistan, Almanya, İtalya, İskoçya, Japonya, Hong Kong, Sumatra, Türkiye, Yeni Gine ve
Borneo’da sürdürmüştür.
Bu kapsamda Ekman araştırma örnekleminde yer alan kişilerin, hem kendi kültürlerinden, hem
de farklı kültürlerden gelen insanlarda altı temel duyguyu (mutluluk, şaşkınlık, üzüntü, korku,
tiksinme ve korku) doğru bir biçimde tespit ettiklerini gözlemlemiştir. Söz konusu araştırmada
kullanılan temel teknik olarak FAST, Paul Ekman’ın ve yardımcı psikologların birlikte
geliştirdiği bir yüz ifadeleri atlası niteliğindedir . Uzun soluklu ve geniş örneklemli çalışma
sonucunda oluşturulan yüz ifadeleri kataloğu ise, daha sonra çeşitli kültürlerin ortak ve farklı
yönlerini saptamak için başvurulan bir araştırma metodu olmuş, yüz ifadelerinin, psikofizyolojik laboratuar araştırmalarında incelenmesine yol açmıştır.
Söz konusu araştırmalarda deneysel olarak duygusal değişiklik yaratan durumlar ve onlara
ilişkin yüz ifadeleri, belirli duygusal yar arasındaki ilişkileri tanımlayabilmek için yüz
kaslarının aktivitelerini, kas faaliyetlerini kağıda kaydeden EMG (elektromiyografi) cihazı
kullanarak ölçümlenmiştir. Bu araştırmalar aslında 1970’li yıllarda ilk kez Izard tarafından
başlatılmış ve herhangi özel bir durumun hayal edilmesi ile oluşturulan duygunun, yüz kaslarına
yansıyan elektrik aktivitesi ölçümlenmiştir.
Araştırma bulgularına göre, benzer duyguları yaşayan deneklerde, benzer kas faaliyetleri
gözlenmiştir. Türkiye’de ise mimiklere ilişkin ilk çalışmalar Mümtaz Turhan (1938- 1966 yılı
arasında konuya ilişkin çeşitli araştırmalar yürütmüş) tarafından gerçekleştirilmiş, 1968 yılında
Psikolog Doğan Cüceloğlu ise yüz ifadelerinin duygusal anlatımlarını, Türk toplumunun bir
kesitinde incelemiş ve çalışmasını kültürlerarası farklılıkların araştırılması şeklinde
geliştirmiştir. 1980’li yıllarda bir süre Türkiye’de yaşamış Psikolog Ayhan Lecompte duygusal
yüz ifadeleri ve klinik psikoloji konusunda bir çalışma yaparak yüz ifadeleri açısından klinik
tanı üzerinde çalışmalar yürütmüştür (Baltaş ve Baltaş 1994: 46-48).
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12.6.1. Fast Ya Da Facs
Yine de yüz ifadeleri konusunda dünya çapında en etkili çalışma Ekman ve Friesen’in çalışması
olan FAST ya da diğer adıyla FACS olmuştur. Her bir yüz ifadesini tanımlayıp yorumlamaya
yarayan bilimsel bir yöntem olan FACS günümüzde “yüz bilimi”nin en önemli aracı
durumundadır. CD-ROM olarak da yayımlanan FACS atlasında, yüz kaslarının yapabileceği
43 hareket ya da “hareket birimi”yle, bu hareketler birleştirilerek yapılan 1O.000’den fazla yüz
ifadesi yer alır. Tüm dünyada, aralarında nörolog, psikiyatrist ve psikologların da bulunduğu
500’den fazla kişi, Ekman’ın bu kodlama sistemini kullanmak üzere eğitim almışlardır.
Söz konusu eğitimlere ek olarak Ekman, Dalai Lama’dan, Amerikan haber alma teşkilatı
uzmanlarına kadar pek çok farklı meslekten kişiyle birlikte özel çalışmalar yürütmektedir.
Ayrıca yüz ifadeleri konusundaki birikimi, Ekman’a film endüstrisinde de önemli bir rol
kazandırmış, Pixar ve Industrial Light & Magic’den animatörlere, çizgi film kahramanlarının
yüz ifadeleri konusunda danışmanlık yapmasına yardımcı olmuştur.
FACS konusuna geri dönülürse; FACS çalışmaları sayesinde (her ne kadar mimiklerin yüzden
geçişi anlık bir süre içinde oluyor, mimikleri gözlemlemek için yüksek bilgisayar teknolojisine
ihtiyaç duyuluyor olsa da) duygu durumlarına ilişkin yüzün hangi bölgesinde (yüz üç bölgeye
ayrılarak incelenmiştir; kaş ve alın, gözler ve dudaklar), hangi belirtilerin ortaya çıkacağı
konusunun özetlenmesi olası kılınmıştır. Burada FAST ve FACS sayesinde ulaşılan
sonuçlardan bazılarını kısaca özetlersek:
• Üzüntü ve korku duyguları, gözler ve göz kapakları bölgesinde ortaya çıkar.
• Sadece kızgınlık, diğer duyguların aksine yüzün her bölgesinde tanımlanır. Kızgınlık ağız,
yanaklar, alın ve kaşlarda belirir.
• Tiksinme sıklıkla şaşkınlık duygusu ile karıştırılır. Tiksinme genellikle yüzün alt bölümünde
burun ve ağzın birlikte hareketi ile ortaya konur.
• Korku duygusu göz ve göz kapaklarının açılması ya da gözlerin yukarı doğru hareketi ile
“okunur”.
• Mutluluk yüzün alt bölümünde yani ağız, dudaklar ve yanaklara yansırken, gözler de
duygunun aktarımında büyük rol oynar.
• Şaşırma % 79 alın ve kaşlar, % 63 göz ve göz kapakları, % 52 yüzün alt bölümünde ortaya
çıkar.
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Mimikler üzerine yapılan benzer ancak farklı yönlerdeki çalışmalar ise, yüz ifadelerinin
nereden ve nasıl öğrenildiği üzerinedir. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, bazı
mimikler doğuştan genlerle bize gelmişlerdir (daha önceki konuda ele alınmıştı). Söz konusu
düşünceyi sınamaya yönelik olan araştırmalardan bir tanesine göre: 1940’lı yıllarda Fulcher,
Goodenough ve Thompson adlı araştırmacılar, doğuştan görme özürlü ve görme sorunu
olmayan bebekleri gözlemlemişlerdir. Araştırmayla her iki grubun da doğum sonrasındaki ilk
aylarda benzer çevre uyaranlarına aynı tepkileri gösterdiği, daha sonraki aylarda benzerliklerin
azaldığı ve görme özürlü bebeklerin büyüdükçe daha önceki tepkisel özelliklerinin bozulduğu
ortaya çıkmıştır.
Ancak yapılan araştırmalar her ne kadar yüz ifadelerinin doğuştan geldiğini destekliyor olsa da,
yine de dışsal faktörlerin (dış çevre, sosyal kurallar, paylaşılan kültür) önemi yadsınamaz.
Doğuştan olanlara ek olarak belirli bir duruma uygun olarak yüz ifadeleri çocukluk döneminde
öğrenilir. Örneğin, çocuklar katıldıkları cenaze törenlerinde ciddi yüz ifadeleri takınmayı diğer
aile bireylerinden ve çevrelerindekini gözlemleyerek öğrenirler.
Çünkü iletişim akışını sürdürmede bu kadar önem taşıyan yüz ifadelerinin sosyal durumlara
uygun olanlarının, belirli bir durumda hangi yüz ifadesinin kabul edilebilir, hangisinin kabul
edilemez olduğunun bilinmesi gerekir.
Ayrıca kültür belirli bir durumda hangi yüz ifadesinin takınılacağı üzerinde belirleyici olur,
belli yüz ifadelerinin sonuçlarının neler olacağı hakkında bilgi verir. 0 yüzdendir ki, yüz
ifadeleri temel olarak “hayatta kalınmasına” etkili olan bir mekanizmadır, başarılı iletişimlerin
gerçekleştirilmesinde ve sürdürülmesinde birey kendisine ve duruma uygun olanı seçer.
Sözü edilen araştırmaların yanı sıra, elde edilen bulguları destekler biçimde yapılan
kültürlerarası çalışmalarda, Batı kültürü ile teması olmamış ya da sınırlı bağlantısı olan bazı
toplumlardan, Amerikan ve Japon toplumuna kadar çok çeşitli kaynaktan elde edilen veriler
değerlendirilmiş, temel duygu aktarımı olan yüz ifadelerindeki ortaklık dikkat çekmiştir.
Mimikler; poker oyuncuları, suçlular ya da oyuncu- (tiyatro/sinema) gibi kişiler tarafından
bilinçli olarak rolleri gereği, zaman dilimleri çerçevesinde kontrol edilebilseler de,
kültürlerarası platformda belli hisler belli yüz ifadeleri ile istem dahilinde bile olmadan
aktarılabilir.
Konu üzerinde yapılan bir çalışmanın bulgularına göre Japonya’ya özgü bir sanat dalı olan
Kabuki’de oyuncuların sergiledikleri; şaşırma, korku, hiddet, iğrenmek, üzüntü ve sevinç
anlatan altı yüz ifadesi Japonlar ve Avrupalılar tarafından benzer şekilde yorumlanır (Schober
1995:47).
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12.6.2. Altı Temel Yüz İfadesi
Kültürden kültüre temelde değişim göstermeyen, mutluluk (sevinç, üzüntü (hüzün), tiksinti,
öfke, şaşkınlık ve korku olarak belirlenen altı temel yüz ifadesi (Paul Ekman her ne kadar bu
temel ifadeleri olarak belirtse de biz genel kabul görmüş olan temel 6 üzerinde duracağız) yüzün
üç birbirinden bağımsız hareket edebilen bölgesinde (alın ve kaşlar, gözler ve gözkapakları,
burun ve yanaklar, ağız ve çenede) hareketlenmelere yol açar. Böylece kişi hangi duygu
içindeyse yüzündeki üç farklı bölge, hepsi ya da bazıları birlikte olacak şekilde harekete geçer.
Bu duyguların mimikler üzerinde yarattığı etkiler, yüzün üç kesimi de ele alınarak
incelendiğinde aşağıdaki sonuçlarla karşılaşılır:
Mutluluk: Mutluluk; hoşnutluk, tatmin, sevinç ve keyif karşısında hissedilen duygudur. Her ne
kadar hissedilen huzurun % 100 bir göstergesi olmasa da, hissedilen sevincin temel dışavurumu
gülümsemedir. Gülümseme en başta gözler ile yüzün alt bölümünü yani yanak ve ağız
bölümünü etkiler. Ayrıca gülmek yani yüksek kahkahalar atmak da mutluluğun bir
göstergesidir ancak dikkat bütün duygusal dışavurumlardan daha çok gözyaşı salgılanmasına
neden olur.

“Mutluyum, çünkü hayata güzel bakmayı başarabiliyorum.”
1. Göz Bölgesi: Gözlerin alt çeperi hafifçe yukarı kalkar ve altlarında kırışıklıklar belirir.
“Karga ayağı” ya da “kaz ayağı” denilen yana yatmış ve bir kenarı eksik üçgeni hatırlatan şekil,
gözlerin dış kenarında gözlemlenir. İçsel huzur ve mutluluğun verdiği bir hazla kan dolaşımı
da hızlandığı için, gözler parlar ve yüzün rengi pembeleşir. Mutluluk ve sevinç kaş ve alım
bölgesinde önemli değişiklik yaratmaz. Bazı gülümsemelerde gözlerde sadece huzurlu bir
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izlenim oluşur ve dudaklardaki hareketler alt göz kapağında bir yukarı doğru hareketlenme
oluşturur (gözaltı torbalarında ve göz kapaklarında daralma gözlenir).
2.Ağız Bölgesi: Dudakların yukarı ve dışarı genişleme hareketi ile ağız geniş bir şekil alır.
Dudaklar, dişleri (genellikle üsttekiler)

gösterecek

şekilde aralanır. Güçlü ve içten bir

gülümseme dudakların dışından buruna doğru uzanan bir çizginin oluşmasına neden olur.
3.Yanak Bölgesi: Yanaklar yükselir ve bir bombe oluşturur. Bu durum çoğunlukla gözlerin
küçülmesine neden olur. Bu şekilde göz kenarlarındaki “karga ayağı” ve ağızdan burna uzanan
çizgi derinleşerek, yüze kattığı anlam belirginleşir.



Üzüntü: Üzüntü, kayıplar, çaresizlik, olumsuz bir duruma düşme durumlarında yaşanan

derin duygudur. İnsanlar bu duygu içindeyken daha sessiz, daha az enerjik ve içe dönüktürler.
Mutluluğun tam tersi bir duygu olarak üzüntü, keder, gam, ıstırap ve melankoli ile benzer
duygu durumudur. Depresyon ise uzun ve yoğun düşmüş ruh haleti ile yaşam kalitesinde düşüş
olarak görülür. Tekrar konumuz olan üzüntü ifadelerine dönersek, üzüntü her üç bölümünde de
gözlenebilir:

“Eğer istediğimi yapmazsanız, hemen ağlamaya başlarım”
1. Ağız Bölgesi: Hissedilen mutsuzluk en çok dudaklarla dışa yansıtılır. Üzüntü içinde iken,
yüzdeki genel hüzün dalgasını destekler şekilde dudak kenarları aşağı doğru düşer. Eğer ağlama
eşiğine gelinmişse buna bir de dudakların titremesi eklenir. Çok üzüntülü durumda ağız açılır
ve bir yöne çekilir, ağzın köşesi ile burun arasında derin bir çizgi oluşur.
2. Kaş ve Alın Bölgesi: Kaşların burna yakın olan üst kesimleri kalkar. İki kaş arasındaki bu
kalkış, burun ‘kökü’ ile göz arasında bir üçgene benzer. Bu üçgen şeklin üzerinde alın kısmının
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ortasında kırışıklıklar, dalgalanmalar da olabilir. Üzüntüden çok keder yansıtan bir ifadede
kaşların ortası kalkık, alnın ortasında yatay ve dikey çizgiler oluşur, kaşların üst tarafında
çukurlar bile gözlenebilir.
3. Göz Bölgesi: Genel ifade görünmeyen/saklanmaya çalışılan (bazı durumlarda ise görünen)
gözyaşları ile desteklenir.

Şaşkınlık: Beklenmedik bir durum karşısında yaşanan duygu durum olarak şaşkınlığın, doğal,
hoş ya da hoş olmayan biçimlerde yaşandığını da söylemek gerekir. Kendiliğinden, istem dışı
şaşkınlık anlık olarak yansıtılır. Devamında duygu korku, mutluluk ya da karışık duygular
yaşanabilir. Şaşkınlığın yoğunluğu ise, çenenin ne kadar açıldığı ile gözlemlenebilse de kaşların
anlık

bile

olsa

yukarı

kalkması

en

belirgin

ve

ayırt

edici

göstergedir.

“
İnanamıyorum, büyük ikramiye bana mı çıkmış?!!”
1. Kaş ve Alın Bölgesi: Kişi şaşırdığmda, kaşlar bir kavis oluşturur ve yukarı kalkar. Kaş ve göz
arasındaki deri gerilir. Bu kaş hareketine alında boydan boya paralel uzanan çizgiler eşlik eder.
2. Göz Bölgesi: Göz kapağının üst bölümü yukarı kalkarken, alt bölümü ise aşağı düşer. Bir
başka deyişle gözlerdeki ak bölüm, şaşkınlıkla açıldığında daha da belirginleşir.
3. Ağız Bölgesi: Çene aşağı düşer ve ağız kontrol dışı açılır.
Korku: Tehditlere ve tehlikeye karşı verilen duygusal tepki olarak korku, sağ kalma
mekanizmasının doğal bir dışavurumudur. Bir dizi iletişim uzmanına göre mutluluk, üzüntü ve
öfke gibi korku da genetik olarak şifremizde yer alan mimiklerdendir. Bu noktada korku ve
endişe birbirinden ayrılmalıdır. Endişe hiçbir dışsal tehdit olmadan da hissedilen bir duygu
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olarak, kontrol edilmeyen ya da göz ardı edilmeyen sıkıntılardan kaynaklanır. Oysa korkma
duygusu onu tetikleyen bir durumun yaşanmasında karşımıza çıkar. Kişi herhangi bir şeyden
korktuğu zaman, yüzün bölgeleri tıpkı şaşkınlık anına benzer şekiller alır. Ancak korkunun
dışavurumlarında dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı hareketlerin ve yüz ifadelerinin
sergilendiği bilinir (Japon genç kız örneğini hatırlarsınız).

“Korkuyu gözlerimden okuyabiliyor musunuz?”
1.Kaş ve Alın Bölgesi: Kaşlar birbirine yakınlaşarak, yukarı kalkar. Ancak kaşlar şaşırma
durumunda olduğundan daha az kavisli bir şekildedirler (bazı kişilerde neredeyse düz bir çizgi
gibi). Alnın ortasında çizgiler oluşur, ancak bu kez şaşkınlıktan farklı olarak çizgiler boydan
boya tüm alını kaplar.
2.Göz Bölgesi: Göz kapaklarının üst kısmı, göz aklarını gösterecek şekilde yukarı kalkarken,
buna aşağı kapakların gerilmesi ve yukarı kalkmaları eşlik eder.
3.Burun Bölgesi: Burun delikleri genişler.
4.Ağız Bölgesi: Dudaklar açık, ağız kenarında gergin bir şekil alırlar.


Öfke: Öfke; basit bir sinirlenme aşamasından yoğun bir kızgınlığa değişen duygu durum

yelpazesinde yer alır. Öfkenin fiziksel etkileri ise, kalp atışında hızlanma, kan basıncında
yükselme ve adrenalin ile noradrenalin düzeyinde artış olarak gözlemlenir. Bazı yaklaşımlara
göre öfke, herhangi bir acı tehdidi karşısında beyin tarafından verilen “kaç ya da savaş”
tepkisinin sonucudur. Tehditkar davranışı anında sonlandırma konusunda verilen karar,
davranışsal, bilişsel ve fizyolojik olarak öfkenin baskın duygu olmasına yol açar.
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“Hrrrr... Sakın karşıma çıkmaya cesaret etmeyin!!!”
1. Kaş Bölgesi: Öfkelenince kaşlar kaslar yardımı ile
aşağı ve bir araya çekilir. Bu harekete dikey kırışıklıklar eşlik eder.
2. Göz Bölgesi: Gözler üst ve alt kapak bir araya gelecek şekilde iyice kısılır. Gözler sert ve dik
bir bakışla, kişiyi sinirlendiren kişi ya da olaya çevrilir.
3. Ağız Bölgesi: Dudaklar sıkıca kapanır ve düz bir çizgi haline gelir. Köşelerden aşağı doğru
bir kıvrım oluşur ve bağırmak üzere hazırlanılıyormuş izlenimi verir.
4. Burun Bölgesi: Bazı aşırı sinirli kişiler öfkelendiklerinde hızlı hızlı soluyarak, burun
deliklerini hareket ettirirler.
Tiksinme: Temiz, yenmeye elverişli olmayan, hastalıklı görülen nesnelerin kişilerde
oluşturduğu tipik duygudur. Tiksinme öncelikle tat alma duygusu (görüldüğünde ya da hayal
edildiğinde) ile ilintilenirken, ikinci olarak koku, dokunma ve görmeyle de tetiklenebilir.
Korku, kızgınlık ve üzüntünden farklı olarak tiksinme kalp ritminde yavaşlama olarak kendisini
gösterir. Herhangi bir şeyden tiksinen kişi, hissettiği bu duyguyu özellikle gözleri ve yüzün alt
bölümü ile gösterir.
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“Iyyyyy, nereden denedim şu akrep kızartmayı...”
1.Göz Bölgesi: Alt göz kapakları yukarı kalkar ve altlarında çizgiler belirir. Kaşlar aşağı
doğrudur ama çatılmamıştır.
2.Ağız, Burun ve Yanak Bölgesi: Burunda kıvrımlar oluşur, burnun ucu hafif bir şekilde yukarı
çekilir, yanaklarda çizgiler oluşur ve yukarı kalkar. Her alt ve üst dudak yukarı kalkabileceği
gibi, bazen de alt dudak sarkıtılarak bakılan şeyden hoşlanılmadığı yansıtılır. Ağzın kapalı
olduğu durumlarda üst dudak, alt dudak tarafından itilir. Ağza yapılan baskı burna ve dudaklara
özgü kırışıklıkları derinleştirir.

12.6.3. Sergileme Kuralları
Belirtilen altı temel duygu dışavurumu her ne kadar evrensel olsa buna ters düşen bazı kültürel
ve durumsal kurallar da vardır. Söz konusu kurallara sergileme kuralları adı verilir. Sergileme
kurallarının var olma nedeni yüz ifadelerinin önemli bir iletişimsel işleve sahip olmasıdır.
Örneğin, Akdeniz kültürlerinde kadınların duygularını ifade etmeleri erkekler tarafından
desteklenirken, Avrupa ve Asya kültürlerinde erkekler destekleme davranışını bir kenara
bırakırlar.
Bir başka örnek ise, üzüntü Uzakdoğulular tarafından mümkün olduğunca saklanmaya çalışılan
bir duygudur. Bu nedenle özellikle Japonlar sıkıntılarını yansıtmamaya özen gösterir ve
yüzlerine takındıkları bir gülüşle üzüntülerini maskelemeye çalışırlar. İngiliz kültüründe de
tenis maçında rakibini yenen oyuncunun mutluluğunu gülerek göstermesi kabalık sayılır.
Sonuç olarak yüz ifadelerinin temel altı duygu dışında bu kadar değişenlik gösterebilmesi,
konunun karmaşık ve zor bir iletişim sistemi olmasının en önemli nedenlerinden biridir.
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Duygular söz konusu olduğunda insanlar birbirine hem çok benzer, hem de hiç benzemez.
Benzerler, çünkü duygularını temelde aynı yollarla ifade ederler. Farklılıkların altında yatan
neden ise, duyumsananlarla yapılanların, bunların dışa vurulma biçimleri ve gözlemleri,
deneyimleri ve kalıtsal özellikleri biçimlendirmesidir. İnsanların kişilik özelliklerini,
alışkanlıklarını, o anda akıllarından neler geçirdiklerini bir bakışta yüzünden anlayabilmek olası
mı?
Konu hakkında eğitimi olmayan insanlara sorulduğunda büyük bir kısmı, karşısındakinin o an
ne hissettiğini ya da ne düşündüğünü yüzüne bakarak anlayabileceğini düşünür (konuya ilişkin
yapılan anketlerden birine göre, ankete katılanların % 90’ı yüzleri okumada başarılı olduklarını
düşünmektedirler). Gerçekteyse araştırmalar göstermektedir ki, insanların birçoğu yüzleri
okumada, özellikle de tanımadıkları kişilerin yüzlerini okumada hiç de sandıkları kadar başarılı
değillerdir. Bu konuya yönelik ABD’de yapılan araştırmalar, polis memurları, hatta ulusal
istihbarat örgütünde çalışan uzmanların, insanların yüzlerine bakarak doğruyla yalanı ayırt
etmede rasgele tahminlerden daha iyi olmadıklarını göstermiştir.
Benzer biçimde tıp uzmanlarının, hastalarının acı çekip çekmediklerini yüzlerinden anlamada
sıradan insanlardan daha az beceri sahibi olduğunu gösteren araştırma bulguları da mevcuttur.
Yine de zaman içinde “kaybedilen” yüz okuma becerisini geri kazanmak olasıdır. Bu
doğrultuda FACS eğitimi kapsamında Ekman’ın öğrencileri (ki sayılarının hızla artığı daha
önce belirtilmişti), video kayıtlarından, ekranda yalnızca birkaç saniyeliğine gösterilen insan
yüzlerinde, yüz ifadelerinin altında yatan duyguları okumayı öğrenmekteler. Bir sonraki
aşamaysa, saniyenin beşte birinden daha kısa bir süreliğine gösterilen “mikro ifadelerini”
yorumlamayı öğrenmektir. Ayrıca Ekman, yalan söyleyen insanların gerçek duygularının mikro
yüz ifadeleriyle dışarı sızdığını düşünmektedir.
Bu konudaki ilk edinim, Ekman ve Friesen tarafından, mikro yüz ifadelerini ilk kez, bir
hastanede depresyon tedavisi gören ve hafta sonu izinli olarak çıkmak isteyen bir hastanın video
görüntülerini

izlerken

keşfedilmiştir.

Kayıtlarda,

hastanın

oldukça

neşeli

olduğu

gözlemlenmiştir. Ancak, görüntüler yavaş çekimde izlendiğinde, araştırmacılar, hastanın
gülümseyen yüz ifadesinde, son derece kesin bir ümitsizlik olduğunu bulmuşlardır. Ağzının
kenarlarının aşağı doğru çekildiğini, kaşlarının yukarı doğru kavis yaptığını yakalamışlardır.
Şans eseri, doktorlar hastanın o hafta sonu dışarı çıkmasına izin vermemişlerdir. Daha sonradan,
hastanın o hafta sonu eve giderek intihar etmeyi planladığı orrtaya çıkmıştır. Mikro yüz
ifadelerini takip ederek, gerçek duyguyu yakalamayı öğrenmek, insanları değerlendirmede
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gerçekten de güçlü bir araca sahip olmak demektir. Günümüzde FACS, özellikle güvenlik
sistemlerinde kullanım açısından umut vaat etmektedir. Sistem, yüz ifadelerini bileşenlerine
ayırdığı için, bu yolla bilgisayarlara yüz ifadelerini okumanın öğretilebileceği düşünülmektedir.
Ancak, Ekman’a göre insan yüzünün karmaşıklıklarına verilecek en iyi yanıt, bilgisayarlarda
değil, insan zihninde aranmalıdır. Özellikle bazı insanlar, yüzleri okuma konusunda eğitim
almadıkları halde bu konuda doğuştan yeteneklidirler. Ekman 40 yılı aşan çalışmaları esnasında
böylesi yeteneğe sahip 30 kadar insanla tanışmış ve onlarla çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Söz
konusu kişilerle yaptığı çalışmalara ise, Atina sokaklarında feneriyle dolaşarak dürüst bir insan
yüzü arayan Yunanlı düşünür Diyojen’’e ithafen “Diyojen Projesi” (Diogenes Project) adını
vermiştir.
Bir dipnot açalım:
Mikro ifade; kişi olumsuz bir uyarana karşı normalde vermesi beklenen tepkiyi bastırmak
istediğinde oluşan sözel olmayan, anlık bir davranıştır. Mikro ifadelerde davranış ne denli
refleksif ve kısa süreliyse, doğruluk oranı da aynı ölçüde yükselir. Örneğin, beklenilmeyen bir
şekilde hafta sonu da çalışması gerektiğini öğrenen kişi burnunu kırıştırır ya da dudaklarının
kenarları büzülür. Bu mimikler birdenbire oluşur ve çok kısa sürer. Memnuniyetsizlik
göstergesi olan bu mikro ifadeler kişinin gerçekte ne hissettiğinin dışavurumudur. Mikro
ifadeler kendi içinde üç ana kola ayrılır: Mikrosabitleme hareketleri; konsantrasyon
göstergesidir (örneğin, elin ilgili dinlemelerde yüzün yanak bölgesinde sabitlenmesi), mikrookşama; rahatlık ve içe dönük narsisizme işaret eder (örneğin, karşı cinsle konuşurken elin
sıklıkla saçlara götürülmesi), mikro-kaşıntı; ifade edilenle edilmeyen arasındaki karşıtlığm
belirtisidir (örneğin, ne yapılacağına bir türlü karar verilemediğinde alında beliren kaşıntı
hissini gidermeye yönelik elin alına gitmesi)

12.7. Fizyonomi
Mimiklerin yanı sıra, yüzün şekli fizyonomi açısından değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda kısa
ve genel bir özet yapılırsa:
Yüz şekline göre yapılan yorumlara göre (bu noktada öncelikle yüz şeklinin belirlenmesi
gerekir bunun için de aşağıdaki hesaplama uygulanabilir ):
• Enli, oval ve etli (çenede belli belirsiz daralan, yanakların hafif çıkık olduğu, saç sınırının
yumuşak bir kavisle geldiği) yüzler; iyi kalpli, yumuşak huylu ve alçakgönüllü kişiliklerle,
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• Yuvarlak (saç sınırının ve çenenin yuvarlak geldiği, yüzdeki en çıkık noktalar yanaklar ve
kulaklar) yüzler; eğlenceyi seven, rahatına düşkün, ancak biraz maddiyatçı kişiliklerle,
• Kemikli ve kare (belirgin bir çene çizgisi ve benzer biçimde kareyi andıran saç sınırı) yüzler;
çalışmayı seven, tedbirli, ancak sert ve baskın karakterli kişiliklerle,
• Uzun ya da dikdörtgen (uzun ve ince bir yüz, alın genişliği ve elmacık kemikleri aynı ölçüde
olabilir. Ayrıca yüksek bir alına ya da oldukça dar bir çeneye sahiptir) yüzler; asil, sadakat
duygusu gelişkin ancak hakimiyeti seven kişiliklerle,
• Kalp ya da ters üçgen (alın çıkıntılarında ve saç sınırında geniş, yüzün alt bölümüne doğru
daralan ve küçük çene) yüzler; çalışmayı seven, ancak ürkek ve bazı durumlarda cesaretsiz
kişiliklerle,
• Üçgen (kalp şeklin tam tersi, baskın bir çene çizgisi, alın ve çenede daralan hatlar) yüzler; az
enerji sahibi gibi görülen ancak duygusallığı bir kenara bırakıp oldukça hırslı davranabilen
kişiliklerle,
• Elmas (kalp ve oval şeklin ortalarında bir yüz şekli. Elmacık kemikleri yüzün en çıkık noktası
ve alın ile çene çizginde aynı oranda bir daralma) yüzler; iyi kalpli ve alçakgönüllü kişiliklerle
özdeşleştirilir.
Bir dipnot açalım:
Yüz şeklinin belirlenmesi: Bu iş için önerilebilecek çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan biri,
aynaya yansıyan yüzünüzün ana hatlarını bir ruj yardımı ile çizmek, üzerine beyaz bir havlu
bastırmak ve bu şekilde çıkan izin şeklini belirlemektir. Kolay gibi görünse de yüzün aynadaki
yansımasının hatlarını belirlemek için başka bir kişinin yardımına ihtiyaç duyulur. Bu yöntemin
yanında daha etkin sonuç veren bilimsel bir yöntemi uygulamak için ise; öncelikle bir mezura
ve saç bandı edinmek gerekir. Saçlar bantla geriye itildikten sonra mezura ile aşağıdaki ölçüler
hesaplarur.
1. Elmacık kemiklerinin hemen üstünden yüz yatay olarak ölçülür. (Elde ettiğiniz ölçüyü not
alın)
2. Çene kemiklerinin en çıkıntılı noktaları (çene kemiğindeki dönemeç) elle bulunur ve ölçülür.
3. Alnın en geniş noktası yine elle bombe (saç sınırına yakın olan çıkıntılar, genellikle kaşların
ortalarına gelecek şekilde yukarı doğru hizalanarak bulunulabilir) aranarak bulunur ve ölçüsü
alınır.
4. Saç sınırının tam ortasından çenenin karşıdan görünen tam bitiş noktasına kadar ölçülür.
Elde edilen ölçüler doğrultusunda ise, yüz şekli belirlenir:
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Oval yüzlerde yüzün uzunluğun ölçüsü yaklaşık olarak genişliğinin 1,5 katı kadardır,
Yuvarlak yüzlerde uzunluk ve genişlik birbirine neredeyse eşittir ancak yüz belirgin bir şekilde
yuvarlaktır,
Uzun (dikdörtgen) yüzlerde uzunluk genişlikten oldukça farklı şekilde uzundur,
Kalp (ters üçgen) şeklindeki yüzlerde çene ölçüsü dardır, ölçü elmacık kemikleri ve/ya da alında
genişler,
Üçgen şeklinde yüzlerde çene ölçüleri en geniştir, ölçüler yukarı doğru daralır,
Kare yüzlerde uzunluk ve genişlik ölçüleri neredeyse birbirine eşittir ve yüz kareyi andırır,
Elmas yüzlerde elmacık kemiklerinin ölçüsü en belirgin olandır, ölçü alın ve çene çizgilerinde
neredeyse birbirine denk daralır.

Farklı yüz şekilleri

Yüz şekillerine değinildikten sonra, yüz ifadelerinin çeşitliliğini ve yorumlamadaki zorluğu
daha iyi açıklayabilmek, anlamlandırabilmek ve iletişim açısından taşıdıkları önemi
anlayabilmek için, yüzün bazı bölgeleri üzerinde, eylemlerin çeşitliliğinin temellerini
oluşturmaları nedeniyle durulması gerekir. Yüz ifadelerinin yorumlanmasının kolay, kontrol
edilmesinin zor olmasının nedenlerinden biri de zaten budur. Yüz ifadelerinin çok çeşitli olması
nedeni ile konuya ilişkin bazı açıklamalar mimiklerin alt dalları olan kaş-alın bölgesine, göz
kapakları-gözler bölgesine ve ağız kısmına değinerek yapılabilir.
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13. KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİNDE SÖZSÜZ İLETİŞİMİN SESLİ
VE NESNEL YÖNÜ (1)
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Giriş
Bu modülde Para-linguistik konusuna değinilecektir. Sesli iletişimin sözsüz iletişimdeki
önemini özetlemek gerekirse; para-linguistiğin, kişilerarası iletişimde etkisini yoğun bir
biçimde gösterdiği söylenebilir. Kişilerarası iletişimlerde yaşanan gerginlikler ilk olarak sese
yansır. Söyleyiş tarzı ve kelimeleri söylerken kullanılan sesler konuşan hakkında bilgi verir.
Buna ek olarak sesin heyecan tonu, söylenen sözün anlamını etkiler, böylece kendi başına bir
mesaj oluşturur. Söylerken yapılan vurgulamalar da ifadeye yeni boyutlar ekler, aynı cümle,
farklı anlamlar elde edilebilecek biçimde vurgulanabilir (Cüceloğlu 1994: 48-49). Sonuç olarak
günlük ilişkilerde canlı, neşeli, enerjik bir ses tonu, insanlar üzerinde olumlu bir etki bırakır.
Ayrıca kişilerarasında bir sorun yaşanıyorsa, sesin tonunun yumuşak ve sakin olması çatışmayı
önleyerek işbirliğini kolaylaştırır.
Bu modülün diğer konusu da uzamsal iletişimdir. Kişiler arasında gözlemlenmesi olası en temel
farklılıklardan biri mekan, bir başka deyişle kendilerine ait olan alanı ya da kamusal alanları
kullanış şekilleridir. Kişilerin sosyal ve kişisel alanlarını kullanma ve algılamaları üzerinde
yoğunlaşan çalışma, proksemi (proxemics) uzamsal iletişim olarak da adlandırılır ve tıpkı
mimikler, jestler ve postür gibi proksemi de “konuşur”. Proksemi çalışmaları kapsamında
kültürel kurallar ve biyolojik yaklaşımlar çerçevesinde, kişilerin kapalı ortamlardaki
davranışları, kişisel alan kullanımlarının günlük yaşamda kişiler arasındaki ilişkileri etkileme
düzeyleri, mekan düzenlemelerinin ve bu bağlamda kullanılan araçların (statü göstergelerinin)
kişilerarası iletişim açısından taşıdıkları önem, belli durumlarda kişilerin birbirlerine yakınlık
dereceleri ve dokunma motifleri araştırılır.
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13.1. Paralinguistik, Susma Ve Proksemi-Kişisel Alan Kullanımı
Hatırlarsanız; daha önceki derslerimizdeki oranlamaya göre, kurduğumuz iletişimlerde beden
dilimiz % 55, kelimelerimiz % 7 ve ses özelliklerimiz % 38 önem taşır demiştik. Kişinin sessel
özellikleri, sözel olarak ifade ettiklerine eşlik eden ve genel olarak iletişimlerini zenginleştiren,
önemli bir sözsüz iletişim kanalıdır. Bu noktada sesin özellikleri, vokal unsurlar ve susma
davranışı aslında söylenenin nasıl söylenildiğine ilişkin taşıdıkları önemli ipucu nedeniyle
paylaşılan mesajın tüm ilişki boyutundaki anlamını değiştirebilir.
Örneğin, uzun süredir karşılaşılmayan, ancak pek de hoşlanılmayan bir arkadaşa
samimiyetsizce sarılırken, “Seni gördüğüme ne kadar da sevindim” derken ki ses tonunuz ile
gerçekten sevdiğiniz birine sıkı sıkı sarılırken, “Seni gördüğüme çok sevindim” nidası
birbirinden çok farklı anlamlar içerir. Bu nedenle sözsüz iletişim becerileri ile etkili iletişim
kurma aşamasında, sesli iletişim başlığı altında sesin özellikleri ve nitelikleri gibi unsurların da
dikkatle ele alınması gerekir.

13.2. Nesnel İletişim
Sözsüz iletişimin sesli yönüne ek olarak, nesnel boyutunun da incelenmesi gerekir. Nesnel
iletişim adı verilen bu yön çok sayıda ve farklı konulardaki çalışmaları içerir. Bu kapsamda yer
alan çalışmalar; kişisel alan ve mekan kullanımlarını inceleyen proksemi, dokunma davranışı
üzerinde duran haptik, zamana yaklaşım konusunu irdeleyen kronomi, davranışsal kinezik
kapsamında ise kişilere işitme, renkler, tatlar, kokular yoluyla ulaşan sözsüz mesajları açıklayan
estetik iletişim, kişilerin fiziksel özelliklerini yorumlayanı fiziksel görünüş ve tercih edilen
kıyafetler ile kullanılan aksesuarları vb. birçok unsur genel görünüş olarak sıralanır. İletişim
açısından taşıdıkları önem nedeniyle, söz konusu iki önemli sözsüz iletişim alt başlığı birbirini
takip eden sıra ile ele alınmıştır.

13.2.1. Para-Linguistik (Vokal Unsurları Yarı Dilsel Kanallar/Dil-Ötesi
İletişim)
Konuşmanın kelimelerin dışında kalan, ancak söylenenleri desteklemek için başvurulan tüm
vokal efektleri (sesin tonu, şiddeti, tınısı ve konuşmanın akıcılığı vb. özellikler) para-linguistik
olarak adlandırılır. Para-linguistikle söylenenlerin vokal kalitesi, dinleyen kulağa ve iletişime
sözsüz olarak etki eder. Hız, güç, tını (rezonans), yükseklik, duraksamalar ve vurgular, ayrı ayrı
anlamlar içeren ses özellikleri olarak yorumlanır. Para-linguistik, bazı uzmanlar tarafından dilötesi iletişim olarak da adlandırılır ve sesin tonu, hızı, şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı,
duraklamalar ve benzeri özellikler bu başlık altında ele alınır (Dökmen 1998: 27).
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Bir başka deyişle sesli iletişimin kendi içinde iki boyutu söz konusudur. Bunlardan ilki;
kelimelerin söyleniş biçimi ve sesin yansıttığı duygu yoğunluğu, diğeri ise sesin sahip olduğu
niteliklerdir. Sesli iletişimin bu iki boyutuna ek olarak susma eylemi de sözsüz iletişim
açısından kendisine özgü sözsüz mesajlar iletir.

Ses Şifreleri
Sesli iletişimin üzerinde durulan ilk boyutu, kelimelerin söyleniş biçimi ve bu şekilde paylaşılan
duygular olduğundan, kelimelerdense öncelikle sesin, aktardığı belirli bilgi üzerinde
durulmalıdır. Ses şifreleri olarak da adlandırılan bu vokal unsurlar arasında ilk olarak gülerken,
ağlarken, bağırırken ya da homurdanırken çıkartılan sesler ele alınır. Bu tür eylemler karşısında
çıkartılan seslerin hiçbiri kelime olmamasına rağmen, hepsinin kendine özgü ve herkesin
anlayabileceği genel bir anlamı vardır.
Benzer şekilde konuşma arasında düşünme için gereken ara zamanı doldurmak, konuşmanın
hangi boyutlara taşınacağını önceden düşünebilmek ya da konuşmanın devam edeceğini
bildirmek için kullanılan “mmm”, “eee”, “şey”, “yani” vb. kelimeler ya da sesler dolgu
malzemeleridir. Sıralanan dolgu kelimelerini ve benzerlerini kullanmak, konuşmacıların
alışkanlıkları olabilir ancak konuşmacının duyduğu rahatsızlığı yansıttığından, dinleyicilerin
dikkatinin dağılmasına neden olabilir.
Ses şifreleri arasında konuşan kişinin şivesi ve ağzı da yer alır. Kişinin ülkenin neresinden
olduğunun önemli bir göstergesi olan şive ve ağız eğer kelimelerin hatalı kullanımına, dilin
sürçmesine, konunun dağılmasına ya da bir soru karşısında kekelemeye neden oluyorsa iletişim
kişi/kişiler üzerinde olumsuz (bazı durumlarda ise olumlu) izlenim bırakır. Şive ve ağız kendi
başına bir olumsuzluk oluşturmamakla birlikte, anlaşılmaz konuşmak bir olumsuzluktur.
Bu nedenle dilin doğru ve başkaları tarafından anlaşılır konuşulabilmesi için pratik yapılması
gerekir. Benzer şekilde, kötü dilbilgisi ve diksiyonla kurulmuş cümlelerin iletişime olumsuz
etkisi yadsınmamalıdır. Bu eğer ses şifreleri konusunda bir sorun yaşanıyor ise, yapılması
gerekenlerin başında sesin dinlenmesi gelir. Bu iş için bir kayıt cihazının, telesekreterin
yardımına başvurulabilir ve sesin para-linguistik özellikleri araştırılabilir, gerektiğinde
düzenlemelere gidilebilir.
Bir dipnot açalım:
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Şive ve Ağız: Şive bir dilin kültür düzeylerine göre gösterdiği değişikliğe verilen addır. Şiveler
arasındaki değişiklikler temelde ses özellikleridir. Buna göre bilinen şiveler, belirli koşullarda
ve dilin herhangi bir döneminde ana dilden ayrılarak, geneldeki gelişimiyle birlikte bir de kendi
içlerinde özel bir gelişim çizgisi izlemişlerdir. Bunların başlıca ayrımlarını oluşturan ses, ek ve
sözcük özellikleri o dönemin dil malzemeleri ile açıklanabilir. Ağız ise; bir ülkede geçerli olan
genel şive içinde, o ülkenin çeşitli bölge ve kentlerindeki konuşma dilinde görülen söyleyiş
farklarıdır.
Günlük kullanımda şive ile ağız birbirine karıştırılır. Oysa şive ağız içinde ele alınır. Somut bir
örnek vermek gerekirse, Türkiye Türkçesi bir şivenin, Muğla ağzı ise, bu Türkçe içinde, bir
bölgede görülen söyleyiş farklarının adıdır. Konunun renkliliğine örnek Türkiye’nin her
yöresinden verilebilir ancak sınırlamaya gidilip sadece bir ilimizi ele alınırsa, özellikle neşesi,
dinamizmi (temposu ve ritmi) ve renkliliği ile Muğla ağzı ön plana çıkar. Öğrenilmesi ve
konuşması zor olan bu ağız bünyesinde genel Ege yöresi şivesinden farklı kelimeler barındırır.
Muğla ağzından birkaç örnek verirse:
Nedipdurun: Neler yapıyorsun?
Gomacan acık daa süttürücen: Oturmayacağım, biraz daha gezeceğim.
Hakiğiki tarla domatı: Hakiki tarla domatesi
Yarginin catliyoru: Sırtım ağrıyor
Taap ba: İşte, orada!
Hindi: Şimdi
Pısat yüğcem: Çamaşır yıkacağım.
Pısatları çöveşe serdingmi: Çamaşırları güneşe astın mı?
Endeginden bi dene de bana ediversene: İçtiğinden bir tane de bana yapsana
Ses şifrelerinin yanı sıra sesin nitelikleri de para-linguistik kapsamında sözsüz mesajlar taşır.
Konuya bu açıdan yaklaşıldığında öncelikle sesin niteliklerinin neler olduğunun üzerinde
durulması gerekir Buna göre sesin nitelikleri aşağıdaki şekilde belirtilebilir (Cooper, 1989 216221):

Sesin Nitelikleri ve Kişilik Özellikleri
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Sesin tonu: Sesin ilk niteliğidir. Her sesin belli bir tonunun olmasının yanı sıra bir sesin tonu
cümle tiplerine göre farklılık gösterir. Düz cümlelerin ilk, soru cümlelerinin son bölümleri
düşük ses tonu ile biter. Sesin tonu dar, geniş, inişli, çıkışlı, zayıf, gergin ya da gırtlakta olabilir.
Örneğin, gergin ses, boğaz daraltılarak çıkartılır ve dinlenmesi zor bir sestir.
Sesin yüksekliği: Sözcüklere anlam kazandırmak için ses yüksekliğini değiştirmek anlamı
kontrol etmek açısından önem taşır. Sesin yüksekliği duygusal yoğunluğun da bir göstergesidir.
Örneğin, yüksek sesle konuşan insanlar, güçlü ve hırçın olarak değerlendirilir.
Sesin tınısı (rezonans): Çıkarılan sesin rezonansını (tınısını) etkileyen ağız, boğaz ve burun
boşluğu yapıları herkeste farklıdır. Tını, ses çıkarırken başın ve göğsün ne kadar iyi
kullanılabilindiğine bağlıdır Sesin rengini de sesin tınısı belirler. Müzikologlar ses renklerini
örneklendirerek açıklarlar: Ergenliğe erişmemiş erkek çocuklarının sesi beyaz tondadır. Böyle
bir ses arı, saf ve düzdür. Koyu bir ton anlamlı bir ses olarak nitelendirilmez ancak ticari bir
imajı vardır, dinleyende otoriter, mantıklı ve pratik bir etki uyandırır.
Ayrıca tını olmadan ses genizden gelir. Genzin tıkalı olduğu durumlarda titreşim eksikliğinden
ses boğuk çıkar, sesin tınısı değişir. Örneğin, nezle olan bir kişi sesinin rezonans niteliğini
yitirir. Böylesi bir sorunun üstesinden gelebilmek için sesin daha yüksek perdeden çıkarılması
gerekir.
Sesin temposu: Tempo, sesin dördüncü ve son niteliğidir. Hızlı ya da yavaş, akıcı ya da aksak
konuşulabilir. Hızlı konuşmak her ne kadar mesajın anlaşılmasını zorlaştırsa da, normal
konuşma hızı olan dakikada 150 sözcük yerine, belirgin bir şekilde daha az sözcük kullanmak,
dinleyici konumundaki kişilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olur. Duraksamalı konuşma,
konuşmaya teatral bir hava katar.
Ancak duraklamalar, ister etki yaratmak ister düşünmek için yapılsın, abartıldığında
dinleyicilerin ilgisi dağılır. Yapılan araştırmalardan elde edilen verilere göre, güçlü ve saygın
kişiler yumuşak ve yavaş tempolu bir ses kullanmayı göze alabilir ve sarf edecekleri her sözcük
için karşılarındaki kişileri bekletebilirler, Buna karşın otoritesi zayıf olan insanlar, yumuşak ve
ağır konuşurlarsa etkileme ve yaptırım güçlerini kaybedebilirler.
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Sesin niteliklerini öğrenmek, kişinin değişik koşullarda hangi bileşimlerin kendisini başarılı
kılacağını tespit etmesine yardımcı olabilir. Bu konuda, aktörlere aynı metnin farklı ses
özellikleri ile okutturulmasıyla gerçekleştirilen bir araştırma yapılmıştır. Dinleyicilere, verilen
mesajların etkinliğini değerlendirmeleri için soru formları verilmiş, sonuçları doğrulamak için
deneylerin şekli değiştirilerek, çok sayıda tekrar yapılmıştır.
Aşağıdaki tabloda güvenilirlik, inandırıcılık ve diğer özellikleri yansıtan ses niteliklerinin en
iyi bileşimleri bulunuyor. Ses tonunun yukarı ya da aşağı olması, niteliği ve tınısı,
değişmediğinden tablodaki kategorilerde yoktur. Ses tonu değişken olmalı, her tür cümle için
yükselmeli ya da alçalmalıdır. Hangi koşul geçerli olursa olsun, normal tonlu ve tınılı bir ses,
her zaman uyulması gereken bir ses özelliği olarak görülür (Cooper 1989: 223).
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13.3. Etkili Ses Özellikleri

Yükselen ses, konuşmacının yavaş söylediği sözcüklerin etkinliğini artırır. Benzer şekilde
tempo da değişken olmak durumundadır. Güvenilir olabilmenin en etkili yollarından birisi,
konuşmanın sürekliliğinin kontrol edilmesidir. İyi seçilmiş, yerinde yapılan duraklamalar,
düşünceleri yansıtan uygun beden dili dışavurumları ile desteklendiğinde, konuşan kişi,
dinleyicilerinin gözünde düşünen, ilgili, dikkatli ve dürüst bir izlenim oluşturabilir.
İnandırıcı bir konuşma, güvenilirlikten farklı özellikler içerir. İnandırıcı bir konuşmada ses daha
yüksek olmasına karşın, ton ve yükseklik farkları normal bir konuşma ile aynı seviyede kalır.
Örneğin, düzgün ve konuşan bir satış temsilcisi % 100 inandırıcı olarak nitelendirilir.
(Zielke,1993:78) Bir başka deyişle, etkili olsun diye bağırarak konuşmak hem dinleyeni
savunmaya iter hem de ses kirliliği yaratır.
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İmaj denildiğinde birçoğumuzun aklına büyük olasılıkla ilk olarak görüntü gelir. Ancak sesin
vokal nitelikleri de kişinin imajı üzerinde etkili olan unsurlar arasında yer alır. Yüksek ya da
alçak sesle, bağırarak ya da yumuşak bir tonda, hızlı ya da yavaş bir tempo ile tutuk ya da akıcı
bir tarzda konuşmak imaj oluşumunda önemli bir rol üstlenir. Ses kişi ile özdeşleştirilir ve
kişinin imajı ile doğru orantılı olarak belleklerde yer edinir.
Bunun sıra etkili bir sesin farkına varılır. Çünkü böyle bir ses amaçlanan işi dikkati çekmeden
yaptırmaktadır. Ancak ses etkisiz olduğu zaman hemen fark edilir. Benzer biçimde ses özelliği
olarak sesteki neşe de kişisel imaj üzerinde etkilidir. Neşeli ses yüksek tondadır ve ton farklılığı
hep yukarı doğrudur. Temposu hızlı, sürekliliği normaldir. Neşelilik için sesin yükseklik
farkları da normal düzeyde tutulmalıdır.
Vokal ipuçlarına dayanarak konuşma ile konuşan kişinin yaşı ve statüsü hakkında çıkarımlara
varılabilir. Konu üzerinde çalışan Amerikalı bir araştırmacı, 1976 yılında Demokrat Parti
başkanlığına aday Jerry Brown ve Jimmy Carter’ ın seçim konuşmalarını karşılaştırmıştır. Jerry
Brown kendine güvenen ve yavaş bir ses tonu olan, güçlü, yüksek ve melodiden yoksun tarzda
konuşan bir kişidir. Brown ve diğerleri üzede yapılan çalışmalar sonucunda araştırmacı, böyle
bir konuşma tarzına (meta-mesaj) sahip olan kişilerin “otoriter”, “sıkıcı ve duygulardan
yoksun” olarak tanımlandığını öne sürmüştür.
Yine aynı uzmana göre, Carter ise, “kesinlikle düzensiz olan temposu ve ondan daha da kötü
durumda olan tonlamasıyla”, “melodiden yoksun vurgulamaları kesif Güneyli aksanı” ve
“olmadık yerlerde yaptığı duraklamalar” ile kesinlik taşımayan, depresif ve kendine
güvenmeyen bir kişi” olarak değerlendirilmiştir. Ancak Demokrat Parti seçimlerini Jimmy
Carter kazanmış ve 1977-1981 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin 39. Başkanı
olarak görev yapmıştır. Halk kendine benzer konuşma tarzına sahip, duygusal iniş çıkışlar
yaşayan birini desteklemeyi daha uygun görmüştür.
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Araştırma bulguları, sesin ayrıca ikna etme sürecinde de önem taşıdığını desteklemektedir.
Daha hızlı bir konuşma, daha fazla vurgulama, daha yüksek bir ses ve daha az duraksama, ikna
etme konusundaki başarı üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Konuşmacı kendisinden ne kadar
emin bir tarzda konuşuyorsa, dinleyici konumundakilerin de ona olan güveni o oranda artar.
Ses perdesindeki yükselmeler ya da inişler, sesin ve konuşan kişinin tarzını oluşturur. Monoton
bir tarz, sıkıntının en kolay dışavuruınu olarak görülür.
Tekdüze giden ya da arada sırada yükselen bir tonla konuşma, konuşulan kişiye duyulan ilgiyi,
sabırsızlığı ya da memnurıiyeti yansıtabilir, yükselen sesler ise, neşeli, kendisinden emin
kişilerin konuşma tarzı olarak nitelendirilir. Bunun yanında ses tonundaki ani yükselişler
kızgınlığı gösterirken, ani inişler ise mutsuzluğu ve çaresizliği yansıtır. Ses şifreleri arasında
yer alan telaffuz, kişilerin kelimeleri tek tek anlaşılır bir biçimde söylemesi ve doğru
kullanılması ile ilgilidir. Kelimelerin ağızda yuvarlanması çaresizlik, mutsuzluk gibi duygulara
eşlik etse de, bazı durumlarda sıkıntının ve tatminin vurgulanması anlamına gelir. Bu noktada
sözel mesajların, sözsüz mesajlarla doğru birleşimleri önem kazanır.
Olumlu kelimelerin, olumsuz bir ses tonu ile söylenmesi çift çıkarımlı, karmaşık mesajlar
doğurur ve mesaj çoğunlukla alaycı olarak algılanır. Karmaşık mesajların verildiği böyle
durumlarda, kişiler söylenen sözlerden çok, sözsüz olarak ifade edilenlerin doğruluğuna
inanırlar (Özer 1996: 113-114).
Para-linguistik aracılığıyla duyguların ifade edilebilmesinin yanı sıra kişinin yalan söyleyip
söylemediği de sesten anlaşılabilir. Mucit Allen Bell, insanların seslerini analiz ederek gerçek
mi, yoksa yalan mı söylediklerini saptayan bir alet yapmıştır. Yalan makinesi olarak bilinen
poligrafın aksine, yapılan yeni aletin insan vücuduna takılmasına gerek yoktur.
Ayrıca yeni alet TV yayınları, teypler ve telefon konuşmalarını da analiz edebilmektedir.
Psikolojik gerilimölçer (psychological stress evaluator- PSE) diye adlandırılan bu alet, seste
insan kulağı tarafından algılanamayan titreşimleri ölçmektedir. Ses saniyede 8-14 devir
arasında bir hızla titreşir. Bir insan gerçeği söylediği zaman, sesi kontrol eden kaslar rahattır ve
sesin titreşim düzeyi ise verilen aralıklar arasındadır. Yalan söylediği zaman yaşadığı zorlama,
doğal olmayan bir gerilim yaratır ve titreşim düzeni değişir. Bu işlem üzerinde kişinin kontrolü
yoktur (Cooper 1989: 210).
Para-linguistik konusunda ele alınan noktaları, bir arada değerlendirerek, sesli iletişimin sözsüz
iletişimdeki önemini özetlemek gerekirse; para-linguistiğin, kişilerarası iletişimde etkisini
yoğun bir biçimde gösterdiği söylenebilir. Kişilerarası iletişimlerde yaşanan gerginlikler ilk
olarak sese yansır. Söyleyiş tarzı ve kelimeleri söylerken kullanılan sesler konuşan hakkında
bilgi verir.
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Buna ek olarak sesin heyecan tonu, söylenen sözün anlamını etkiler, böylece kendi başına bir
mesaj oluşturur. Söylerken yapılan vurgulamalar da ifadeye yeni boyutlar ekler, aynı cümle,
farklı anlamlar elde edilebilecek biçimde vurgulanabilir (Cüceloğlu 1994: 48-49). Sonuç olarak
günlük ilişkilerde canlı, neşeli, enerjik bir ses tonu, insanlar üzerinde olumlu bir etki bırakır.
Ayrıca kişilerarasında bir sorun yaşanıyorsa, sesin tonunun yumuşak ve sakin olması çatışmayı
önleyerek işbirliğini kolaylaştırır.

13.4. Susma
Konuşurken başvurulan vokal unsurlara ek olarak üzerinde durulması gereken bir başka nokta
para-linguistik kapsamında incelenen sesli iletişimin sessiz yönünü oluşturan susmadır.
Sessizlik ya da istendik ve gerekli olduğu durumlar dışında kişilerarası iletişimlerde sorunlara
neden olan bir durum olarak görülür. Uzun süre susmak ya da başkalarının süren sessizliğine
mazur kalmak ilişkilerde gerilime neden olur. Psikologlar tarafından yapılan araştırmalar
kişilerarası iletişimlerde, iletişim yokluğunun, sürekli tartışmanın yaşandığı gerilim dolu
iletişimlerden daha olumsuz sonuçlara neden olduğunu ortaya koymuştur (Zıllıoğlu ve Yüksel
1994: 83’den Aktaran Ker Dinçer, 2012:233). Ancak bu olumsuzluğun yanı sıra bazı koşullar
altında, örneğin, biri konuşurken dinlemek susma eyleminin gerçekleştirilmesi, etkili bir yüz
yüze iletişim için, tarafların susarak konuşanı dinlemeleri birincil koşul olarak görülür.

13.4.1. Susma Tipleri
Bir sözsüz iletişim kanalı olarak susmanın belli işlevleri ve buna göre oluşmuş tipleri söz
konusudur. Buna göre susma tipleri aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir (Zıllıoğlu 1993: 185186):
Psiko-linguistik Susma: Konuşma süreci içinde, sözlerin gerekli yerlerde ve değişik biçimlerde
durdurulması ya da ayrılması olarak tanımlanır. Bu tip susmanın işlevi, hem kaynağa hem de
hedefe düşünme süresi (zihinsel zaman) sağlamaktır. Psiko-linguistik susma, kısa süreli ve uzun
süreli olmak üzere iki biçimde uygulanır. Kısa süreli susmalar, daha çok dilin gramatikal
yapısından kaynaklanır. Uzun süreli susmalar ise, zihinsel süreçlerle ilgilidir. Yaşantıların
yapısı ve bellekteki bilişsel malzemenin karmaşıklığı ölçüsünde susma süresi uzar.
Etkileşimsel Susma: İkinci tip, etkileşimsel susma, kaynak ve hedef arasındaki etkileşimden
doğar ve üç alt grupta incelenebilir.
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Karar verme ile ilgili susma, konuşmaya kimin başlayacağının, mesaja nasıl tepki verileceğinin
bilinmemesi gibi belirsiz durumlarda ortaya çıkar. Uzaması durumunda gerginlik yaratabilir.
Çoğu kez tarafların birbirini tanımaması ya da aralarındaki statü farkının büyük olması bu tür
susmalara neden olabilir. Birbirlerini tanımayan ya da az tanıyan kişiler söze kimin
başlayacağına ve ne söylenmesi gerektiğine karar veremedikleri zaman susarlarken, farklı
statülerdeki kişiler arasında ortaya çıkan sessizlik, genellikle alt statüde olanın konuşmasının
içeriğine ilişkin vereceği kararın uzaması ile doğru orantılıdır.
Akıl yürütme ile ilgili susma, hedefin, kaynağın söylediklerini anlamaya ve yorumlamaya,
amacını kavramaya yönelik tercih ettiği susma biçimidir. Bu şekilde hedef konumundaki kişi,
kendisine iletilen mesajın bir değerlendirmesini yapabilir.

“Evet... Söylediklerinizi anlıyor ve zihnimde değerlendiriyorum..
Denetim kurma amacıyla susma, dikkati çekmek ya da otoriteyi gerçekleştirmek amacı ile
yapılan konuşmama eylemidir. Bu tip susma, konuşma esnasında bir sonra iletilecek olan
mesajın önemini vurgulamak için gerçekleştirilebileceği gibi, kişinin kendi önemini ve gücünü
hissettirmek için de başvurabileceği yollardan biridir.
Sosyo-Kültürel Susma: Bu tip susmalar, iletişim kuran kişilerle değil, toplum ve kültürle
ilgilidir, bu nedenle de kişisel tepkiler boyutunu aşar. Örneğin, “söz gümüşse, süküt altındır”
deyişinin benimsendiği bir toplumda, suskunluk bilgeliğin göstergesi olarak nitelendirilir.
Ayrıca geleneksel kültürlerde kadının erkekler arasında, küçüklerin büyüklerin yanında
susması ve töresel suskunluk, sosyokültürel susma biçimine verilebilecek diğer örneklerdir. Bir
başka örnek Budist inanışından verilirse, Budist rahipler günlerinin ve hatta yaşamlarının bir
bölümünü hem içlerinin hem de çevrenin “gerçek” sesini duyabilmek için meditatif susma
içinde geçirirler.
Her susmanın ya da sessiz kalmanın değişik nedenleri vardır ve bunlar rastlantısal değildir.
Buna göre bazı durumlar karşısında susmak farklı anlamlar içerebilir. Örneğin, kızgın bir kişi
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karşısındakini kırmamak için susarken, konuşanı dinlemek için de susulabilir. Benzer şekilde,
kişi sıkıldığı, yalan söylediği ya da korktuğu için susarken, bazen de mesajın bir noktasını
düşünmek için sessiz kalmayı tercih edebilir. Bazı durumlarda susarak, kişi konuşmayı
onayladığını, bazı durumlarda ise, onaylamadığını sözsüz olarak ifade edebilir.

13.4.2. Kültürel Farklılıklar
Konuya bir de kültürel farklılıklar açısından bakılırsa; Batılı kültürlerde susma davranışı,
olumsuz duyguların saklanılmaya çalışıldığı, ters durum olarak algılanır. Bu nedenle de
sessizliğin bölünmesi gerekir. Tayvanlılar ise susmayı duruma bağlı olarak saygı, onaylama
hatta onaylamama göstergesi biçiminde kullanır, ayrıca yumuşak bir biçimde konuşmak iyi
huyların ve eğitimin dışavurumudur. Tezat bir şekilde Amerikalıların Tayvanlılara göre daha
hızlı ve yüksek sesli konuşmaları, birçok Tayvanlı tarafından kızgınlık ifadesi olarak
yorumlanır. Japonya’da susma ya da sessiz kalma, konuşma kadar değerlidir. Paylaşılan
düşüncenin detaylı bir biçimde yorumlandığına ve iyi düşünülmüş, doğru bir tavırla yanıt
verileceğine dair bir mesaj taşır.
Ayrıca kadınlar tarafından uygulandığında “feminenlik” ile özdeşleştiilir. Japonya’da
günümüzde dahi kadınlardan sessiz olmaları, konuştukları zaman ise, mümkün olduğunca
yumuşak bir ses tonunu kullanmaları beklenir. Düşünerek konuşmak Japonca bir özdeyişte:
“Bilenler konuşmaz, bilmeyenler konuşur” şeklinde olumlanır.
Her ne kadar Türk kültüründe de Japon kültürüne benzer, susmak ve karşıdakinin söylediklerini
değerlendirmek ve ağızdan çıkacak kelimelerin karşıdakiler üzerinde oluşturabileceği etkiyi
hesaplamak değerli görülse de günümüzde bu çok önemli iletişim becerimiz yani etkin
dinlemeyi çoğu kez unutur görünüyoruz. Hem dinlerken sadece duymak için odaklanıyor,
karşımızdakine “nasıl laf yetiştirsem” kaygısı içine dalıyor, hem de karşımızdakinin
farklılıklarına (zevk, inanış, değer, tutum vb.) dikkat etmeden söylenenleri genel bir çerçeveden
değerlendiriyoruz.
Bunun yanında etkin iletişim için gereken % 40 konuşma, % 60 dinleme dengesine ise, hiç ama
hiç önem vermiyoruz. Oysa insan ilişkilerinde hepimizden beklenen çok ama çok kolay bir
beceri var aslında.... Hızla akan iletişimlerimizde (bazen) sessiz kalıp karşısında- kimin sözünü
(gerçekten) dinlemek ve karşısındakinin sözlerini eleştirmeden, olduğu gibi yorumlamak için
zihinsel bir çalışma yapmak...
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13.5. Proksemi (1): Kişisel Alan Kullanımı

Aynı bank ama farklı farklı dünyalar.
Kişiler arasında gözlemlenmesi olası en temel farklılıklardan biri mekan, bir başka deyişle
kendilerine ait olan alanı ya da kamusal alanları kullanış şekilleridir. Kişilerin sosyal ve kişisel
alanlarını kullanma ve algılamaları üzerinde yoğunlaşan çalışma, proksemi (proxemics)
uzamsal iletişim olarak da adlandırılır ve tıpkı mimikler, jestler ve postür gibi proksemi de
“konuşur”.
Proksemi çalışmaları kapsamında kültürel kurallar ve biyolojik yaklaşımlar çerçevesinde,
kişilerin kapalı ortamlardaki davranışları, kişisel alan kullanımlarının günlük yaşamda kişiler
arasındaki ilişkileri etkileme düzeyleri, mekan düzenlemelerinin ve bu bağlamda kullanılan
araçların (statü göstergelerinin) kişilerarası iletişim açısından taşıdıkları önem, belli durumlarda
kişilerin birbirlerine yakınlık dereceleri ve dokunma motifleri araştırılır.
Proksemi, yaklaşmak anlamına gelen Yunanca kelimeden türetilmiştir (Cooper 1989: 27).
Kavramın kökeninde insanların kendi bölgelerini belirleme ihtiyacı yatar. Ancak konu ile ilgili
ilk çalışmalar 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında hayvan davranışlarının (etoloji)
incelenmesiyle ortaya çıkmıştır. Alman Zoolog Heini Hediger bunu hayvanlar için “kaç-savaş
sınırı”, “kritik alan”, “canlı alanı (kendi türlerinden olmayanlarla aralarında tutulan mesafe)”
ve “sosyal alan” olarak belirlemiştir.
Buradan hareketle kavram ilk olarak araştırmacı E.T.Hall tarafından 1959 yılında ortaya
konmuş, başka araştırmacıların (özellikle Amerikalı Psikolog Robert Sommer, Hall’ın
görüşlerini “bölgesel davranış” ve “şahsi bölge” hakkında yapılan araştırmalarla birleştirilmiş,
hastane ortamında kişisel alanlarına girilen hastaların gösterdikleri tepkileri incelemiş) elde
ettikleri bulgularla zenginleştirilmiştir.
Ancak yine de Hall’un 1963 yılında gerçekleştirdiği çalışma, proksemi konusuna temel teşkil
eder. Hall’ un, insanların kendilerine ait kişisel alanları ve mekan kullanımı konusu kapsamında
“belirlenmiş” ve “yarı-belirlenmiş” alanları kullanma biçimleri arasındaki tezadı incelemek
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üzere gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda ilk kez bir kavram olarak ortaya atılmış ve sözsüz
iletişim konusunda yeni bir çalışma alanı oluşturmuştur.

13.5.1. Proksemiye İlişkin Çeşitli Kavram ve Tanımları

Belirlenmiş alanlar yerinden taşınamayan örneğin, bir ofis içindeki duvarlar, pencereler,

kapılar vb. eşya, yarı-belirlenmiş alanlar, mobilya gibi yerleri değiştirilebilen eşyaların kişiler
arasında bir özel alan oluşturması ve bunlarm taşıdıkları sözsüz kodları açıklamakta kullanılır.
Kişisel alan ise, kişilerin kendilerini farklı ilişkilerde rahat hissettikleri, kişiden kişiye değişen
ve iletişim sürecinde kişinin diğer kişiler ile arasında bulundurduğu mesafedir. Hall bu mesafeyi
“balon” olarak adlandırırken, proksemi üzerinde çalışmalar gerçekleştiren Doktor Augustus F.
Kinzel, bu alanı “bedenin tampon bölgesi” olarak tanımlamıştır.
İster eşyaların yerleştiriliş tarzı, ister kişisel alanın kullanımı açısından incelensin, proksemi
kavramının etkin kullanımı ilişkilerin düzeyi hakkında önemli bilgiler içerir.
Proksemi, günümüzde çeşitli sözsüz iletişim uzmanları tarafından, kişiler arasında tutulan
mesafe, kişisel alan ya da egemenlik alanı şeklinde farklı adlarla da anılmaktadır. Ancak hangi
isim benimsenip, kullanılıyor olursa olsun, önemli olan hepsinin proksemi kavramını karşılar
nitelikte kullanılmasıdır. Burada öncelikle konuya ilişkin ilk çalışmaları gerçekleştiren Edward
T. Hall’ un tanımlamaları olan kişisel alan bölgelerine değinilecektir.

13.5.2. Kişisel Alan Bölgeleri
Kişisel alan, insanın kendi gövdesinin derinin yüzeyi ile sınırlanmadığı düşüncesine dayanır.
Psikolojik bir mekan algısı yaratan bu düşünce, izin verilmedikçe bir başkasının giremeyeceği,
bireyin gövdesini çevreleyen ve görünmeyen, ancak kendisi için belirgin olan bir sınırla
çizilmiş, özel bir alan anlayışından kaynaklanır. Bu “özelleştirilmiş” mekan, kişi için korunma,
savunma ve davranışlarını düzenleme alanı anlamına gelir. Duygusal anlamlar atfedilen kişisel
alana zorla girmek saygısızlık, kışkırtma ya da bir saldın olarak değerlendirilir (Zıllıoğlu 1993:
306).
Birlikte yaşayan canlılar hareket etmek, beslenmek, uyumak, çalışmak ve sosyalleşmek için
kişisel alana ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle her insan bir diğerine mesaj gönderirken belirtilen
alanı, mesafeyi kullanır. Her birey kendisi ve dış dünya arasına bir mesafe duvarı çeker ve bu
duvarı kısa süreli olmak koşulu ile aşmaları için ancak çok sevdikleri ve yakın buldukları
kimselere izin verir.
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Konuya pedagojik açıdan yaklaşıldığında, çocukların önce aileleri sonra da okulda, insanlar ve
nesneler ile aralarına koyacakları mesafenin önemini kavradıkları görülür. Çocuk kime ne kadar
yanaşağını ya da yanaşamayacağını ilk yaşlardan başlayarak öğrenmek zorundadır.
Toplumsalcı bir yaklaşıma göre kişiler arasında tutulan mesafenin doğru olarak öğrenilmesi
çocuğun yaşamındaki öğrenmelerin önemlileri arasında yer alır.
Örneğin, eğer çocuk matematiği iyi öğrenemezse, okul hayatı sona erdikten sonra bu yetersizlik
göreli bir de önemsiz bir sorun şekline dönüşebilir. Oysa aynı çocuk insanlarla konuşurken
onlara ne ölçüde yakın ya da uzak duracağını öğrenmezse bu yetersizlik onun tüm yaşamı
boyunca kuracağı ilişkilerin niteliğini etkileyebilir (Ergin 1998: 181’den Aktaran Ker Dinçer,
2012:239).

Kişisel alan kullanımını yanlış öğrenmek yaşantımızda tehlikelere yol açabilir!
Kişilerarası iletişimde, diğer insan/insanlar ile kişinin kendisi arasında tuttuğu mesafe onlara
karşı hissedilen duygularla ilgilidir ve kurulan ilişkilere dair mesajlar içerir. Söz konusu alan
dört bölgeye ayrılarak incelenebilir; çok yakın alan (içli dışlı mahrem mesafe), kişisel alan,
sosyal alan ve genel alan.

Proksemik Yasa
Kişisel alan bölgeleri ile bir başka nokta da kültürlerin birbirlerini bu alanda nasıl etkiledikleri
ile ilgilidir ve konu psikolojide proksemik yasa çerçevesinde ele alınmaktadır. Proksemik yasa,
belirli bir alandaki insan etkileşimlerinin mesafeye bağlı olarak azalıp çoğalmasını ifade
etmektedir. Bu yasa çerçevesinde tarih boyunca iletişim dünyamızda meydana gelen
değişiklikleri, mesafenin iletişimdeki rolünün değişimi olarak özetlemek mümkündür.
Bir başka deyişle, iki insan ya da iki grup arasına iletişim kanalı kurmak, mesafeye bağlıdır ve
bu nedenle insanlararası ilişkilerin sosyal organizasyonu, her şeyden önce yakınlık etkilsine
göre gerçekleşir. İnsan toplulukları bu doğrultuda birbirine yakın olanların ilişkisini
düzenleyerek gelişirler; etnolojide kültürlerin birbiriyle ilişkisindeki proksemik yasalar bunun
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en belirgin ömekleridir; yasaya göre, tüm diğer faktörler sabit kalmak üzere, iki kültür alanı
coğrafi olarak birbirine ne kadar yakınsa, o kadar çok ortak öğeler içerirler.
Şimdi kişisel alan konusuna geri dönülürse. . .Daha önce de belirtildiği gibi konuya ilişkin ilk
çalışmalar Edward T. Hall tarafından gerçekleştirilmiştir. Hall 1966 yılında tamamladığı ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirdiği araştırmasının sonucunda, Amerikalılar için
kişi alan mesafelerini ortaya koymuştur. Buna göre Hall mahrem mesafeyi 46 cm, kişisel alanı
46-120 cm, sosyal alanı 120-350 cm ve son olarak genel alanı 3,5 metreden fazla olarak
belirlemiştir. Benzer bir çalışma Türkiye’deı 1990’lı yıllarda psikolog Acar ve Zuhal Baltaş
tarafından gerçekleştirilmiştir ve söz konusu alanlar Amerika Birleşik Devletleri’ndekilere
oranla çok daha dar olarak belirlenmiştir.
Bu durumun temelinde yatan neden, Türk insanının yapısı ve kültürü ile ilgilidir. Örneğin; Batı
kültüründe aynı cinsiyetten insanlar birbirleri ile öpüşmezken, biz Türkler kendimize yakın
bulduğumuz

arkadaşlanmıza

(hatta

bazen

diplomatik

davranarak

aslında

hiç

hoşlanmadıklarımıza da içtenlik gösterme amaçlı) rahatlıklıkla sarılır, öpüşürüz ki bu davranış
yadırganmaz (Baltaş ve Baltaş,1994: 111-114). Bir diğer örnek Orta Doğu ülkelerinden,
Eskimolardan ve Polinezya yerlilerinden verilirse; bu ülkelerde insanların birbirlerinin
nefesinin kokusunu alacak kadar yakın durmaları normal karşılanır. Çünkü nefes kişinin ruhu
ve yaşamının kendisi olarak algılanır, bu yüzden de konuşurken nefesin paylaşılması karşıdaki
kişiye “seninle ruhumu paylaşıyorum” anlamını iletir.

Mahrem alan (ilk kuşak), Kişisel alan (ikinci kuşak), Sosyal alan (üçüncü kuşak) ve Genel Alan
(dördüncü kuşak).
Kültürel farklılıkların yanı sıra, kişilerin cinsiyet ayrımları, yaşları, kişisel özellikleri ve
insanlarla olan iletişimlerinin gücü de kişisel alan sınırlarının belirlenmesinde farklılıklar
yaratır.
Öncelikle cinsiyet konusuna değinilirse; kadınlar genel olarak erkeklerden daha küçük da
kişisel alana ihtiyaç duyarlar. Erkekler ise, özellikle statü ve güç göstermeleri gereken
ortamlarda aralarındaki mesafeyi daha geniş tutarlar. Aradaki ilişki gerildiğinde ise, aradaki
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mesafe azaltılarak beyler birbirlerinin üzerine doğru gelirler. Yaş ilerledikçe kişisel alan
mesafeleri genişler. Bireyler daha geniş alanlarda hareket etmek isterler. Ayrıca, ilişkilerine
önem veren, dokunmaktan ve dokunulmaktan rahatsızlık duymayan bir kişinin kişisel alan
mesafeleri, insanlardan uzak durmayı tercih eden ve fiziksel kontaktan çekinen bir kişiden daha
yakın bir çapa sahiptir.

Mahrem Alan
Mahrem alan bireye en yakın olan alana verilen addır. Türkiye’de alan Baltaşlar tarafından
bedenden 25 cm yarıçapında bir çember olarak belirlenmiştir. Bu alan sevgililere, ara sıra olmak
üzere aile üyeleve birkaç yakın arkadaşa, kısaca kişinin kendisine yakın olmasına izin verdiği
kişilere ayrılır. Teselli etmek, dokunmak, korumak vb. amaçlarla olduğu kadar, güreş, basketbol
gibi sporlarda ve dans etmek gibi yakın temas gerektiren aktivitelerde karşıdaki kişinin mahrem
alanı içine girilebilir.

Basketbol oyuncuları birbirlerinin mahrem alanlarını oyun gereği sürekli ihlal ederler.
Kişiler arasında mahrem alana girecek bir yakınlığın oluşması için genellikle belirli bir zaman
dilimine ve karşılıklı güvene gereksinim duyulur. Bazı durumlarda ise, duygusal yakınlaşma
doğmadan, fiziksel yakınlaşma zorunluluğu ortaya çıkar. Örneğin, kalabalık otobüsler ve
asansörlerde benzeri yakınlaşmalar sıklıkla yaşanır.
Bir yere tıka basa doldurulma, birbirine değerek oturma ve kollarını kımıldatacak yer
bulamama, insanda stres ve kaygıya yol açtığından, kişisel alanın ihlal süresinin uzaması kişinin
kendisini savunmak zorunda hissetmesine, bu durum da psikolojik sıkıntıya neden olur. Kişisel
alana yapılacak yukarıdaki bu tür ihlaller kasti bir hareket olarak algılanmadığı sürece
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çoğunlukla anlayışla karşılanır. İstediği zaman ve ortamda karşısındaki kişinin, çok yakın
alanına giren kişilerin işgalci zorbalardan pek farkları kalmaz.
Bu kişiler iyi karşılanmazlar, daha da ötesi bu saygısızca işgalden, alanına giren kişi gizli bir
mesaj alır ve şu anlamı çıkarır: “Sen bir varlık değilsin, sen var olamayansın, sen hiç kimsesin.
Senin çok yakın alan hakkın olamaz. Bu yüzden sana yaklaşabilirim. Sen önemsizsin”. (Fast,
1999:49)
Bazı meslek dalları mensupları mahrem alanı işlerinin bir parçası olarak, hedeflerine ulaşma
amaçlı ihlal ederler. Bunlara örnek meslekler olarak polislik ve öğretmenlik verilebilir.
Öğretmenler, öğrencilerin bilgilerini doğru değerlendirebilmek için yapılan sınavlarda kopya
çekmelerini önleyebilmek için öğrencisine iyice yaklaşabilir. Polisler ise, zanlıları sorguya
çekerken, gerçekten suçlu olup, olmadıklarını anlayabilmek için zanlıya iyice yaklaşır ve
üzerine doğru eğilirler. Bu şekilde, zanlının kişisel alanını tekrar kazanamadan soru yağmuruna
tutularak gerçeği söylemesini sağlamaya çalışırlar.
Her iki meslek dalında da mahrem alan işgali göreceli olarak işe yarasa da, mahrem alan
sınırlarının işgali kişilerin adrenalin salgılarının artmasına ve bunun sonucu olarak daha
saldırgan olmalarına yol açabilir. Sonuç olarak kişinin kendisini kötü hissetmesini sağlayan,
onu psikolojik olarak olumsuz etkileyen bu yöntem kişilerarası iletişimin yapılandırılması
aşamasında başvurulan sözsüz iletişim becerileri arasında olumlu bir konumda yer almaz.

Sorguya çeken bir dedektif ile sorgulanan kişi arasındaki mesafe oldukça azdır

Kişisel Alan
Türkiye’de 25 cm ile 100 cm arasında değişen bu uzaklık, özel işlerin tartışılması için dostlara
ayrılmış ve özel sorunların tartışılması sırasında kişilerin kendilerini rahat hissetmelerini
sağlayan bir uzaklıktır. Kişisel alan, işyerinde, davetlerde birbirlerini tanıyan ve arkadaş kabul
eden kişiler tarafından aralarında bulundurulan mesafedir. Aile bireyleri de çoğunlukla
birbirlerinin kişisel alanları içinde hareket ederler.
Kişinin kendisini yakın hissetmediği insanların girmesine izin veren yakın alan kişisel alandır.
Kişisel alanın izinsiz aşılması kişide rahatsızlık yaratır ve kişi kendisine yaklaşmak için hamle
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yapan kişiye geriye doğru bir adım atar. İlgi duyulan bir insanın bu alana girmesi ise,
yakınlaşma isteği olarak yorumlanır. Bu gibi durumlar karşsında kişisel alana girilmesine izin
verildiğine dair karşıdan gelecek işaretler dikkatle gözlemlenmelidir.

Aile bireyleri arasındaki güçlü bağ, birbirleriyle aralarında tuttukları mesafeden de etkilenir.

Sosyal Alan
Arkadaşlar, tanıdıklar, çalışma arkadaşları ve genelde sosyalleşme etkinlikleri için ayrılan alana
sosyal alan adı verilir. Sözü edilen alan 100 ın 300 cm.ye kadar ulaşır ve kendi içinde yakın
sosyal alan (100- 200 cm.) ve uzak sosyal alan (200-300 cm) olarak ikiye ayrılır.

Yakın sosyal alan, kişisel olmayan etkinliklerin gerçekleştirildiği mesafeyi ifade eder. İki
meslektaşın ya da üst ile astın aralarında bulunan mesafe bu türden bir sosyal alandır. Örneğin,
çok yakın olunmayan bir iş arkadaşının yakın sosyal alan uzaklığında kendisi ile ilgili özel bir
soruyu diğerine sorduğunda, sorunun yöneltildiği kişi kişiselliğini düşünerek olasılıkla
karşısındakinin kişisel alanına doğru harekete geçer. Soru sorulan iş arkadaşının buradaki amacı
bellidir; soru soranın kişiliğine saygı duyarak onu ilgilendiren sorunu çözme eğilimindedir.
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Yakın sosyal alanda birbirlerinin sınırlarını ihlal etmemeye çalışan kişiler.
Uzak sosyal alan, iki kişinin ancak iletişim kurabileceği belli türden uygulamaları gerekli kılar.
Örneğin bu mesafede iki kişi birbirinin yüzünü izleyebilir. Bir kişinin sesini yükseltmediği
durumlarda 3 ya da 4 3,5 metreden duyulması güçtür. Bu nedenle, böyle durumlarda dinleyici
görsel işaretlere başvurur. Mesajı tümüyle alabilmek için görsel ve işitsel bilgileri birleştirmek
üzere gözleri ve dudakları izler. Uzak sosyal alanda karşılıklı görüşmeyi sürdürme göz göze
ilişkiyi gerekli kılar.
Başka bir kimsenin varlığı söz konusu olsa da, sosyal alan insanın o anda yapmakta olduğu işi
sürdürmesini olası kılar. Örneğin, bürodaki bir çalışan, yönetici konumundaki kişi kendisine
200cm. ya da daha yakıına gelmedikçe, çalışmaya devam edebilir. Eğer yönetici onun yakın
sosyal alanına doğru hareket ederse, olasılıkla bu kez ne istediğini anlamak üzere başını kaldırıp
bakacaktır. Aynca sosyal alan aile fertlerinin aynı odadaki beraberliklerinde de ideal bir
uzaklıktır. Anne, baba, çocuk/çocuklar her biri istedikleri zaman konuşmaya girerler. Aile
fertleri birbirlerinin işleri müdahale etmeden kendi işleri ile ilgilenebilir ya da öteki tarafta
sürüp gitmekte olan sohbete katılabilirler.
İş ortamlarında ise, sosyal alanın baş koruyucusu çalışma masasıdır. Çalışma masası karşılıklı
oturan iki kişi arasında yaklaşık iki metrelik bir uzaklık sağlar. Bir konferans masasında, yemek
masasında ya da bir mağazadaki tezgahta da aynı durum gözlenebilir. Büro dekorasyonuna
ilişkin eğilimleri ölçmek üzere yapılan araştırmalardan elde edilen verilere göre; sahip oldukları
konuma düşkün olan üst düzey yöneticiler çalışma masalarının çekmecelerini ve dosya
dolaplarını ortadan kaldırır, böylece kendilerinin bütün bunların üstünde olduklarını gösterirler.
Bu yöneticiler ayrıca koltuklarının çevresindeki sosyal alanı koruyabilmek çalışma masalarını
yine aynı boyda fakat çekmecesiz masalarla değiştirirler (Cooper 1989: 31).

Genel Alan
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Bireyin kişisel alanının en dış bölgesi genel alan olarak adlandırdır. Bireyin 3 m. uzağından
başlayıp, yaklaşık 7 m’ ye kadar olan kısmı yakın genel alanı, 7m’den başlayıp dış uyaranların
algılanabildiği sınıra kadar olan kısmı da uzak genel alanı oluşturur. Bu alan ilgi duyulmayan
ya da herhangi bir ilişki kurulması düşünülmeyen yabancılar için ayrılır.
Yakın genel alanda konuşma biçimi genellikle değişerek daha biçimselleşmektedir. Bir başka
deyişle bu alanda birey konuşmaktan öte, konferans vermektedir. Sesinin tonu ile jestleri
konumunu destekleyici niteliktedir. Çoğu üniversite öğretim üyesi ve bazı lise öğretmenleri
kendileri ile öğrencileri arasında bu alan uzaklığını korumayı tercih erler. Bu nedenle öğrencieğitmen arasındaki ilişkileri bir derece yabancılaşır. Aradaki mesafe 10 metreyi geçtiği zaman,
karşılıklı ilişki ve iletişim zorlaşır, öğrenciler öğretmenlerini daha soğuk ve kendilerinden uzak
bulur, ayrıca kendilerine sunulan mesajı anlamakta güçlük çeker(Cüceloğlu 1994: 39).

Konferanslarda ilk sıralarda oturanlar konuşmacının uzak sosyal alan ve yakın genel alanı
içinde otururlarken, en arka sıradakiler aradaki mesafe mekanın boyutuna göre fazla
olacağından uzak genel alan sınırları içine düşebilirler
Uzak genel alan ise, bireyin günlük hayatına girip çıkan sayılamayacak kadar çok, yabancı
kimseler için kullanılır. Asansör, otobüs beklleyenler ve telefon ya da benzeri bir sırada
duranlar da aralarında böyle bir uzaklığı korumaya çalışırlar. Kalabalık bir istasyonda da
insanlar bu alanı korumak için ise özel çaba sarf ederler.
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Çok kalabalık caddelerde uzak genel alanları korumak olanaksızdır, burada ancak mahrem alan
ihlalleri bağışlanmaz, saldırı olarak algılanır.

13.5.3. Farklı Ölçütlere Göre Kişisel Alan Sınırlamaları
Buraya kadar belirtilen dört tür alanın yanı sıra, proksemi konusunda çalışılırken dikkate
alınması gereken, kişisel alan kapsamında incelenmesi gereken iki alanın daha olduğudur.
Üzerinde durulan mahrem, kişisel, sosyal ve genel kişisel alanlar, bireyin mikro alanı ve kişiler
arası ilişkileri göz önünde tutularak açıklanır. Farklı ölçütlere göre kişisel alan başlığı altında
ise, kişisel alanın yeni ölçütlere göre yeniden tanımlanması gerekir. Sözü edilen iki kişisel alan,
kritik ve kaçış alanlarıdır.

Kiritik Alan
Bireyin mikro alanına girenler sadece aile bireyleri, arkadaşları ve varlığı bile hissedilmeyen
yabancılarla sınırlanmaz. Kişi bazen tehdit edici ihlallerle de uğraşmak zorunda kalır. Bu ihlali
yapanlar sadece bireyin hoşlanmadığı kimseler değildir. Bunlar, bireyin kişiliğini gerçekten
tehdit eden ya da tehdit ediyormuş gibi algılanan kimselerdir. Çevresindeki kritik alan olarak
adlandırılan bölgeye bir ihlal edici girdiğinde bireyin eğilimi, kendini savunma duygusu
içerisinde bu kişiye saldırma yönünde olur.
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Bazılarımız kalabalık içinde, kendisine fazla yakın durulmasından bile hoşlanmazlar, kritik
alanlarını korumaya çalışırlar. Mümkün olsa kendilerini bir kutuda korumayı bile
düşünebilirler.
Hayvanların kritik alan büyüklüğü kendi büyüklükleri ile orantılıdır. Bir farenin kritik alanı, bir
filin kritik alanından küçüktür. Hayvan kendi kritik alanının merkezinde bulunur. Kimi
uzmanlara göre bu alan 360 derecelik bir çember biçiminde; kimilerine göre de çemberden çok
elips biçimindedir. Kritik alanın elips biçiminde olduğunu ileri sürenler, bir insanın kendisine
önden ya da arkadan yanaşanlardan çok yanlardan yanaşanlara hoşgörülü davrandıklarını örnek
olarak verirler. Bu konuya ilişkin bir başka nokta ise kişinin kritik alanının izinsiz ihlallerinde
karşısındaki kişinin iktidar talep ettiğini düşünmesidir. Birinin koltuğunun arkasında durarak,
yazdıklarını okumak ve masasının üzerine oturmak ya da yaslanmak gibi davranışlar iktidar
talep eden davranışlar olarak algılanır.

Kaçış Alanı
Kaçış alanı, kritik alan gibi kişinin mikro alanına dahil olmayan kişi için önem taşıyan bir
alandır. Kaçış alanı tehditkar bir ihlal edicinin yaklaşmasıyla birlikte (hayvan ya da insan olsun)
canlının kaçabileceği kritik alanının ötesinde bulunan bölgedir. Konuyu açıklamaya yönelik bir
örnek olarak evdeki değerli vazoyu oyun oynarken kıran çocuğun durumu verilebilir. Böyle bir
durum karşısında çocuk, tehdit edici bir tavırla yaklaşan ebeveyninden kaçar. Bu normal,
içgüdüsel bir tepkidir. Ebeveyn, tehdit edici bir tavırla yaklaşırken, çocuğunun yerinde
duracağına inanıyorsa, olanaksızı bekler.
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Öte yandan çocuğun fiziki bir ceza göreceğini bile bile ebeveyninin yanına gitmesini beklemek
de imkansız bir durumdur. İşte bu noktada çocuk kendisine has olan kaçış alanını kullanarak,
cezalandırılmaktan kaçar.

13.5.4. Diğer Farklı Ortamlarda Proksemik Yasanın Uygulanışı
Bir de farklı ortamlardaki proksemik yasa çerçevesinde kendimize ve alan konusunda
verdiğimiz tepkilere bakıldığında; yapılan araştırmalar çok kalabalık ortamlarda bireylerin
kendilerini daha gergin hissederek, şiddete eğilimlerinin aslında artmadığına yönelik bulgular
sunmuştur. İnsanlar sadece bu kadar sıkışmak zorunda kaldıkları için mutsuz olmaktadırlar.
Waal ve arkadaşlarına (2000) göre kalabalık ortamlarda sıkıştırıldığında gerilimi artan canlı,
deneylerde kullanılan farelerdir. Çünkü fareler çok hızlı üremekte ve böylesi sıkışık ortamlarda
yer kazanmak için birbirlerini öldürmek durumunda kalmaktadır. Ne diğer hayvanlar, ne de
insanlar bu tür yaklaşımlar sergiler.
Asansör, karmaşık duyguların yaşandığı bir başka ortamdır. Kontrol panelindeki kat
düğmelerine basmak yaklaştıklarında, kadın ve erkekler asansör “komşularına” farklı mesajlar
verir ve alırlar. Erkekler yüzlerin kendilerine dönük ve gülümseyen kişilerden başlarını çevirir,
kadınlar ise tam tersine kendileri ile göz teması kuran ve gülümseyen kişilere yakın dururlar.
Ancak erkeklerin bir başka eğilimleri daha vardır; bir şekilde kendilerini göstermek, orada var
olduklarını göstererek gerekirse kendilerini koruyabileceklerini göstermek isterler. Örneğin,
önünde bir kişi varsa, asansördeki yan demirleri tutarak en azından ellerinin öndeki kişi
tarafından görülmesini sağlarlar. Kadınların böyle bir kaygısı yoktur.
Tam tersine hiç fark edilmemeyi, bu şekilde hiçbir sorunla karşılaşmamayı tercih ederler. Genel
bir deyişle Batılı kültürlerde kişiler asansörün köşelerine yerleşerek mümkün olduğunca
kendilerine yer “oluşturmaya” çalışırlar. Peki, asansörü paylaşanların sayısı dördü aşarsa, işte
o zaman yine belirtildiği birbirimize sırtımızı döner, asansörün kapısında sanki bir film
oynuyormuş gibi seyretmeye koyuluruz. Konuya bir de farklı kültürlerden bakarsak; Asya’nın
birçok ülkesinde kalabalık nüfus, insanların birbirleri “üzerine düşmelerine” yani çok yakın
durmalarına neden olur.

363

Örneğin, Filipinlerde bir asansörde yalnızsanız, asansöre yeni binen kişi yer varken bile hemen
yanınızda duruverir. Bu kişi sizinle konuşmak istemiyordur, sadece geleneklerine uyuyordur.
Benzer biçimde Hindistan’da sinemadasınız, tüm salon boş bile olsa yeni gelen Hintli
sinemasever hemen yanı başınıza oturuverir. Ve Endonezya’da yürüyen merdivendesiniz,
yukarı doğru çıkıyorsunuz, bir adım arkada durması gereken kişinin hemen yanınızda
durmasını yadırgamamalısınız.
Kütüphane, park, ofis, restoran, ev vb. mekanlar alan ihlalleri konusundaki diğer tartışma
konularıdır. Burada bazı ihlallerden söz edersek: Kütüphanede “istilacı”nın cinsiyeti fark
etmeksizin, daha önce gelip masada oturan kişi kendisini rahatsız hisseder ve masasını
paylaşana olumsuz bir bakış atar. Park alanı, bir diğer konudur. Amerika Birleşik Devletlerinde
Atlanta’da bir park alanında 400 sürücü üzerinde yapılan araştırmadan elde edilen verilere göre,
özellikle

motorcular

yerlerini

belirleme

ve

koruma

konusunda

oldukça

hassas

davranmaktadırlar. Ayrıca park yerinden çıkanlar, park yeri arayanlara göre daha yavaş
davranmaktadırlar.
İşyerindeki ofis alanları da gerek ekonomik nedenler gerek daha çok çalışanın yerleştirilmesi
nedeniyle daraltılmakta, bu da gündelik yaşantılarını kilometrelerce karelik alanlarda
sürdürmüş olan ataların izinden gidilmediğini göstermektedir. Küçük kübik odalar 1950’lerde
özellikle popüler olmuş açık ofislerin yerini almakta, az da olsa çalışanlara kendilerine ait alan
sağlarken en önemlisi çevredekiler tarafından sürekli gözleniliyormuş hissini ortadan bir ölçüde
kaldırmaktadır.
Yapılan gözlemlerden elde edilen bulgulara göre Almanya’dan gelen bir ziyaretçi, Amerikan
tarzı ofis sistemini (hem kübik hem de açık ofisleri) fazla rahat kişilerin bulunduğu ve işe uygun
tavırların sergilenmediği ortam olarak algılamıştır. Tam tersi olarak ise, Amerikalılar
Almanların kapalı kapılar ardındaki odalarını gizli işlerin çevrildiği, komplo planlarının
kurulduğu mekanlar olarak algılamaktadırlar.
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Kübik çalışma odaları.
Restoran alanına bakınca öncelikle köşede yer alan ve duvara dayalı masaların tercih edildiği
görülür. Birçok kişi ise, tam ortada yer alan masaları tercih etmez. Bu durumun temelinde
atalarımızdan genlerimizle gelen bir özellik yatar. Mağara dönemindeki atalarımız kendilerini
korumak için sırtlarını duvara yaslamayı tercih etmişlerdir. Çünkü sırtlarını korumak için bir
silahları yoktur. Sadece önden gelen saldırıları savabilmişlerdir. Biz de bu genetik hediye ile
sırtımızı güvene almak isteriz. Bu arada köşede oturanlar hem sırtlarını güvene almak isterken
hem de tüm restoranm hakimiyetini ellerinde tutmayı istedikleri için bu masaları tercih ederken,
duvara dayalı masalarda oturanlar ise, sadece sırtı güvene almakla ilgilenirler.
Ev alanlarımıza gelince, birçok kültürde evler insanların “kaleleri” olarak görülür. Özellikle
İngilizler için evleri onların kaleleridir. Oysa Türk kültüründe yerleşik yaşama geçiş dönemi
birçoğuna göre daha yakın bir zamana denk gelir. Ama bu demek değildir ki, Türkler için evleri
önemli değildir, tam tersi gün geçtikçe daha büyük evler, bahçeler, lüks eşyalar istenmektedir.
Bir başka deyişle evler ne kadar fazla metrekare kaplıyorsa dünyada o kadar yere sahip
olunduğu algılanmakta, eşyalar ne kadar çok ve lüksse o kadar çevre tarafından zengin bir
görüntü sergileniyor hatasına düşünülür. Aslında insan kendisini rahat hissettiği, kendinden
(beğendiği eşyalardan, hobilerinden, sevdiği renklerden ve aksesuarlardan vb.) parçaların
bulunduğu bir ortama “ev” denmelidir. Unutmayın, yine yabancıların bir sözü var: “Ev, kalbin
olduğu yerdir”. İşte buna katılmamak mümkün değil... 0 yüzden de kendimizi güvende
hissedebileceğimiz alanlar yaratırız.
Uzmanlar bir süre evimizden uzak kaldığımızda, evimize döndüğümüzde vereceğimiz ilk
tepkinin elimizdekini bırakarak, dolaşmak ve biz yokken birilerinin evimizin kutsallığını bozup
bozmadığı araştırmak olduğu belirtmektedirler. Bu tüm memelilerde geçerli olan bir davranış
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biçimidir, onlar kokularıyla belirledikleri alanlarına başkalarının kokularının sinip sinmediğini
araştırırlar.
Ancak eğer farklı ülkede iseniz, bu konuda dikkatli olmak gerekir. Örneğin, Amerika Birleşik
Devletleri’nde her çocuğun kendine ait bir odası vardır ve çocuklar istedikleri zaman odalarına
çekilirler. Oysa Japonya’da aile bireyleri birbirleri ile birlikte olmayı tercih ederler. Günümüzde
ise Japonya’da da metrekare olarak zamanla genişleyen evlerde artık çocukların da birer odası
bulunmaktadır. Ancak Japonlar bunu çok gelenek dışı bulmakta ve hiç de onaylamamaktadırlar.
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14. KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİNDE SÖZSÜZ İLETİŞİMİN SESLİ VE
NESNEL YÖNÜ (2): PROKSEMİ-MEKAN KULLANIMI, HAPTİK VE
KROKSEMİ
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Giriş
Bu son modülde Kişisel İmaj Yönetimi bağlamında mekan kullanımı, dokunma ve zaman
kullanımı konularına değinilecektir.

Mekan kullanımı, kişiler arasındaki ilişkilerdeki hem sözel mesajlar üzerinde etkili olan, hem
de tek başlarına birer sözsüz iletişim biçimi olarak değerlendirilen bir çalışma alanıdır. Mekan
kullanımı konusu iki temel açıdan incelenebilir. Buna göre; belirlenmiş özel alanlar yerinden
hareket ettirilemeyen eşyaların düzenlenmesini, yarı-belirlenmiş alanlar ise mobilya gibi yerleri
değiştirilebilen eşyaların kişisel mesafe oluşturmadaki biçimleri ve bunların taşıdıkları sözsüz
kodları açıklamakta kullanılır ve bu anlamlar, statü göstergeleri ile mekan kullanımları
arasındaki ilişkileri pekiştirir.
Dokunmanın sözsüz bir iletişim kanalı olarak nerede ve nasıl kullanılacağına karar vermek için,
dokunmanın kalitesi, yorumlanması, uygulanması, ilişkinin boyutu ve ortamın hassasiyetine
kadar geniş bir yelpazenin bilinmesi ve gözden geçirilmesi gerekir. Uzun ve yorucu bir süreç
olan kime, nasıl, nerede ve ne zaman dokunulacağının öğrenilmesi çocukluktan başlayan
sosyalleşme süreci içinde deneme-yanılma yoluyla hayat edinimi içine dahil edilmelidir. Ancak
bu şekilde hissedilen duygular ya da düşünceler yaşantının ileriki dönemlerinde sözsüz iletişim
kanalı olan el sıkışma ile karşıdaki kişi/kişilerle doğru bir biçimde paylaşılabilir.

Zaman bir iletişim kanalı olarak ise, sözsüz iletişimde önemli yere sahip, hatta iletişim
araştırmacıları tarafından “konuşur” olarak değerlendirilen bir çalışma alanıdır. Kişilerin
zamanı kullanma ve organize etme yolları, zamanın taşıdığı psikolojik anlam, bireylerin
zamana uyma biçimi kroksemi (chronemics/temporal communication) olarak adlandırılır.

Zaman gerçekten de insan ilişkilerinin gidişatını etkilemede önem taşıyan bir sözsüz iletişim
dışavurumudur. Düşünmeden ya da boşuna harcamak kişinin kendisini yetersiz hissetmesine,
çok planlı ve organize yaşamak da bir o kadar kurallar içinde sıkışıp kalınmasına yol açabilir.
Bu yüzden zaman, hepimizin lehine olan, “şimdi” de olmamıza yardımcı, “an”ın keyfini
çıkarmamızı sağlayan bir yardımcı olarak algılandığında hayatımızı renklendirebilir.
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14.1. Mekan Kullanımı
Mekan kullanımı, kişiler arasındaki ilişkilerdeki hem sözel mesajlar üzerinde etkili olan, hem
de tek başlarına birer sözsüz iletişim biçimi olarak değerlendirilen bir çalışma alanıdır. Mekan
kullanımı konusu iki temel açıdan incelenebilir. Buna göre; belirlenmiş özel alanlar yerinden
hareket ettirilemeyen eşyaların düzenlenmesini, yarı-belirlenmiş alanlar ise mobilya gibi yerleri
değiştirilebilen eşyaların kişisel mesafe oluşturmadaki biçimleri ve bunların taşıdıkları sözsüz
kodları açıklamakta kullanılır ve bu anlamlar, statü göstergeleri ile mekan kullanımları
arasındaki ilişkileri pekiştirir.

14.1.1. Yarı-Belirlenmiş Alanlar
Yarı-belirlenmiş alanlardaki mekan kullanımlarında eşyaların yer değişimleri ile çeşitli
değişiklikler meydana getirilebilir. Bu değişimi sağlamak için mobilya, aksesuarlar, dolaplar,
biblolar, bilgisayar vb. taşınabilir eşyadan yararlanılır. Bir ofisteki masanın ya da sandalyelerin
yerleştiriliş biçimleri, yarı-belirlenmiş alanlar kapsamında birer statü göstergesi olarak o yerin
sahibinin kişiliği hakkında sözsüz ipuçları içerir. İnsanlar, kendilerini gerçekten güçlü
hissetmedikleri zamanlarda, kişisel alan kullanımında kişiyi güçlü kılan statü göstergelerine
ihtiyaç duymaya başlarlar.
Örneğin, kendisini tanımayan insanlarla yapılacak bir toplantı öncesinde, kişi yakasına
mesleğini gösteren bir rozet takarak kendi kendisine “sakin ol” der. Benzer şekilde güçlü
görünebilmek evlerin perdelerinin, giriş kapılarının ya da arabaların yenilenmesi düşünülür
(Dökmen 1996: 34). Değişiklik yapmayı düşünmek aynı zamanda kişinin zihinsel ve duygusal
açıdan kendisini yenilediği zamanlarda da ortaya çıkabilir ve bu kişinin kendi kendisiyle
kurduğu iletişim açısından önem taşır.
Statü göstergeleri olarak yarı-belirlenmiş mekan kullanımından yararlanılırken, öncelikle
mekanın döşenme biçimi, kişinin işyerindeki konumunu belirteceğinden, ilk değerlendirilen
nokta olur. Bu açıdan üzerinde durulması gereken ilk statü göstergesi masadır. Masa ne kadar
büyük olursa, mevki de o oranda yükselir.
Örneğin, alt kademelerdeki çalışanlar küçük masaları kullanırken, yöneticiler daha büyük
masaları kullanırlar. Bu durumda masanın büyüklüğü, sahibinin güç düzeyini gösterdiği gibi, o
kişiye ne kadar yaklaşılabileceğinin bir belirtisidir. Masanın eni 80 cm olan bir çalışana en çok
80 cm kadar yaklaşılabilirken masasının eni 150 cm olan bir yöneticiye ancak 150 cm
yaklaşılabilir (Cooper 1989: 145-153). Bunun en kötü uygulamaları açık ofis sisteminde
birbirinden seperatörlerle ayrılmış ya da birbirine bakan, çalışanların ve yöneticilerin olumsuz
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açıdan bakıldığında birbirlerini süre gözledikleri, olumlu açıdan bakıldığında ise, birbirleri ile
sürekli iletişim içinde oldukları ofis ortamlarıdır. Böylesi ortamlarda masalar fazla büyük
değildir ve ancak meslekte bir adım ilerleyen cam bir kapı ile ayrılmış dört duvar içinde işlerini
yürütür.

Fotoğraf 1: Açık bir ofis sistemi ve o birimin koordinatörü (sol üstte) özel odasında (kübik)
oturuyor.
Masanın yanında bir diğer statü ve güç artırma faktörü oda sahibinin oturduğu koltuktur. Koltuk
arkalığının yüksekliği kişinin statüsünü artırır ya da azaltır. Koltuğun arkalığı ne kadar yüksek
olursa, kişinin güç ve statüsü de aynı oranda artar ya da söz konusu kişi arttığını düşünür.
Benzer şekilde mevki onaylatma için üst düzey yöneticiler yüksek arkalıklı deri bir koltukta
otururken, misafir koltuklarının arkalığı alçak olarak seçilebilir. Döner koltuklar,
kullanıcılarına baskı altında kaldıklarında hareket serbestisi tanımalarının yanında, sabit
koltuklara göre daha fazla güç ve statü sağlar. Sabit koltuklar ise, az hareket olanağı
sağladıklarından, bu hareket eksikliği kişinin tavır ve duygularını ortaya koyabilecek vücut
hareketleriyle kapatılmaya çalışılır.
Örneğin, koltuk yüksekliği ayarlanarak, konuşulan kişiyle göz hizasında olmayan, yukarıdan
bakar bir konuma getirilebilir ve yüksekliğin gücünden yararlanabilirler (ne kadar içten ve
samimi bulundukları ise, kesinlikle tartışılır). Kolçaklı, geriye yaslanan ve tekerlekli koltuklar,
diğerlerinden daha belirgin statü göstergeleridir. Buna karşılık, gelen misafirleri daha alçak ve
rahatsız sandalyelerde oturtmak ya da misafirin koltuğunu rekabet pozisyonu olarak bilinen
masanın tam karşısına yerleştirmek de, oda sahibinin bir başka statü göstergesi olarak
kullanılabilir.
Oda içerisine stratejik olarak belli nesnelerin yerleştirilmesi, kişinin statü ve gücünü artırabilir,
ancak kişilerarası iletişimin etkinliğini tümüyle azaltabilir. Örneğin, misafirin uzanamayacağı
bir yere yerleştirilen kristal kül tablası, misafirlerin oturması için değerli ancak alçak
kanepelerin konulması ya da üzerinde kilidi olan antika bir telefon sözsüz iletişim açısından
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olumsuz mesajlar aktarır. Eğer amaç sadece yüksek gücün ve statünün gösterimi değil,
kişilerarası iletişimde başarılı olmak ve etkili bir iletişim ortamı yaratmaksa, oda düzenlenirken
kişinin kendi özelliklerini yansıtabileceği aksesuar ve renklerden rahatlıkla yararlanmalıdır.
Bu doğrultuda, ofis sahibinin odasına koyacağı bir bitki, aile fotoğrafı, katıldığı bir eğitim
programından aldığı sertifika ya da işi ile ilgili okuduğu kitaplar vb. kişisel eşyalar ofisin, içinde
yaşayan kişinin “dünyasını” yansıtmasına ve kendisini orada motive olmuş hissetmesine
yardımcı olur. Böyle bir durumda gelen misafirler de iyi bir gözlemle ofis sahibi hakkında bir
izlenim sahibi olabilir.
Ayrıca misafir koltuğu yerine, konuşma için gelen kişilerin masadan uzakta, ofis sahibi ile
misafirin yan yana ya da yakın olarak oturabilecekleri bir şekilde yerleştirilmiş bir sofada konuk
edilmesi, ikili ilişkilerin gidişatını olumlu yönde etkileyebilir. Ayrıca bu şekilde konuğun
sözsüz iletişim ipuçları ile neler söylediğinin de takip edilmesi kolaylaşır.

Fotoğraf 2: İçten bir gülümseme ile masadan kalkarak misafirlerini karşılayan bir yönetici,
gelenlerle odasında oluşturacağı “misafir köşesi”nde iletişim kurması sayesinde aradaki iletişim
iklimini çok daha güvenilir ve başarılı kılabilir.
Bu arada ofis düzenlemeleri alanında da bir kültürlerarası mesaj aktarma biçimi vardır. Örneğin
Batı kültürlerinde yöneticinin masası ile misafir sandalyeleri birbiri ile yüz yüze gelecek
biçimde dik açı ile yerleştirilirken, Çin’de yan yana bir dizilim tercih edilir. Yine Batı
kültürlerinde statü arttıkça odanın metrekaresi de artar, yöneticinin odası daha üst katlara çıkar
ve ofisinde daha fazla dışarı bakan cam bulunur. Buna ek olarak çalışılan binadaki favori oda,
örneğin denizi gören, ormana bakan odaya geçilir. Fransız üst düzey yöneticiler biraz farklı
olarak kendi masalarını ortaya astlarını ise çevresine yerleştirdikleri bir ofis düzenini tercih
ederler. Japonlar ise, özel ofisleri uygun görmez, açık ofis uygulamalarını tercih ederler.
Japonya’da sadece en üst düzeydeki yöneticiler tek başlarına oturabilirler.
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Masaları ve koltukları birer statü göstergesi olarak kullanmanın yanında, masaların çevresine
yerleştirilmiş oturma düzenleri de kişilerin konumlarına ilişkin birer sözsüz mesaj iletim aracı
olarak kullanılabilir. Masada oturma konumları; masada kişinin yanında bulunan kişiden
yardım alma isteği, kişi açısından bakıldığında ise diğerlerinin kişiye karşı tavırları ile ilgili
mesajlar içerir.

Oturma Konumları
Mark Knapp “Sözsüz İletişimin Gerekleri” adlı eserinde oturma konumlarının yorumlanması
için genel bir formül ortaya koyar. İçinde bulunulan ortamın da seçilen konum üzerinde etkili
olabileceği Knapp tarafından belirtilir. Buna göre, birbirine yakın çiftler normal bir durumda
kare bir masa çevresinde mümkün oldukça yan yana oturmayı tercih ederken, kalabalık bir
restoranda bir savunma konumu olan şekilde karşı karşıya oturmak durumunda kalabilir (Knapp
1980: 223-226).
Ancak burada şunu da düşünmek gerekir; masanın şekili değiştirilip yuvarlak olduğunda ve
çiftler karşılıklı oturduklarında sadece birbirleri ile göz teması kurar, kendileri hakkında
konuşur ve aşklarını yenilerler. Oysa yan yana oturulduğunda artık ilgi gelen geçene
kaydırılabilir. “Hey! 0 kırmızı etekli sarışına ben yanındayken nasıl bakarsın!!!” ya da “Gelen
geçen bakıyor şu eteğini peçete ile kapat!!” benzeri yorumlarla karşılaşılabilir.
Sözsüz iletişim açısından aktardıkları mesajlar nedeniyle özellikle bir iş ortamındaki oturma
düzenlerine bakmak gerekir. Kişiler öncelikle birbirleriyle olan ilişkilerindeki yakmlık
derecelerine ve hissettikleri arkadaşlık, güven duygularına bağlı olarak bir dikdörtgen masada
aşağıdaki biçimlerde oturabilirler (Pease 1997: 170-172):

Fotoğraf 3: Dikdörtgen masada oturma biçimleri ve iki kişi arasındaki ilişki.
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Masada oturma şekillerine bakarak kişiler arasındaki ilişkiler yorumlandığında; insanların yan
yana oturdukları an işbirliği en yüksek düzeye çıkar. Örneğin, tecrübeli bir çalışanın işe yeni
başlayan bir kişiye belli bir işi nasıl yapacağını gösterirken, onun yanına oturması aralarındaki
işbirliğini artırır. Masanın birbirine komşu kenarlarında oturan iki kişi arasında konuşma
kolaylaşır ve buna ek olarak göz teması kurulabilir.
Birbirlerine rakip konumda olan kişiler (tıpkı tavla oynarken ya da satranç oynarken ki gibi)
yüz yüze oturmayı tercih ederler. Bu şekilde karşılıklı olarak neler yapıldığını gözlemlemeye,
karşıdaki kişinin bir davranışının ne olacağını öngörmeye çalışırlar. Oturan iki kişi giren bir
üçüncü kişi, ilk iki kişi arasında bir iletişimsizliğe neden olabilir. Çünkü artık diyalogun gelen
üçüncü kişinin üzerinden sürülmesi gerekir ki bu durum hem göz temasını, hem de etkin
dinlemeyi zorlaştırır. Masada kişiler birbirini mümkün olduğunca az görebilecek bir şekilde
oturuyorlarsa, çapraz köşeleri tercih ediyorlarsa, bu durum kişilerin birbirleri ile etkileşim içine
girmekten kaçındığını, karşılıklı olarak birbirlerine kayıtsız davrandıklarını gösterir.
Masada oturma düzenleri incelenirken, kare, dikdörtgen ya da daire şeklindeki toplantı
masalarının etrafındaki oturuş konumu itibariyle aktarılan sözsüz mesajların da incelenmesi
gerekir. Buna göre resmi ortamda kare bir masa etrafındaki yerleşim eşit statü göstergesi olarak
yorumlanır, ancak bu tarz bir yerleşim kişiler arasında bir savunma da rekabet ilişkisi
yaratabilir.

Fotoğraf 4: Kare bir masa etrafında oturuş.
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Kare masalar kısa, belli bir amaca yönelik konuşmalar yapmak ya da ast-üst ilişkisi oluşturmak
için kullanılır. Kare masalarda en fazla yardım (büyük olasılıkla) kişinin sağ yanında oturandan
gelir. En fazla karşı koyma, rekabet, karşıt fikir ise, (yine büyük olasılıkla) tam karşı oturan
kişiden gelir. Konuya ilişkin yapılan araştırmalar da bu bulguyu destekler nitelikte olmuştur. İş
ortamlarında işle ilgili problemler konuşulurken kişiler karşı karşıya oturdukları ile daha fazla
göz temas kurarken, sosyal ortamlardaki ilişkilerde ise yan yana oturduğumuz kişilerle daha
çok iletişim kurarlar.
Yuvarlak masalar, Camelot efsanesindeki Kral Arthur ve ona 12 Yuvarlak Masa Şövalyesinin
her birinin eşit otorite ve statü sembolize eder. Yuvarlak bir masa, rahat ve teklifsiz bir ortamın
yaratımında kullanılır. Masa çevresindeki her bir oturan, eşit miktarda bölgesi üzerinde hak
iddia edebilir. Bu nedenle özellikle eşit statü kişiler arasındaki bir toplantıda tercih edilen masa
türü yuvarlak olur.
Ancak eğer masada üst konumda olan bir yönetici oturuyorsa, bu durumda yuvarlak masanın
anlamı değişim gösterir. Yönetici sağındakine daha fazla olmak üzere, her iki yanında oturan
kişiye sözel olmayan bir biçimde daha fazla güç verildiğini, oturma sırasına göre bu gücün
yöneticiden uzaklaştığını, tam karşıda oturan astın ise rekabet-savunma pozisyonunda
olduğunu yansıtır.
Dikdörtgen toplantı masaları birçok kişi için bir “sözsüz savaş” alanıdır. Bu şekildeki bir
toplantı masasının çevresinde oturan kişilerin hangilerinin üst, hangilerinin ast konumlarda yer
aldıkları oturuş yerlerinden anlaşılır. Masanın ortası ikincil egemenlik noktasıdır ve bu mevki
genellikle uçta oturan önderin fikrine karşı çıkmak ya da aktif bir savunma yapmak için
kullanılır. En zayıf yerler ise, iki güç arasında kalanlardır.
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Fotoğraf 5: Masada mevki düzeni.
Masada mevki düzenlerine baktığımızda ilk masa, güçlü kişi ile muhaliflerinin dikdörtgen bir
masa çevresindeki birincil ve ikincil durumlarını gösterir. Bu düzen daha çok, içlerinden birinin
toplantıya başkanlık ettiği ya da başkanın daha yüksek konumda olduğu eşit düzeydeki kişilerin
komite toplantılarında uygulanır. İkinci masadaki düzen, genellikle aralarında ast-üst ilişkisi
olan personelin katıldığı toplantılarda gözlemlenir. En üst konumda olan kişi masada X ile
belirtilen egemen yere oturmakta, sırayla ondan sonra gelenler, aynı sırayı takip ederek masada
yerlerini almaktadırlar. Ancak bazı durumlarda başta oturan kişinin tam karşısındaki onun
rakibi konumundadır. Üçüncü masa, her yöneticinin astlarını yanına topladığı Çoklu Kral
Düzenini gösterir. Bu durumda göreceli mevki, herkesin kendi Kral’ı (yöneticisi) ile arasındaki
koltuk sayısı ile belirlenir (Cooper 1989: 53-54).
Yarı-belirlenmiş alanlar bir statü göstergesi olarak kullanılırken, kişinin çevresindeki kişiler ile
arasına koyduğu mesafe de kullanılabilir. Bu amaçla bazı durumlarda kişi kendi vücudunu ya
da bir eşyayı vücudunun uzantısı olarak da kullanabilir ve alanını genişletme ihtiyacı içinde
olduğu mesajını karşısındakilerle paylaşabilir. Örneğin, ayaklarını masanın üstüne koyan
yönetici, karşısındaki kişiye masanın kendisine ait olduğu mesajının yanı sıra, kendisine fazla
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yaklaşılmaması gerektiği mesajını da verir. Benzer biçimde bir toplantıya katılan kişi kendi
kontrolünü masada hissettirebilmek için yanında getirdiği not defterini, kalemlerini, raporları
vd. olabildiğince geniş alana yayarsa, bu, kişinin hakimiyet alanını da genişletir.
Beden dili dışavurumları yarı-belirlenmiş alanlarda izlenmesi zor ipuçlarıdır, çünkü masalar
birer engelleyicidir. Böyle durumlarda karşıdaki kişilerin mekan kullanımlarının yanı sıra
beden dilleriyle ilişkili dışavurumlarını takip etmek gerekir. Bu doğrultuda üst beden
dışavurumları yani gözler, yüz ifadesi, eller ve omuzlarla aktarılan mesajlar izlenmelidir.
Örneğin, göz teması kurmaktan çekinen, masadan uzaklaşmak için koltuğun arkasına dayanan,
omuzları düşmüş, mutsuz bir yüz ifadesi kişinin toplantıdan ne kadar sıkıldığını gösterirken,
masaya doğru eğilmiş, ellerini kenetlemiş, sanki karşıdakiler ile mesafeyi daraltmak isteyen bir
beden duruşu ve ona eşlik eden sinirli yüz ifadesi de kişinin düşüncesini savunmak için harekete
geçtiğinin göstergeleri olabilir.

14.1.2. Belirlenmiş Alanlar
Statü göstergesi ve mekan kullanımı ile güç gösterme yollarından olabilecek araçların bir diğeri
mimari düzenlemeler yaparak belirlenmiş alanların biçimlendirilmesidir. Bu düzenleme bir
şehirdeki evler, müzeler, anıtlar, alışveriş merkezleri, karayolları, binalar, stadyumlar ve
parklar, bir başka deyişle genel olarak toplum tarafından ortak kullanıma açık olan mekan ve
ortamlarda yapılabileceği gibi, bir çalışanın odasının boyutları ve yeri de belirlenmiş alanlar
kapsamında irdelenebilir.
Mimari düzenlemeler yaparak mekanı, gücü gösteren bir sözsüz iletişim kanalı olarak
kullanmaya iki örnek İstanbul’daki Dolmabahçe ve Topkapı Saraylarından verilebilir.
Dolmabahçe Sarayı’ndaki elçi kabul salonu, sarayın iç taraflarında bulunur. Elçilerin bu
muhteşem salona ulaşabilmeleri için, sarayın büyük bir bölümünden geçmeleri gerekirdi.
Elçilerin bu şekilde dolaştırılmalarının nedeninin, padişahla görüşme öncesinde onları etkileme
isteği olduğu düşünülmüştür.
Bu şekilde özellikle de imparatorluğun eski gücünü yitirdiği yıllarda, saray bir araç gibi
kullanılarak, güçlü olunduğu izlenimi yaratılmaya çalışılmıştır. Topkapı Sarayı’nda ise,
elçilerin kabul odası (Arz Odası), taştan yapılmış bir odadır. O dönemlerde Avrupalı elçilere,
sarayın güzel bölümleri gösterilmeyerek ilgisizmiş gibi davranılarak güç gösterisinde
bulunulmuştur (Dökmen 1998:33).
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Belirlenmiş alanlara ilişkin birkaç örnek Amerika Birleşik Devletleri’nden verilirse;
Amerikalıların kişisel alan algılamalarının ve kendilerini rahat hissettikleri alanların geniş
olması nedeni ile toplumsal alanlar daha büyük ve geniş olarak tasarımlanır. Her ne kadar
belirlenmiş alanların inşasını değerler, ekonomik faktörler, dini inanış ve mimarların
kendilerine özgü mimari yaklaşımı belirliyor olsa da kültürel değerler alan kullanımı üzerinde
etkilidir. Bu nedenle farklılıklar içeren mimari beğeniye sahip olan Amerika Birleşik
Devletleri’nde bir bina farklı mimari yapısı ile modernlik ve orijinalliği çağrıştırırken, bir başka
bina gücün ve dayanıklılığın sembolü olacak biçiminde inşa edilmiş olabilir.
Ayrıca ülkenin farklı bölgelerindeki mekanlar farklı anlayışlar taşıyabilir. Amerika Birleşik
Devletleri’nin Güneybatısında yaşayan bir kişi “geniş açık alanlara” alışkındır ve kendisini
Kuzeydoğu’da bulduğunda şehirlerin “birbirlerine yakın” yapılaşmasından şaşkınlık duyar.
Güneybatı’da ve Batı’da yaşanlar otobanda hiçbir araca rastlamadan kilometrelerce yol
alabilirken bu durum nüfus yoğunluğunun yoğun olduğu (sürekli trafik sıkışıldığının yaşandığı)
bölgelerde hayretle karşılaşılan bir duruma dönüşebilir.
Tüm bunlara ek olarak Amerikalılar başka ülkeleri ziyaret ettiklerinde karşılarına çıkan “dar”
sokaklar onların dikkatini çeker. Amerikalılar kültürel açıdan bakıldığında hem alan, mekan
hem de kişisel alan kullanımında en geniş alan ihtiyacında olanlardır.
Türkiye’ye baktığımızda ise, yollarımız (otobanlar, yeni yapılan şehir içi yollar hariç) genellikle
daracık, evler birbirine yakındır. Bu da Türk insanının dostane yapısına, birbirini severek
desteklemesine bir örnek olabilir.

14.2. Haptik: Dokunma Yoluyla İletişim

Fotoğraf 6: Hepimiz bir diğerimizin içten sıcaklığına ihtiyaç duyarız. “Free Hugs-Bedava
Kucaklama” kampanyası bu ihtiyacın bir dışavurumudur.
379

Dokunma; öncelikle nesnel iletişimin estetik boyutunun bir alt dalı olarak ele alınan, insanlar
arası ilişkilerin kurulması, gelişimi ve sürekliliği açısından önem taşıyan bir sözsüz iletişim
kanalıdır. Konuya başlarken, öncelikle dokunmanın beş duyu arasındaki önemini incelenirse;
beyne sürekli olarak mesaj gönderen çok değişik frekanstaki duyu dalgaları (görme, işitme,
koklama ve tatma gibi) arasında dokunma duyusu birinci sırada yer alır.
Çünkü gündelik yaşantımızın her karesini kaplayan bu uyarılar, dış dünya ile anatomik yapının
temel yüzeyi olan deri ile algılanabilir hale gelir.
Dokunma duyumuz konusundaki en büyük uzman parmak uçlarımızdır. Özellikle parmak
uçları, iç yüzeyleri hissetme açısından çok duyarlıdır. Derinin en ince olduğu bölgeler (yüz,
avuç içleri, dudaklar vb.) hissetme bakımından parmaklardan sonra gelen diğer duyarlı
bölgelerken, cilt altındaki yağlı dokunun fazla olduğu alanlar ise (kalça, sırt, karın vb.) hislere
karşı daha duyarsız olan bölgelerdir. Dokunmanın estetik boyutu ile ilgili son olarak insanlar 5
duyu arasında bağı dokunarak kurarlar demek gerekir, çünkü algılanan görüntüler, beyin
korteksinin hayal bölgesinde, dokunma duyusu ile somut hale gelir.

14.2.1. Dokunmanın Aktardığı İletişimsel Mesajlar
Dokunma ve İletişim Korkusu
İletişim kurmaktan çekinen kişiler, topluluk önünde konuştukları, grup içinde bulundukları vb.
durumlarda dokunmadan özenle kaçınırlar. Bir kişi iletişim korkusu içine ne kadar düşerse, o
oranda dokunmaktan ve dokunulmaktan kaçınırlar. Ancak durum kişi kendisini gergin
hissettiğinde değişir. Ne kadar gergin hissedilirse, kişi artan oranda kendi bedenine (yüzüne,
kollarına, ellerine dokunur, kollarını kenetler, elindeki eşyaya sıkı sıkı sarılır) dokunur. Bu
kişinin kendisine verdiği “Her şey olunda merak etme, sorun çözülecek” sözsüz mesajıdır.

Dokunma ve Sözel Beceriler
Dokunma üzerine yapılan araştırmalar bebeklerini sık kucaklayan annelerin, bu davranışlarının
çocuklarının fizyolojik ve psikolojik gelişimlerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir.
Benzer biçimde hastalarla iletişim kurarken onlara dokunan hemşireler, hastaların iyileşme
hızlarını arttırarak, iyileşmelerini olumlu yönde etkilemişlerdir. Ek olarak dokunma her zaman
terapötik etki ile özdeşleştirilmiş, ayrıca sözel becerilerin etkilerini attırdığı düşünülmüştür.
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Dokunma ve Kendini Açma
Kişi kendisini iletişim içinde ne kadar güvende hisseder ve karşısındaki ya da karşısındakilere
kendisini ne kadar çok açarsa, o oranda dokunma sıklığı da artar.

14.2.2. Dokunmanın Nedenleri
Belirtilenlere ek olarak iletişim uzmanları tarafından yapılan ek açıklamalara göre, dokunma
genel olarak dört temel nedenle sözsüz iletişim becerileri arasında önem taşır.

Hoşlanma ve Çekicilik
Genel olarak insanlar, hoşlandıkları ya da çekici buldukları kişiler tarafından dokunulmaktan
hoşlanırlar. Aradaki iletişimin iyi olmadığı kişilere ya da kişiye hoş görünmeyenlere dokunmak
çoğu zaman özenle kaçınılan bir sözsüz iletişim dışavurumudur.

Tanışıklık
Bu noktada dokunma, karşıdaki kişinin ne kadar iyi tanındığı ile ilgilidir. Sarılmak, sırtı
sıvazlamak vb. dokunma örnekleri, aradaki ilişkinin samimi bir seviyede olduğunun
göstergeleridir. Burada el sıkışmak bir farklılık gösterir. Herhangi bir kişi yıllarca tanınabilir
ancak sadece bir kez el sıkışılabilir. Dokunmanın sık olmayacak ve karşıdaki kişiyi rahatsız
etmeyecek şekilde gerçekleşmesi için önem taşıyan kişiyi uzun süre tanımaktan çok arada
kurulan bağların yakınlığı ve sağlamlığıdır.

Güç ve Statü Belirtimi
Bir iş ortamında üst pozisyonlarda yer alan kişiler daha az dokunarak, daha az göz teması
kurarak ve konumlarını vurgulayacak diğer beden dili dışavurumlarından yararlanarak astları
ile iletişimlerini sürdürmeyi tercih edebilirler. Dokunma bu kişiler tarafından genellikle, ancak
el sıkışmalarda ya da ast başarılı bir sonuç elde ettiğinde, takdir ifade etmek için, sınırlı bir
şekilde, omuzlara dokunma (üstten bastırma) çok nadir olarak da eşitlik mesajı içeren sırta
dokunma (sırtı sıvazlama) biçiminde kullanılır.
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Fotoğraf 7: “Elim omzunda, gücümü hisset!”

Saldırıya Hazırlanma
Bazı koşullar altında, özellikle kişi kendisini tehdit altında hissediyorsa ya da kendisine
saldırılacağını düşünüyorsa, dokunma olumlu duygularla ilgili olmaz, daha çok tehditkar bir
anlam içerir. Böyle bir durumda kişinin, iletişim kurduğunun omzuna elini koyması, ona destek
vermesi anlamına geleceğine, üstünlük kurma isteğinin belirtisidir.

14.2.3. Hall ‘ün Dokunmaya İlişkin Sınıflandırması
Dokunmanın sözsüz iletişim açısından taşıdığı öneme ek olarak Hall tarafından yapılan bir
sınıflandırmaya göre dokunma; fonksiyonel, sosyal, arkadaşça, samimi ve seksüel mesaj
aktarma amaçlı gerçekleştirilmektedir. Hall tarafından yapılan bu sınıflandırma büyük ölçüde
insanlar arasındaki ilişkilerin türünü temel alır.


Fonksiyonel Dokunma karşıdaki kişiyi bir insan olarak değil de bir obje olarak görüp

dokunmayı ifade eder. Fizyo-terapistler, diş doktorları, kuaförler vb. meslek sahipleri işlerini
icra ederken, muhataplarını (hastalarını, müşterilerini) rahatsız etmemek, mahrem mesafeleri
ihlal ederek karşılarındaki kişileri taciz etmemek için fonksiyonel dokunmaya başvururlar. Söz
konusu kişilerin uygun olmayan davranışları sadece iş ahlakının çiğnenmesi olarak değil, suç
olarak da görülür.


Sosyal dokunma, kamusal alanda birbirleri ile karşılaşan kişilerin ilk karşılaşma ve veda

selamlaşmaları esnasındaki nezaket dokunmalarını ifade eder. Birçok kültür açısından sosyal
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dokunmanın en iyi örneği el sıkışma/tokalaşmadır. Sosyal dokunma kültürel olarak üzerinde
fikir birliğine varılmış ve toplum tarafından bilinen bir dokunma türüdür.


Arkadaşça dokunma, birbirlerini daha iyi tanıyan kişilerin arasında gerçekleşir.

Arkadaşça dokunma iletişim tarafları arasında sosyal ve duygusal bir ilişki olduğu, dokunmanın
pozitif bir etki yarattığı iyi niyetin paylaşıldığı varsayımları üzerine yapılandırılır.


Samimi dokunma, birbirini iyi tanıyan, dost olarak gören kişiler arasında gerçekleşir. Bu

dokunma dostlar arasında samimiyeti, iyi niyeti, sevgiyi, ilgiyi ve diğer güçlü duyguları
aktarmaya yarar. Her ne kadar samimi dokunma çoğu kez pozitif duyguları aktaran bir dokunma
türü olsa da, hissedilen olumsuz duygular da bu tür bir dokunma ile (saldırıya hazırlanma
dokunuşu gibi) aktarılabilir.


Seksüel dokunmadır. Samimi ilişkilere bir de aşk ve tutku boyutu eklendiğinde seksüel

dokunma ortaya çıkan dokunma türü olur.
Dokunmayı değerlendirirken üzerinde durulması gereken bir başka nokta da, dokunmanın
gerçekleştiği ortamdır. Samimi dokunma her ne kadar yakın tanıdıklar arasında uygun
karşılansa da her ortamda genel kabul görmez. Örneğin, yakın arkadaşınız bir sunum yaparken,
kalkıp ona sarılmak için sahneye çıkarsanız, yaratacağınız etki samimiyetten çok sunumun,
genel başarısının sıfırlanması olacaktır.
Benzer biçimde fonksiyonel dokunma her ne kadar sağlık uzmanları ve hastaları arasında
medikal bir ortamda uygun görülse de, hastasıyla bir restoranda karşılaşan diş doktorunun
hastasının dişlerini kontrol etmeye kalkması hoş karşılanmaz.

Arkadaşça ve samimi dokunma resmi ortamlarda çok da hoş karşınmasa da yapıldığında
aradaki samimiyetin en güzel dışa yansımasıdır.
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14.2.4. Dokunma ve Cinsiyet İlintisi
Dokunma ile ilgili bir başka nokta, Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi, psikolog Nancy H.
Henley tarafından ortaya konmuştur. Bu çalışmanın bulgularına göre, günümüz toplumlarında
bir başkasına dokunma statü ile yakından ilgilidir. Kişi zengin, yaşça büyük ve erkekse,
kendisinde kendisi kadar zengin olmayanlara, kendinden genç olanlara ve kadınlara dokunma
hakkını görür, ilginç olan şudur ki, toplum da bunu kabul eder.
Bu sonuçların yanı sıra Henley yapılan gözlemler sonucunda, cinsiyetin de dokunma davranışı
üzerinde etkili olduğunu belirtmektedir. Buna göre, erkekler kadınlara, kadınların erkeklere ya
da başka kadınlara dokunduğundan çok daha fazla dokunur. Ayrıca erkekler açık havada
kadınlara, kapalı yerlerde olduğundan iki kat daha fazla dokunurlar.
Bu durumun temelinde yatan neden, erkeklerin açık havada bakışların, el hareketlerinin ve ses
tonunun değişimleri ile kadınlar üzerinde daha kolay baskı kurabilmeleri olarak belirtilmiştir
Kadınlar ise, kapalı ya da açık ortam farkı gözetmeksizin, erkeklere eşit sıklıkla dokunurlar.
Aynı zamanda yaşlılar, kendilerinden daha genç olanlara, gençlerin yaşlılara dokunduğundan
daha çok dokunma eğilimindedirler (Fast 1996: 55-56).

Bayramlar bizim kültürümüzde büyüklerin ellerinin öpüldüğü, o öpülen ellerle bizlere verilen
emeğin takdir edildiği, aradaki saygının, samimiyetin unutulmaz ve sonsuz olduğunun
anımsandığı günlerdir.

14.2.5. Dokunmatik Kültürler ve Dokunmaktan Kaçınan Kültürler
Statü ve cinsiyet farklılıklarının yanı sıra dokunma davranışı kültürel farklılıklardan da
etkilenmektedir. Birçok Kuzey Amerikalı, farklı kültürlerden gelen kişilerin el sıkışırken fazla
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dokunmalarından, özellikle de üst kola dokunulmasından hoşlanmazlar. Bu nokta da
dokunmatik kültür ve dokunmaktan kaçınan kültür ayrımının yapılması gerekir.
Örneğin, Araplar, İsrailliler, Doğu Avrupalılar, Latin Amerika ülkelerinde yaşayanlar ve
Akdeniz kültüründen etkilenen ülke vatandaşları (İspanyollar, Portekizliler, İtalyanlar,
Yunanlılar ve Türkler gibi) dokunmatik kültürler olarak yorumlanırken, Japonlar, Kanadalılar,
Almanlar, İngilizler, İskandinav ülkelerinden gelenler (İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya)
ve Avustralyalılar, dokunmaktan kaçınan kültür mensupları arasında yerlerini alırlar.
Fransızlar, Çinliler, İrlandalılar ve Hintliler ise ne dokunmatik ne de dokunmaktan kaçınan
kültürlerden gelenler olarak tam ortada yer alırlar (Mehrabian 1981: 127-129’dan Aktaran Ker
dinçer, 2012:264-265).
Dokunmatik ya da dokunmatik olmayan kültürlerden gelmenin kurulan iletişime farklı
yansımaları söz konusudur. Örneğin, dokunmatik kültürden gelenler fazla dokunmayanları
soğuk, donuk, uzak ve iletişim kurmaktan çekinen olarak tanımlarken, dokunmaktan
hoşlanmayan kültür insanları ise, kendilerine fazla dokunanları rahatsız edici, sınır tanımaz ve
teklifsiz olarak adlandırırlar.
Dokunma üzerine kültürler arasındaki farklılıklara yönelik yürütülen araştırmalar dokunmanın
farklı kültürlerde cinsiyet ayrımından da etkilendiğini ortaya çıkarmıştır. Shuter tarafından
yapılan araştırmalar sonucunda, Almanya’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde erkeklerin
birbirlerine daha az dokundukları ve birbirlerinden daha uzak durdukları gözlemlenirken,
İtalya’da aradaki mesafeler kısalır ve dokunma oranı artar.
İtalyan erkekleri hemcinslerine dokunma konusunda İtalyan kadınlarından daha rahattırlar, yani
İtalyan kadınlar hemcinslerine çok sık dokunmazlar. Konuyla ilintili ilginç olan bir diğer nokta
ise, İtalyan kadınlara kıyasla Alman ve Kuzey Amerikalı kadınların bile, hemcinslerine
dokunmaktan daha az rahatsız olmalarıdır. Ancak bu noktada kültürel tek tipleştirmelerin hatalı
olabileceğini, dokunmanın kişisel özelliklerden de etkilendiğini belirtmek gerekir.

Tayland Örneği
Ayrıca farklı ülkelere yapılacak gezilerde dokunma konusunda dikkat edilmesi gereken
kurallardan bir örnek verirsek, Tayland’da dokunmaya ilişkin kuralların iyi bilinmesi gerekir.
Söz konusu kurallar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1.

Herhangi bir kişinin sakın başına dokunmayın! Baş vücudun en önemli bölümüdür.

Ruhun tahtı olarak görülür.
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2.

Bir bayana kesinlikle dokunmayın.

3.

Ayaklar vücudun en “kirli” parçası olarak görülür. Ayaklar sadece yürümek içindir bu

yüzden de ayakların bir başka kişinin arkasına gelecek bir biçimde (sinemada ya da trende)
yukarı kaldırılması ağır bir hakarettir.
4.

Kadınlar din adamlarına, hatta kıyafetlerine bile asla dokunmamalıdır. Otobüs ya da

trende kadınlar din adamlarının yanına oturamazlar.
5.

Sunulan ne olursa olsun sağ elle almak gerekir. Sol el tuvalet temizliğinde kullanıldığı

için pis olarak görülür.

14.2.6. Dokunma Şekilleri
Proksemi kavramı kapsamında ele alınan dokunma şekilleri kendi içinde farklılıklar barındırır.
Öpüşmeyi, sarılmayı ve el sıkışmayı (tokalaşmayı) en belirgin dokunma biçimleri olarak
sıralamamız mümkündür.

Öpüşme
Bu dokunuş biçimlerinden dudaklarla yapılan ve içten hissedilen, yakın ilişki kurulan kişilere
yönelik olarak gerçekleştirilen öpüşme de, kendi içinde bu hareketi yapanlar ve yapılış amacına
göre farklılıklar gösterir. Anne ve çocuk arasında, birbirlerini seven sevgililerin aşklarını
iletmek için kullandıkları öpüşmelerden, iki arkadaş arasındaki merhaba ve veda öpüşmelerine,
Fransa gibi ülkelerdeki tutkulu aşk öpüşmelerinden, mafyanın “ölüm öpücüğü”ne ve evli çiftler
arasında alışkanlıktan doğan öpüşmelere kadar çok çeşitli öpüşme biçimleri söz konusudur.
Öpüşmenin kökenine bakıldığında, hayvanların dünyasında örneğin kuşların bu hareketi çok
sık yaptıkları gözlemlenir. Ancak buradaki öpüşmenin amacı karşılaşmalardaki selamlaşma ya
da sevgi aktarımı değil, beslenme eylemidir. Anne kuşlar, besini çiğneyerek kısmen hazmeder
ve sonra onu midesinden geri çıkarıp yavrularına verir.
Goriller, şempanzeler ve orangutanlar da besinlerini ağızdan ağza geçirirler. Bunun yanı sıra,
hayvan davranışbilimcisi Jane Goodall’ın şempanzeler üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalardan
elde ettiği bulgulara göre; yalnızca yavrularını beslemek isteyen anne şempanzeler, besinleri
ağızdan ağza geçirir, yetişkin şempanzeler ise karşılaştıklarında bir selamlaşma biçimi olarak
dudaklarını birbirlerine değdirirler (Fast 1999: 22).
Günümüzde besin alışverişi ile özdeşleştirilmese de, olumlu bir davranışın, hissedilen güzel
bir duygunun ya da alınan güzel bir hediyenin karşılığı olarak öpüşmek yaygın bir biçimde
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kullanılan sözsüz dışavurumlardandır. Özellikle sıcak iklim insanları (dokunmatik kültür
üyeleridir de aynı zamanda) öpüşme davranışına sözsüz iletişim becerilerinin bir parçası olarak
yoğun bir biçimde başvururlar.
Karşılaşınca birbirlerine sarılarak, birbirlerini görmekten ne kadar mutluluk duyduklarını
sözsüz olarak aktarırken, öpüşme ile bu davranışlarını desteklemeleri karşıdaki kişinin içten bir
biçimde kabul edildiğini ifade eder.
Selamlaşmalar kapsamında, öpüşmek birbirleri ile belirli bir zaman görüşmeyen, daha sonra
birbirleri ile karşılaşan arkadaşlar ve akrabalar arasında bir selamlaşma biçimi olarak yaygın
bir kullanıma sahiptir. Kültürel farklıklar çerçevesinde, bazı toplumlarda sadece yanaklar
birbirine dayanırken, bazı toplumlarda yanakların öpülmesi, bir selamlaşma olarak kabul görür.
Fransızlar (yanaktan 3 kez “la bise” yaparken), Türkler (yanaktan 2 kez) ve Ruslar (dudaktan)
selamlaşmalarda cinsiyet farkı gözetmeksizin, öpüşmeyi doğal karşılayan toplumlar olarak
bilinir.
Bazı kültürler de ise, olumsuz çağrışımları nedeni ile erkeklerin birbirlerini öpmeleri hoş
karşılanmaz. Portekiz, İspanya ve Meksika’da kadınlar birbirleri ile iki kez öpüşürken, erkekler
(ilk tanıştıkları bile) kadınları tek taraftan yani bir kez öperler. Selamlaşmalarda öpüşmenin
yanı sıra burunların birbirine sürtülmesi de bir selamlaşma olarak kullanılır.
Kültürel farklılıklar içeren bu hareket, Kutuplarda yaşayan toplumlar, Afrika’nın belirli
kesimleri, Asya ve Pasifik ülkelerinde geniş kullanıma sahip bir dokunma biçimidir. Böylesi
farklı dokunma davranışlarının sergilenmesinden önce, ait olunan ve o an içinde bulunulan
kültür ve ülkenin genel yaklaşımının buna uyan biçimde düzenlenmesini gerektirir.

Sarılma
Elin, yanakların ya da dudağın öpülmesi, gibi farklı şekillerde gerçekleşen selamlama içerikli
dokunma hareketlerinin yanı sıra, yine selamlaşma amaçlı ancak bu kez kollarla yapılan
dokunma hareketleri, sarılma, proksemi kavramı içerisinde yer alan ikinci tür dokunma biçimi
olarak incelenmelidir. Karşıdaki kişiye duyulan yakınlık ya da sahip olunan olumlu düşünceler,
ona sarılma yoluyla aktarılmaya çalışılır. Öpüşmek gibi genellikle sıcak iklim kuşaklarında
yaşayan kişilere özgü olan bu hareket, kişisel alanlarını daha geniş tutmak isteyen ve
dokunulmaktan hoşlanmayan toplumlardan gelen kişiler tarafından hoş karşılanmaz.
Bu duruma karşın yine de dünyanın çeşitli bölgelerinde yaygın olarak kullanılan bu jest; Türkler
tarafından “selamlaşmak” amacı ile birbirlerine sarılarak ve birbirlerinin sırtlarına vurarak,
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Ruslar tarafından güçlü bir el sıkıştan sonra “ayı sarılışı” (bear hug) olarak da bilinen güçlü bir
şekilde gerçekleştirilir.

Tokalaşma
Dokunma konusunda, en sık kullanılan sözsüz iletişim biçimi sağ ellerin kenetlendiği el sıkma,
bir başka deyişle tokalaşmadır. El sıkmanın kökeni, insanların sürekli silah taşıdıkları ve
yabancılara kuşku ile baktıkları dönemlere dayanmaktadır. Sözü edilen devirlerde bir insan
elini uzatıp karşıdaki kişinin elini sıkmakla, o elinde bir silah gizlemediği göstermiş. Çünkü
tokalaşırken karşıdaki kişiye silah tutulan el veriliyordu ve bu bir barış işaretiydi. Ayrıca
karşılaşılan kişinin elini güçlü bir kavrayışla sıkmak kişinin gücünü göstererek hem bir uyarı
işlevi görmekte, hem de güven telkin etmekteydi (Fast 1996: 68).
Karşılaşıldığında ve ayrılırken kullanılan el sıkma jesti kendisine özgü belli kalıpları olan,
girişlerde, selamlaşmalarda ve veda ederken insanları rahatlatmaya yarayan, genellemelerle
sınıflandırılmış bir sözsüz iletişim kanalıdır. Günümüzde el sıkmanın en önemli yanlarından
birisi, karşıdaki kişiye dokunuyor olmaktır. Dokunuş biçimi ile karşıdaki kişiye ondan
hoşlanılıp hoşlanılmadığı gibi duygular sözsüz olarak açıklanabilir ve ayrıca el sıkışmalarda
kurulan göz teması, kişi ile gerçekten ilgi içinde olunduğunun bir ifadesidir.
İlk karşılaşmalarda, el sıkmak için kimin öncelikle elini uzatacağının el sıkma işlemini kimin
başlatacağının ayrı bir önemi vardır. Profesyonel etiket çerçevesinde, esas olarak önce ev sahibi
konumunda olan kişi elini uzatmalıdır. Ancak bazı durumlarda, misafirler kabul edilmenin
memnuniyeti ile elleri kendilerinden çok önde havada olarak, ev sahibi konumundaki kişiye
doğru yürürler. Ev sahipliğinin söz konusu olmadığı durumlarda uygun olan aynı zamanlama,
karşılıklı olarak ellerin uzatılmasıdır.
El sıkma konusunda, kadınlar ve erkekler arasında bir fark söz konusudur. Genellikle erkeklerin
baskın bir şekilde ellerini uzatmaları karşısında, kadınların ellerini karşılık olarak uzattıklarının
gözlemlenmesine karşın, profesyonel etiket kapsamında önce kadınların ellerini uzatmaları
beklenmelidir. Bunun yan sıra statü olarak daha yüksek konumda olan bir kişi de, kendisinin
astı konumundaki kişi ile el sıkışırken, elini önce uzatan olmalıdır.
Bunun karşıtı bir durum, astın memnuniyetsizlik ve yetersizlik hissetmesine neden olabileceği
gibi, üstün kendisini büyük görmesi olarak da yorumlanabilir. Elin önce kimin tarafından
uzatılacağı konusunda, dikkat edilmesi gereken bir başka nokta, arterit hastalarının ya da elleri
meslekleri için önemli olan (piyanist, ressam gibi) insanların el sıkmaya zorlandıklarında,
savunmaya geçebilmeleridir.
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Böyle durumlarda, kişi öncelikle karşıdaki kişinin elini uzatmasını beklemeli ve eğer el
uzatılmıyorsa, başlarıyla selam vermeyi yeğlemelidir.

Fotoğtaf 8: El sıkışmak/ tokalaşmak kişinin kendisine olan güveninden, karşısındakiyle
karşılaştığında hissettiklerine ilişkin birçok konuda mesaj içerir.
Elin önce kim tarafından uzatılacağının yanında, uzatılan elin havada bekleme süresi de el
sıkışmalarda önem taşır. Sıkılmak üzere uzadığında, elin havada kaldığı süre, kişinin zaman
olduğundan daha uzun algıladığı bir durumdur. Uzatılan el hemen karşılık bulmaz ve üç- dört
saniye bile olsa havada kalırsa, elini önce uzatan kişi bundan farklı anlamlar çıkartır ve
karşıdaki kişi hakkında olumsuz duygular içine girer (Baltaş ve Baltaş 1994: 85-86). El sıkma
işleminin süresi, el sıkışan kişilerin arasındaki yakınlığın sözsüz bir göstergesi de olabilir.
Normal el sıkışma ortalama 2-3 saniye ya da 8-9 saniye içinde tamamlanır ve eller beş ile yedi
kere arasında aşağı-yukarı sallanır. El sıkarken göz teması için tanınan süre ise, 5-10 saniye
olmalıdır. El sıkma süresinin uzatılması, el sıkan kişilerin arasındaki yakınlığın işareti olur, bu
olumlu his, diğer elin de eli sıkılan kişiye dokundurulması ile desteklenebilir (Sampson 1995:
38-39).

El Sıkışma Tarzlarının Aktardığı Mesajlar
El sıkışma tarzları temel olarak üç temel mesajı eli sıkılan kişiye aktarır. Söz konusu üç mesaj;
üstünlük, eşitlik ve boyun eğmedir. Bu tavırlar bilinçdışı olarak iletilir, ancak konu üzerinde
gerçekleştirilecek çalışmalarla en etkili el sıkına biçimine ulaşmak mümkün olabilir. Belirtilen
el sıkma mesajları tek tek incelenirse (Pease 1996: 44-51; Fast 1999: 84):
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Üstünlük, hakimiyet anlamı içeren el sıkma; El sıkma sırasında, elin avucunun yönü aktarılmak
istenen mesajı destekler. Kişi elinin avuç içinin yönü yere bakar şekilde ve elini yukarıda tutar
bir şekilde uzatıyorsa bu bir üstünlük işaretidir. Bu konumda kişinin avucu doğrudan yere
bakmakta, karşıdaki kişi avucunu dilenci konumunda açar bir biçimde onun hakimiyetine
uzatmaktadır. Elin bu konumu ile gerçekleşecek olan görüşmede denetimin elde tutulmak
istendiği mesajı aktarılır. Konularında başarılı olmuş elli dört üst düzey yönetici üzerinde
yapılan incelemeler, bu yöneticilerin kırk ikisinin sadece el sıkma işlemini başlatmakla
kalmayıp, aynı zamanda üstünlük mesajını içeren el sıkma biçimine de sahip olduklarını ortaya
çıkarmıştır.

Fotoğraf 9: Elin üsten uzatıldığı ve ilişkinin hakiminin kim olduğunu belirleyen el sıkış.
Eşitlik içeren el sıkma; Güvenli ve dengeli bir el sıkma, ellerin dik olarak ve avuçların
birbirlerini bütünüyle kavramaları ile gerçekleşir. Bu şekilde el sıkan taraflar, birbirlerine kendi
varlıklarını hissettirmiş olurlar. Eşitlik içeren el sıkma karşıdaki kişide, sakin, güvenilir ve
özgüven sahibi izlenimi yaratır. Buradaki sözsüz mesaj, “sizinle tanışmaktan/karşılaşmaktan
memnun oldum” dur. Aynı zamanda, “Ben mantıklı, etkin ve huzurluyum” da denilir.
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Fotoğraf 10: Aynı ölçüde gücün kullanıldığı, birbiri üzerinde baskı kurmaya çalışmayan,
eşitlikçi mesaj veren el sıkış.
Boyun eğme mesajı veren el sıkma; Avucun yukarı baktığı el sıkma şekli, özellikle denetimin
karşıdaki kişiye bırakılması ve durumun onun hakimiyetinde olduğunun hissettirilmesi
aşamalarında ya da hakimiyet gösteren bir el sıkma biçimine karşı konulamadığında kullanılır.
Boyun eğme içeren bir el sıkma biçimi, onaylanmayan ve edilgen bir tavır gösterse de,
yukarıdaki ve benzeri nedenlerden dolayı bu şekilde bir el sıkma gerçekleşiyor olabilir.
Örneğin, ellerinde arterit olan birisi, hastalığı nedeni ile zayıf bir şekilde elini uzatabilir ya da
mesleklerinde ellerini kullanan cerrah, sanatçı ve müzisyen gibi insanlar ellerinin çok sıkılarak
zarar görmesini engellemek amacı ile zayıf bir şekilde uzatabilirler. Diğer tüm sözsüz iletişim
mesajlarını yorumlarken yapıldığı gibi, el sıkma sonrasındaki hareketler de kişiyi
değerlendirme aşaması için ek ipuçları sağlar. Örneğin, edilgen kişi pasif beden dili
dışavurumlarını kullanırken, baskın kişi de daha saldırgan beden dili dışavurumlarını kullanır.

Fotoğraf 11:Altta duran el, üsttekinin hakimiyetini kabul etmiş konumdadır.

El Sıkma Stilleri
El sıkma konusunda kişilerin sahip oldukları tarzların yanı sıra, bir de el sıkma stilleri üzerinde
durulması gerekir. El sıkma stilleri, sembolize edilen isimlerle tanınır. Bunlar; “politikacı ya da
eldiven el sıkışı”, “ölü balık” ya da “pis mendil” el sıkışı, “parmak eziciler”, “maçolar”,
“mengeneler” ya da “güreşçiler” ve “kol kavrayıcılar” olarak sıralanabilir:
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”Politikacı” ya da “eldiven el sıkışı”, karşıdaki kişinin elinin sanki bir eldiven gibi sarılması
şeklinde yapılır. Hareketi yapan, karşısındakine güvenilir ve dürüst olduğu izlenimini vermeye
çalışmaktadır.

Fotoğraf 13: Eldiven el sıkışı.

“Ölü balık” ya da “pis mendil” el sıkışı, eli bu şekilde sıkılan kişi tarafından çoğunlukla itici
olarak nitelendirilen bir el sıkış biçimidir. Bu şekilde ellerini uzatan kişiler parmaklarını değil,
tüm ellerini karşısındakinin eline verirler ama sanki o elin hiç kemiği yok gibidir. “Pis mendil”
de ise, parmak uçları birbirine dokunur, sanki hastalık mikrobu dolu bir mendil ucundan
tutularak çöpe atılıyor gibidir. Her iki stili benimseyenler de, çoğunlukla el sıkmaya alışık
olmayan ve bundan rahatsızlık duyan kişiler olabileceği gibi, bu kişiler dokunulmaktan
hoşlanmıyor, ama mecbur kaldığı için tokalaşıyor ya da mahrem alanına girildiği için geriliyor
olabilirler.
Bir diğer olasılık ise, kişinin içindeki küstahlık ve saldırganlık duygularını bu gevşek el sıkışı
ile maskelemeye çalışıyor olmasıdır. Son olasılık ise, bu kişilerin ellerinin mesleklerinde
önemli olduğu ve el sıkışmayla zarar görmesini istemiyor olmalarıdır. Örneğin bir cerrah,
piyanist ya da ressam için elleri en önemli malzemeleridir.
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Fotoğraf 14: “Ölü balık” el sıkışında el sanki diğer elde dinlendirilir.

Fotoğraf 15 : “Pis mendil” el sıkışında iki tarafın parmak uçları birbirlerine dokundurulur.

“Parmak ezici”, “maço”, “mengene” ya da “güreşçi” olarak adlandırılan el sıkışlar, daha çok
saldırgan, hakimiyeti ele geçirmek isteyen kişilerin el sıkış biçimleridir. Özellikle erkeklerden
güçlü bir şekilde el sıkmaları beklenir. Ancak parmak ezici el sıkmada, bu güvenli ve güçlü el
sıkma kendisini bir güç denemesine dönüştürür.

Fotoğraf 16: Parmakların güçlü bir biçimde kavrandığı, kan dolaşımının zorlaştığı el sıkış
biçimi.
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Kol kavrayıcılar, karşılarındaki kişiye duydukları güven, içtenlik ya da hislerindeki derinliği
belirtmeye çalışırlar. Burada iki önemli öğeye dikkat edilmesi gerekir. Birinci öğe; sol elin, el
sıkmayı başlatanın hissettiği ek duyguları iletmekte kullanıldığı ve bu duyguların derecesinin
sol elin karşı tarafın sağ kolunun ne kadar yukarısına götürüldüğü ile ilişkili olduğudur.
Örneğin, dirsek kavrama, bilek tutmadan daha fazla duygu iletir. İkinci olarak, el sıkmayı
başlatanın sol eli karşı tarafın mahrem bölgesine girmektedir. Genel olarak bilek tutma ve dirsek
kavrama, sadece yakın arkadaşlar ve akrabalar arasında kabul edilebilir ve bu durumlarda el
sıkmayı başlatanın sol eli, sadece karşıdakinin mahrem bölgesine girer. Omuz tutuş ve üst kol
kavrama, karşı tarafın mahrem bölgesine girmekte olup, vücut teması da içerebilir. Bu hareket
sadece el sıkma sırasında yakın duygusal bir bağ hisseden insanlar arasında kullanılmalıdır.
Bu ilave duyguların karşılıklı olmaması ya da el sıkmayı başlatanın çift elle yapılan bir el
sıkmayı kullanmak için iyi bir nedeni olmaması durumunda, karşıdaki şüphelenerek el sıkma
sürecini başlatanın niyetlerine karşı bir güvensizlik duyacaktır. Kolun tutulması olumlu
anlamlar taşımakla birlikte üst konumda olan kişinin kim olduğunu hatırlatan sözsüz bir işaret
de olabilir.

Fotoğraf 17: Dirsekten kavrama biçiminde el sıkma

Fotoğraf 18: El sıkmaya eşlik eden omuz tutma.
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El sıkmalarda karşılaşılan sorunları bertaraf etmek
El sıkma konusunda belirtilen biçimlerin ve aktarılmak istenen mesajların yanı sıra, el
sıkmalarda karşılaşılan sorunları bertaraf etmek için geliştirilmesi gereken yöntemlerin
üzerinde de durulması gerekir. El sıkma konusunda karşılaşılan sorunlardan ilki, iki baskın
kişinin el sıkışması durumudur. Böyle bir durumda her ikisi de karşısındakinin avucunu edilgen
konuma getirmeye çalışacağından, aralarında sembolik bir savaş yaşanması olasıdır.
Birbirlerine güç duygularını iletirken, her iki avuç da dikey olarak birbirini iyice, adeta bir
mengene gibi kavramaktadır.
Ancak el sıkışan kişilerden birisi kendisini baskın hissetmiyor ve karşıdaki kişinin el sıkmasının
gücü altında kalmak istemiyorsa, baskın el sıkıcıyı etkisiz hale getirmeyi arzulayabilir. Böyle
bir amacı olan kişi, bu etkisiz hale getirme tekniğini kullanırken öncelikle el sıkarken ayağını
ileri atmalıdır. Ardından sağ ayak öne getirilirken, sol ayak eli sıkılan kişinin önüne ve
mahremiyet alanının sınırları içine getirilmelidir. Üçüncü adımda, sol ayak, sağ ayağın
çaprazına getirilir sıkma tamamlanır. Bu şekilde hem el sıkmanın kontrolündeki denge
değişebilir, hem de karşıdaki kişinin mahrem bölgesine girilerek karşıdaki kişi üzerinde kontrol
sağlanabilir.
Avucun aşağıya bakması gibi, gergin bir kol uzatma da üstünlük içinde olan kişiler tarafından
yapılan bir el uzatma biçimidir. Kollarını gergin biçimde uzatan kişiler, ellerini sıktıkları
kişileri, belli bir mesafede ve hareketi yapanın mahrem sınırlarının dışında tutmayı amaçlarlar.

Fotoğraf 19: Kolların gergin biçimde uzatıldığı, karşıdakine karşı şüphe içeren el sıkma.
El sıkmayı başlatan kişi, karşısındakini kendi bölgesine de çekebilir. Bu hareketin iki anlamı
olabilir. Birinci anlamda, kişi sadece kendi mahrem alanında kendisini güvende hissetmekte ya
da ikinci anlamda, hareketi başlatan daha dar bir mahrem bölgesi olan bir kültürden gelmekte
ve normal davranmaktadır.
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14.2.7. Dokunma ve El Sıkma İlişkisi
El sıkmaya ilişkin genel kurallara ve tarzlara değindikten sonra, dokunma ve el sıkma ilişkisine
geri dönülürse; bazı toplumlarda kişilerin birlerine dokunmaları kültürel geçmişe dayalı olarak
kısıtlanır. Böyle toplumlarda, kişiler birbirlerine dokunmak yerine çeşitli nesnelere dokunmayı
tercih ederler.
Bu bağlamda en çok dokunulan nesne sigaradır. Ayrıca kurşunkalemlerin tepelerinin
çiğnenmesi, gözlük saplarının ağza sokulması, takılan çeşitli aksesuarların çekiştirilmesi,
tırnakların yenmesi vb. nesnelere ya da kişinin kendisine dokunması, diğer kişilere duyulan
dokunma ihtiyacının bir ölçüde karşılanmasına yönelik gerçekleştirilir. Bütün bu yaygın
dokunma alışkanlıkları, insanın güven duygusu ihtiyacının belirtileri olarak yorumlanır.
Dokunma hareketleri ayrıca, sinirliliği, kendine duyulan güven duygusunun eksikliğini,
sabırsızlığı ya da korkuyu belirten ipuçları da olabilir (Cooper 1989: 130).
Dokunma konusunda belirtilen noktaların ve taşıdığı tüm olumlu mesajların yanı sıra, dikkat
edilmesi gereken bir başka nokta söz konusudur. Dokunma aşırıya kaçtığında, rahatsız edici
olmaktadır. Dokunulmaktan hoşlanmayan, mahrem mesafelerine dokunarak girilmesini hoş
görmeyen insanlar da vardır. Dr. Agustus F. Kinzel Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptığı bir
araştırma sonucunda, mahkumların pek çoğunun orada olma nedeninin, başkalarının onların
mahrem alanlarına tecavüz etmesi ya da onlara kazara da olsa dokunmaları nedeni ile şiddete
başvurmaları olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Yine aynı araştırma sonuçlarına göre bu
mahkumların mahremiyet alanları diğer kişilere göre dört kat daha geniştir ve kazara
dokunmaya (kalabalık ortamlarda olduğu gibi) ise, dört kat daha duyarlıdırlar (Fast 1996: 110).

14.2.8. Dokunmada Kültürel Farklılıklar
Bireylerin kişisel alanlarını kullanma eğilimleri kültürel geçmişlerine, duygusal durumlarına ve
yaptıkları işlere göre genişleyebilir ya da daralabilir. Kuzey Avrupalılar olarak İngilizler,
İskandinav ülkelerinde yaşayanlar ve Almanlar, çoğu zaman dokunma ve fiziksel temastan
kaçınan, geniş kişisel alanlara sahip kişilerdir. Yaşam tarzlarına uygun hareket edebilmek için
daha fazla alana ihtiyaç duyarlar. İngilizlerin kişisel alanlarının geniş olması, onların
stereotipinin soğuk ve uzak, sarılma, öpüşme ve dokunmadan ilişki kuran kişiler şeklinde yer
etmesine neden olur.
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Bunun tam tersi bir durum daha yakın ilişkiler kurmayı seven Türkler, İtalyanlar, Ruslar, Güney
Amerikalılar, Yunanlılar ve Fransızlar için söz konusudur (Ker 1998: 3). Özellikle biz Türkler
yeni tanışılan insanlara bile dokunma, çok yakın mesafeden, hatta kişisel alan sınırlarını
çiğneyerek konuşma eğilimindeyizdir. Türk kültürü için çok doğal karşılanan bu tür bir kişisel
alan ihlali, bir yabancı için tehditkar, saldırı içeren ve savunmaya girilmesi gereken bir durum
olarak algılanabilir.
Dokunmanın kültürden kültüre değişim gösterdiğini vurgulayan bir başka çalışma Florida
Sydney Jourard Üniversitesi’nden bir araştırma grubu tarafından gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada, kamu içinde insanlar birbirleri ile konuşurken izlenmiş ve bir saat içinde el sıkma
sayısı belirlenmiştir. Buna göre el sıkma sayısı Porto Rio’da 180, Paris’te 110 ve Londra’da 0
olarak saptanmıştır (James 1999: 61’den Aktaran Ker dinçer, 2012:276). Dokunmanın kültür
ve iklimle ilintili olduğunu destekleyen veriler sunan bu çalışmadan da edilen bilgi ışığında,
farklı yaşam koşullarının dokunma sıklığını etkilediğini belirtmek yanlış olmayacaktır. Kültürel
farklılıkların kişisel alan kullanımı üzerindeki etkileri konusuna ilişkin bazı ilginç örnekler ise
şöyle sıralanabilir:


İki Kuzey Amerikalı ya da Batı Avrupalı konuşurken birbirlerine dokunmak isterlerse,

bunu aralarındaki mesafeyi daraltmadan, kollarını uzatarak, hafifçe parmak uçlarını değdirerek
gerçekleştirirler.


İki Rus konuşurken biri diğerinin uzatılmış halde duran bileğine dokunabilir ve

aralarındaki konuşma aynı sıcaklıkta devam edebilir.


İki Latin Amerikalı, İtalyan ya da Arap konuşurken biri karşısındakinin dirseğine

doğallıkla dokunabilir.


Eski İngiliz sömürgelerinden gelen kişiler, Japonlar ve Kuzey Avrupalılar, tümden

dokunmaktan uzak dururlar.


Çin, Fransa, Hindistan ve İrlanda gibi ülkelerden gelen kişiler, dokunmalara karşı daha

toleranslıdırlar ve bazı durumlarda konuşma esnasında karşılarındakilere dokunmaktan
kaçınmazlar.


Latin Amerika, Akdeniz, Orta Doğu ve Asya’nın bir bölümünde yaşayan insanlar

dokunmayı, konuşmaları ister resmi içerikli, ister günlük olsun sık sık kullanarak ve
karşılarındakilerin kişisel alanlarına sürekli girerek gerçekleştirirler.


Polinezya’da erkekler selamlaşırken karşılarındaki kişinin sırtlarını sıvazlar.
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Matavai’de (Tahiti adaları) birbirleri ile uzun süre karşılaşmamış olan kişiler kafalarını

birbirlerine zımpara yapar gibi hızlı bir şekilde sürterler ve birbirlerinin şakaklarını kanatacak
şekilde ısırırlar.


Birçok Asya ülkesinde selamlaşmalarda saygı gösterimi olarak baş hafifçe öne eğilir ve

eller göğüs üzerinde birbirleri ile kavuşturulur.


Vietnamlı erkekler kadınlarla ya da kendilerinden yaşça büyük kişilerle (eli yaşlı önce

uzatırsa el sıkıyorlar) el sıkışmazlar. Ayrıca iki Vietnamlı kadın da karşılaştıklarında el
sıkışmazlar.


Vietnamlı için selamlama ifadesi olarak el sallamak hakaret anlamına gelirken, sırta

hızla vurmak ise arkadaşlık göstergesidir. Ancak kadınların sırtlarına selamlamak için
vurulmaz.


Asya’nın büyük bir bölümünde baş selamı daha keskin biçimde yapılır. Burada statü

olarak daha yüksek (üst) konumda olan kişi başını daha fazla eğer. Örneğin, üst, astı ile
karşılaştığında daha çok eğilen üsttür. Bu şekilde aralarında statünün oluşturduğu engel insanı
ilişkiler boyutunda ortadan kaldırılmaya çalışılır.


Afrika’nın ve Asya’nın büyük bir bölümünde aile reisi ya da yaşlı olan kişi öncelikli

olarak selamlanırken, yaşça daha genç olanlara sırası daha sonra gelir.
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Fotoğraf 20: Farklı kültürlerden gelen siyasetçilerin tokalaşma biçimleri.

Yaşanan ülke ya da edinilen kültürün yanı sıra, kişinin yetiştiği bölgenin nüfus yoğunluğu da
kişiler arasında tutulan mesafe üzerinde etkili olur. Nüfus yoğunluğu düşük kırsal alanlarda
büyüyen insanların nüfus yoğunluğu yüksek olan şehirlerde yetişenlere kıyasla daha fazla
kişisel alana ihtiyaçları vardır. Bir kişinin el sıkarken elini ne kadar uzattığı, şehirden mi yoksa
köyden mi geldiği konusunda bir ipucu içerebilir.
Kırsal alanda yaşayan kişiler el sıkarken kollarını daha ileriye uzatarak geniş olan kişisel
alanlarını korumakta, ayrıca ayakları ile yere sağlam basarak el sıkışabilmek için eğilebildikleri
kadar öne eğilmektedirler. Öte yandan bir şehirli el sıkmak istediği zaman, bu kişiye yaklaşarak
öne doğru adım atmaktadır. Geniş alanlarda ya da tenha yerlerde yetişen insanların genel olarak
kişisel alan gereksinimleri daha fazladır. Bu kişiler el sıkmaktansa, uzakta durup el sallamayı
tercih ederler (Pease,1997: 31-35).
Dokunma ile ilgili noktalara değindikten sonra, sonuç olarak dokunmanın sözsüz bir iletişim
kanalı olarak nerede ve nasıl kullanılacağına karar vermek için, dokunmanın kalitesi,
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yorumlanması, uygulanması, ilişkinin boyutu ve ortamın hassasiyetine kadar geniş bir
yelpazenin bilinmesi ve gözden geçirilmesi gerekir. Uzun ve yorucu bir süreç olan kime, nasıl,
nerede ve ne zaman dokunulacağının öğrenilmesi çocukluktan başlayan sosyalleşme süreci
içinde deneme-yanılma yoluyla hayat edinimi içine dahil edilmelidir. Ancak bu şekilde
hissedilen duygular ya da düşünceler yaşantının ileriki dönemlerinde sözsüz iletişim kanalı olan
el sıkışma ile karşıdaki kişi/kişilerle doğru bir biçimde paylaşılabilir.

14.3. Kroksemi: Zaman Aracılığıyla İletişim
Zaman tarih içinde her kültür için önem taşımış ve taşımakta olan bir olgudur. Çünkü
mevsimlerin döngüsünden, ekinlerin yetişme ve biçilme zamanına, bebeklerin dünyaya
gelmesinden, erişkinlik dönemine erişilmesine vb. birçok konuda zaman insanların temel
yönlendiricisi olmuştur. Zaman bir iletişim kanalı olarak ise, sözsüz iletişimde önemli yere
sahip, hatta iletişim araştırmacıları tarafından “konuşur” olarak değerlendirilen bir çalışma
alanıdır. Kişilerin zamanı kullanma ve organize etme yolları, zamanın taşıdığı psikolojik anlam,
bireylerin zamana uyma biçimi kroksemi (chronemics/temporal communication) olarak
adlandırılır.
Kroksemi adı, Yunan mitolojisindeki ilk tanrılardan olan zamanın tanrısı Kronos’tan
gelmektedir. Kronos, Greko-Roman mozaiklerde genellikle burç çarkını döndüren bir adam
olarak gösterilmiştir. Kronos mevsimlerin bir düzen için asla şaşmaz bir döngüde geçmesini
düzenler ve zamanın önlenemez akışını yönetir. Astronomide Roma etkisiyle günümüzde
Satürn olarak adlandırılan gezegenin kökeni de Kronos’tur. Ayrıca Kronos, o dönemde 30
günle gökyüzünde en uzun kalma zamanına sahip olduğu için zamanın tutucusu ya da “Zaman
Baba” olarak bilinmiştir. Bu nedenle de genellikle sakallı, yaşlı bir adam olarak tasvir edilir.

14.3.1. Kültürel Zaman ve Psikolojik Zaman
Kroksemi farklı zamanın farklı boyutları ele alınarak incelenebilir. Bu doğrultuda karşımıza
çıkan ilk yaklaşım zamanı, kültürel zaman ve psikolojik zaman olarak adlandırıp, zamanın
kullanılma ve algılanma boyutunu inceler:

Kültürel Zaman
Kültürel zaman, Edward T. Hall tarafından kendi içinde üç farklı alt dalda tanımlanır. Buna
göre kültürel zamanın ilk alt dalı teknik zamandır.

400

Teknik zaman, bir başka adı ile bilimsel zaman, kesin, dakik ve belirli bir zaman dilimini ifade
eder. Laboratuar çalışmalarında kullanılan bu zaman diliminin yaygın kullanımına günlük
hayatta pek rastlanılmaz.
Biçimsel zaman kültürün zamanı tanımlama biçimine göre şekillenir. Örneğin, bazı ülkelerde
zamandan bahsedilirken saniyeler, dakikalar, saatler, günler, haftalar ya da aylar ifade edilirken,
bazı ülkelerde ise, ay ve mevsimler zamanın belirleyicileri olarak kullanılır.
Biçimsel olmayan zaman ise, zamanın kesin olmayan ifadelerle kullanımını belirtir. Örneğin,
“yakında,” “her zaman,” “az sonra” vb. ifadeler, zamanın biçimsel olmayan ifade ediliş
biçimleridir ve insanlar tarafından farklı yorumlamalara açık oldukları için, yanlış anlaşılma
oranları yüksek olarak görülür (Hall 1966: 114-125’den Aktaran Ker Dinçer, 2012:280).
Hemen kendi kültürümüzden bir örnek verirsek; “ara sıra” sizce ne sıklıkta bir zaman aralığını
ifade eder? Peki, zaman sizin için ne ifade eder?...

Psikolojik Zaman
Psikolojik zamanla ifade edilen kişinin bireysel olarak zamana verdiği değerdir.

Geçmişe Özlem Anlayışı
Kişi geçmiş zamanların daha iyi, eski metotların daha başarılı olduğunu düşünerek geçmişe
özlem (nostalji) içinde yaşayarak, geçmişi ile yaşadığı günü etkileyebileceği bir geçmişe özlem
anlayışıyla;

Şimdiki Zamanı Yaşayan Anlayışı
ya da günü yaşayan bir tavır içinde günlük olayları değerlendirerek, anın zevkini çıkararak
şimdiki zamanı yaşayan anlayışla yaşamını sürdürmeyi tercih edebilir.

Geleceğe Odaklı Yaşayan Anlayış
Günü yaşayan bir tavır sergileyen kişilerden sonra ortaya çıkan anlayış ise, geleceğe odaklı
yaşayan anlayışa sahip kişilerdir. Bu kişiler, geleceklerinin daha iyi olması amacı ile gündelik
yaşamlarından feragatte bulunarak, gelecek için hazırlanmaya yönelirler. Gonzales ve
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Zimbardo 1985’de gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucunda, kişilerin psikolojik zaman
algılamalarının gelirleri üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkarmışlardır.
Buna göre; geleceğe odaklanan erkeklerin gelirleri yüksek, günü yaşayan erkeklerin gelir
düzeyleri ise en az düzeyde olmaktadır. Bunun yanı sıra araştırma bulgularına göre, kişilerin
psikolojik zaman algıları sosyo-ekonomik yapılarına ve kişisel deneyimlerine dayanmaktadır.
Fazla eğitim görmemiş, gelir düzeyi yüksek olmayan ve özel eğitim gerektirmeyen
mesleklerden gelen ailelerin çocukları, öğretmenlerini ya da diğer profesyonel mesleklerden
gelen kişileri örnek alarak, geleceğe yönelik bir zaman algılama biçimi geliştirmektedirler.
Belirtilen sonuçlara ek olarak, kültürel farklılıklar da psikolojik zaman algısı üzerinde etkili
olmaktadır.
Çünkü kültürel yapı, işinin farklı psikolojik zaman algılamalarına ilişkin bakış açısını
şekillendirir. Örneğin, geleceğe odaklanmış bir kişi, günü yaşayan bir kişiye yukarıdan bakarak
onu tembel ve motivasyon yoksunu olarak nitelendirebilir. Buna karşılık olarak günü yaşayan
kişi de geleceğe odaklanmış kişiyi hırslı, zenginlik peşinde hayatını yaşayamayan ve statü
düşkünü tanımlayabilir.

Kronik Geç Kalıcılar
Zaman kullanımı psikolojik açıdan irdelendiğinde sürekli geç kalan insanlardan da söz etmek
gerekir. Bu kişiler “kronik geç kalıcılar” olarak adlandırılır. Sürekli geç kalma davranışı bir
kişilik özelliği olarak görülerek, “kronik geç kalma, kişinin kişilik yapısının en derinlerinde
köklenmiş” şeklinde açıklanır. Kronik geç kalıcılar, randevularına geç kalarak, yapacakları işi
zamanında bitirmeyerek dikkat çekme isteklerini yansıtırlar. Ayrıca kronik geç kalıcılar dikkat
çekme isteklerine ek olarak, geç kalarak güç sergileme, düşmanlık gösterme ya da
cezalandırılma isteklerini de yansıtıyor olabilirler.

14.3.2. Zaman Konusunda Kültürel Farkılıklar: Afrika Örneği
İnsanlar ve mekanlardaki değişim ve devinimlerin gözlemiyle oluşan zaman bilinci, zamanı
kültürel açıdan ele alan yaklaşıma göre, toplumsal ve kültürel bir olgudur. Her toplumun bir
zaman algısı ve anlayışı vardır. Bu farklılıklar kişilerarası ve kültürlerarası iletişimde önemli
rol oynar. Bazı kültürler ve bazı insanlar için zamanında hareket etmek, önceden belirlenmiş
bir buluşmaya ya da görüşmeye zamanında gitmek önem taşırken, bazıları için geç kalmak
önemsiz görülür (Zıllıoğlu 1993: 209). Zaman anlayışına ilişkin kültürlerarası farklılıklara bir
örnek Afrika’dan verilebilir. Kabileler toplantı yapacakları zaman herkesin “kendisini hazır
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hissedebilmesi” için uzun süren beklerler. Benzer biçimde Latin Amerika’da iş toplantıları için
40-45 dakikalık rötarlar normal karşılanır. Oysa 10-15 dakikalık bir gecikme bir Kuzey
Amerikalı için aşağılanma, kendisine değer verilmeme olarak yorumlanır.

14.3.3. Zaman Konusunda Kişisel Farklılıklar
Zaman konusundaki kültürel farklılıkların yanı sıra kişisel farklılıklarda, kültürel zamanlarda
değişik algılamalara ve yorumlamalara neden olur.


Zamanı tam olarak algılayan, dakik olmaya özen gösteren kültürlerden gelen insanlar

zamana uyma konusunda dikkatli davranırlarken;


Zamanı esnek biçimde algılayan kültürlerdeki kişiler 8:00’de verilen bir randevuya 7:45

şeklinde erken gitmeyi ya da 8:15-8:30 aralığında bir zamanda gitmeyi verilen randevu saatine
uymamak olara kabul etmezler. Bu doğrultuda Afrikalılar, Latin Amerikalılar ve Malezyalılar
esnek zaman anlayışına sahip kültürlere örnektir. Ancak bu noktada, esnek zaman anlayışına
sahip kültürlerden gelen insanların da kendileri için önem taşıyan durumlar karşısında dakikliğe
önem verdiklerinin söylenmesi gerekir.
Örneğin, Türk kültüründe çoklu zaman anlayışına sahip insanlar çoğunluktadır, ama bizler için
bazı yerler ve zamanlar vardır ki, kesinlikle geç kalmamak gerekir. Doğumlar, düğünler,
cenazeler vb. özel durumlar bizler için birlikte olmanın güç doğurduğu özel durumlardır. İşte o
zaman geç kalmamak yaşamsal öneme sahiptir.

14.3.4. Tekli Zaman Anlayışı ve Çoklu Zaman Anlayışı
Zamanı tam ve esnek olarak algılayan kültürler gibi zamanı bir yol gibi algılayan ve bir başısonu olduğunu düşünerek, işlerini sıra ile zaman dizgesi içinde tamamlamaya çalışan insanlar
ve kültürler de söz konusudur.


Tekli zaman anlayışı (Monochronic Time- M-Time) olan bu tür insanlara, en iyi örnek

Kuzey Amerikalılardır. Çünkü onlar sahip oldukları zaman içinde tek bir iş yapmayı tercih eder
ve insan ilişkilerinde zaman odaklı bir yaklaşıma sahiptirler.
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Çoklu zaman anlayışına (Polychronic Time- P-Time) sahip kişiler ve kültürler de

bulunur. Söz konusu kişiler, çok sayıda insan, fikir ya da proje üzerinde aynı zaman dilimini
paylaştırarak çalışırlar. Onlar için işten çok insanlar önem taşır, randevular ikinci plandadır. Bir
başka deyişle bu kişiler insan ilişkilerinde, insan odaklı bir yaklaşım sergilerler. Çoklu zaman
anlayışına sahip kültüre örnek olarak Latin Amerikalılar verilebilir. Kültürel zamanlamalar bu
doğrultuda ilişkilerin boyutuna göre ve karşıdaki kişinin insan ilişkilerine yaklaşımına göre
esneklik gösterir.
Bu noktada tekli zaman anlayışına sahip olan kişiler işlerine ilişkilerinden daha fazla önem
verirler, açıklık onlar için en önemli meziyettir. İnsan ilişkilerine önem veren kişileri ise,
gereğinden fazla “samimi” ve “rol yapan” olarak nitelendirirler. Oysa insan odaklı anlayış
sahipleri yani çoklu zaman anlayışı sahipleri, iletişim içinde oldukları kişilerin duygularını
rencide etmemeye, önem gösterirler. Onlar da tekli zaman anlayışı sergileyenleri “soğuk” ve
gereğinden “mesafeli” olarak değerlendirirler.
Genellikle bireyci kültürlerden gelen Kuzey Avrupalılar, İskandinavyalılar, Almanlar,
Kanadalılar, Kuzey Amerikalılar tekli zaman anlayışının temsilcileri olarak görülürken,
kolektif kültürlerden gelen Latin Amerikalılar, Araplar, Asyalılar ve Fransızlar (biz Türkler de
bu kategoriye uyarız) çoklu zaman anlayışının temsilcileri olarak görülürler.
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14.4. Zaman ve Statü
Zamanın yukarıda ele alınan üç farklı perspektifinin yanında bir de zaman ve statü konusu
üzerinde durulursa: Özellikle iş çevrelerinde zaman, kritik bir faktör olarak önem taşır. Birçok
Batı ülkesinde, zamanlamaya gösterilen özen görgü kurallarının/profesyonel iş etiketinin
önemli bir yönünü oluşturur. Bununla bağlantılı olarak, geç kalmak kişinin üzerinde durulan
konu ya da bekleyen kişi ile ilgilenmediğini, o yüzden de zamanında kendisinin beklenildiği
yere gelmediğini ifade eder.
Buna ek olarak zamanlama kişilerin kariyerleri üzerinde performanslarının değerlendirilmesi
aşamasında da rol oynar. Bir iş görüşmesine geç kalan aday yarattığı olumsuz ilk izlenimi
silmek için çok iyi bir görüşme geçirmelidir. İşe sürekli geç kalan bir çalışan ise, uyarılır hatta
uzun dönemde işten çıkarılır. Aslında işveren için işe zamanında gelmek ve işlerin
tamamlanması aynı derecede değerli görülür. Statüsü yüksek olarak görülen kişinin ise
toplantılara herkes toplandıktan sonra en son katılması normal olarak görülür.
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Statü ve zaman ilişkisine akşam yemeği servisinde bile karşılaşılır. Misafirin gelme ve yemeğin
servisi arasındaki zaman gelen kişinin statüsüne göre değişir. Ev sahibinden daha düşük statüde
olan (ast, daha genç biri vb.) misafire yemek erken, hatta eve gelir gelmez masaya davet
edilerek sunulur. Ev sahibinden daha yüksek statüde olan (üst, daha yaşlı biri vb.) misafire ise,
neredeyse iki kokteyl içebilecek bir zaman tanındıktan sonra yemek masasına geçilir.
Zamanında yapılması gereken işleri yapmak ya da yapmamak, bir yerde zamanında bulunmak
ya da bulunmamak, kişileri beklemek ya da bekletmek, insan ilişkilerinde, karşıdaki kişi ya da
kişilere verilen değerin bir göstergesi olarak da tanımlanır. Bunun yanı sıra bireylerin arasındaki
ilişkinin boyutu da zamana verilen önemi etkiler. Resmi ilişkilerdeki gecikmenin kabul
edilebilir sınırı ile arkadaş ilişkilerindeki gecikmenin kabul edilebilir sınırı aynı düzeyde
değildir. Bununla ilişki olarak, geç kalındığı için özür dilemenin ve açıklama yapmanın ölçüleri
de farklılıklar içerir (Zıllıoğlu 1993: 209).
Zamanın sözsüz iletişimle ilgili bir başka boyutu, iletişimin gerçekleştiği zamansal koşullarla
bağlantılıdır. Buna göre sıkışık bir zaman dilimi içinde kurulan ya da taraflardan birinin sık sık
saate baktığı bir iletişim durumu, zaman kaygısı olmadan gerçekleştirilen iletişimlere kıyasla,
iletişim sürecinin tarafların etkilemekte ve olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle
yaşanan zaman sınırlamaları göz önünde bulundurulmalı ve önemli görülen görüşmeler ya da
konuşmalar, uygun zamanlarda ve olumlu koşullar altında gerçekleştirilmelidir.

14.5. Kültürel Eşleme
Zaman konusuna ilişkin farklı anlayışların yanı sıra iletişim uzmanlarının yaptığı çeşitli
araştırmaların bulgularına da konumuz kapsamında bakarsak: Hall’ a göre zaman kültürel
eşleme (senkronizasyon) açıdan da incelenmelidir. Kültürel eşleme ile ifade edilen, bir kültürün
kendine özgü ritmi, hareketleri ve zamanlamasıdır. Kültürlerin zamana yaklaşımları, günlük
yaşamdaki davranışlarını etkiler. Örnek verilirse, dünyanın en dakik çalışan saatleri
Japonya’da, en yanlış çalışan saatler ise, Endonezya’dadır. İngiltere, İtalya, Tayvan ve Amerika
Birleşik Devletleri bu iki ülke arasındaki yelpazenin farklı basamaklarında yer alırlar.
Bu da saatlerin dakikliğinin yanı sıra, yayaların yürüyüş hızlarına da etki eder, yani Japonlar
dünyanın en hızlı yürüyenleri Endonezyalıların ise en yavaş yürüyenleridir. Başka araştırmalar
ise, çocukların zamanı algılama biçimleri üzerine gerçekleştirilmiştir. Çalışmada gelişimsel
dizge incelenmiş, çocukların zaman anlayışlarının erişkinlikle ilişkili olduğu ortaya konmuştur.
Zamana ilişkin kavram anlayışı 4 yaş civarında başlamakta ve 13 yaş da olgunlaşmaktadır.
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Ancak çocuklar geçmiş ve şimdi arasındaki anlayışa ilişkin ayrımı net bir biçimde ancak 7 yaş
civarında yapabilmektedir.
Ek bir çalışma Horton tarafından 1976 yılında yapılmıştır. Buna göre Amerika Birleşik
Devletleri’nde yaşayan zencilerin “sokak zamanı” anlayışlarının kültürlerinden, duygularından
ve durumlarından kaynaklandığını ortaya koymuş, kendi aralarında konuşurlarken “zenci
zamanı” diye bir kelime kullandıklarını belirlemiştir. Benzer içimde Porter tarafından 1972
yılında yapılan bir araştırma, Sioux Kızılderililerinin dillerinde “geç” ya da “beklemek” gibi
kavramların olmadığını göstermiştir.
Özetle; kültürlerin zaman anlayışlarını ifade etmek için kullandıkları kelimeler bile, dünya
görüşlerinden ekonomik durumlarından, diğer kültürlerle olan iletişimlerinden, başarı odaklı
olup olmadıklarından vb. faktörlerden kaynaklanır. Zaman gerçekten de insan ilişkilerinin
gidişatını etkilemede önem taşıyan bir sözsüz iletişim dışavurumudur. Düşünmeden ya da
boşuna harcamak kişinin kendisini yetersiz hissetmesine, çok planlı ve organize yaşamak da bir
o kadar kurallar içinde sıkışıp kalınmasına yol açabilir. Bu yüzden zaman, hepimizin lehine
olan, “şimdi” de olmamıza yardımcı, “an”ın keyfini çıkarmamızı sağlayan bir yardımcı olarak
algılandığında hayatımızı renklendirebilir.
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