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Merhaba,
Her yıl farklı bir tema işlediğimiz EMPATİ dergimizle yine sizlerleyiz.
Bu yılki temamız iırrişivı BECERiLER|.

IACOCCA'nın sözünden hareket edersek, işimiz
ilet-mek olsa da iletemenin ya da ilettiğimizi
sanmanın getirdiği bedellerle uğraşmak zorunda
kalıyoruz.

Mesleğim gereği yaptğım görüşmelerde, birçok
sorunun temelinde iletişim yoksunluğu ya da iletişim
kopukluğu olduğunu görmek dikkat çekiciydi.

İ|eüşim, kişiler arası duygu ve düşünce alışverişidir.
Düşünce ve duyguların anlaşı|masının ve karşılıklı
tatminin hedeflendiği bir süreçtir.
Dergimizde bu sürecin nasıl iş|ediğini, iletişimde
kullandığımız dil ve bunun sonucunda ödediğimiz
bedellerin neler olduğunu paylaşacağız.
Düşüncelerimizin -olaylara bakışımızı nasıl
anlamlandırıp yorumladığımızla ilgili olarak-
duygularımızla ilişkisini gözden geçireceğiz.

Öncelikle kendimizi sonra karşımızdakini duymak, hissetmek, anlamak ve yaşamda var olmak adına
'oİıİıvıİ EşEK ARısı soKsUN!' demediğimiz günlerde görüşmek dileğiyle...

H. Ferda TiLMENSAĞlR
Ekin Koleji - Uzm.Psikolog



İleüşim, insanların birbirlerini
dinlemeye ve anlamaya değer
görme ve farklılıkları arasından
aynılıkları oluşturabilme becerisidir.
İnsan insana temasların ileüşimsizlik
ile sonuçlanmasına neden olan üç
temel yanılgı üzerinde durulmaktadır:

A. Kadir Özer'e göre bireyler;

- yaşadıkları duyguların sorumluIuğunu
bi rbirlerine yüklediklerinde,

- bireysel bir tercihi veya düşünceyi
"doğruluk veya hakl|||k" olarak
gördüklerinde ve

- ne söyledikleri yerine "nasıl kişiler" olduklarını merak
ettiklerinde, as|ında sadece konuşabilmeyi becermiş
oluyorlar. iletişimi değil..,

Bu çerçeveden hareketle, ileüşim dünyasına duygu
ve davranışların nedenleriyle ilgiIi olarak göz atalım:

"Söylediğin o sözler beniçileden çıkardı."
"Bu tavırların beni kaygıiandırıyor."

"Bana kendimi herkesin içinde aptalgibi
hissettirdin."

"Bu çocuk bir gün beni delirtecek."

"Beni kızdırıyorsun."

"Beni çok mutlu ettin."

duyguları içeren bu ve benzeri cümleleri sıklıkla duyar ya
da söyleriz. Bu tür ifadelerdeki en belirgin özellik, bir
duygu hali ile bir olayın neden - sonuç ilişkisi içine
sokulmuş olmasıdır. Bir başkasının yaptığı / yapmadığı,
söylediğilsöylemediği sahip olduğumuz duygu durumu-
nun veya davranışın nedeni olmaktadır, Bu mantık
çerçevesinde, sevinmemiz, üzülmemiz, kızmamız için
birilerinin bir şey yapması gerekiyorsa duygularımızın
denetimi bizim dışımızda mı?

Duygularımın sahibi kim?

'Başkaları' dediler bana.

Mut]u ettiler önce,

Sonra mutsuz, acımaslzca...

Şimdi ne yapacaklarını bekliyorum...

İş ortamında mutsuz olduğumuzu varsaya|ım;
mutlu olmamız için iş ortamının ya da aynı
ortamda çalıştığımız kişilerin değişmesi mi
gereklidir?

Grup halinde bir olayı tartşıyorsunuz. Herkes
kendi görüşünü dile getiriyor, Tartışmanın
bir noktasında, gruptakilerden biri, sizi
dinledikten sonra, alçak; ama duyabileceğiniz bir
sesle "Çok aptalca." der...

Böyle bir oiay hangi duyguya neden olacaktır?
Öfke, kaygı,ağlama, aIdırmazlık...
Hangi duygu yaşanacaktır? Yaşantılar, böyle bir
olay karşısında kimilerinin büyük bir öfke,
kimilerinin korku (ve bir daha konuşmama),
kimilerinin aptallıklarını kabullenip nerede
aptallık yapbğını öğrenme çabası ve utanç
gibi farklı duyguları yaşayabildiklerini
göstermektedir. Demek ki,davranışlarımIzın
nedeni karşı karşıya kaldığımız olaylar değildir,
Öyle olsaydı işimiz çok kolay olurdu. Bizi mutsuz
eden, öfkelend i ren olayla rı n listesini yapa r;

ilişkilerimizde bu listeyi kullanabilirdik.

Tekrar sordum.

Duygularımın sahibi kim?

'Sensin'dedi birisi.
Anladım ki, yaşadığım

Tüm mutlu!uk ve mutsuzluk]ar
kendi ettiklerim.
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Bu durumda aynı olay karşısında farklı duygular
yaşanıyorsa, davranış ve duygularımızın gerçek nedeni
dışımızdaki değil; olayla ilgili üreti:iğimiz düşüncelerimiz,
yorumIarımız yani içimizdeki olaylarsa düşünce ve

yorumları mızı gözden geçirmek zorunluluğu doğmakta.
"Ahmet babasını çileden çıkarth." gibi yanılgılı anlayışı,
"Babası Ahmet'in davranışı karşısında kendini çileden
çıkarth." gibi daha gerçekçi bir açık|ama ile değişürmek
gerekecekfir.

Ancak, davranış ve duygularımızın asıl nedeninin olay-

lara verdiğimiz yorumlarda yathğını görmekle birlikte;
söylenen bir söz ya da davranışın duygu|arın başlangıç
noktası olması, düşünce sürecini harekete geçirmesi
açısından önemli olduğunu da görmezden gelemeyiz.

ş,§N Kq!!'l

Ağızdan çıkhysa bir kez söz,
Güvenmek için, unutma,

Bakar yaptıklarına bir çift göz.
Sözle eylemin yapüğı

Ahenkli dans,
İlışkl güveni için

Tek şans.

. ...,,Üüşün " kçe'gülÜtıoıiuİa."-',,,

.' ] 1Ağ[ıyorurn düş dü,kçe.ı -., .

Anlaşamıyor o zaman insan,
Olay ne acıklı, ne de l<omlk

Olmuş sadece.
,'. . ,:Değil,ini,ki.doğunca,günşş ] ,
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KAVRAM5AL OLAYLAR DUYGU HAL|

Çevresel olay } Duyusaltepkiler

Tablo'da eörüldüğü gibi çevresel olay, süreci
başlatmakta ve olay algılanmaktadır. Yüz yüze

kaldığımız ve algıladığımız olay anlamlandırıp, buna

bağlı olarak düşüncelerimiz dile gelmektedir. Dile
gelen düşünce içeriğine bağlı olarak da duygu süreci
başlamaktadır. Düşünceyi gelişürmeden, duyguyu

oluşturamayız.

İnançlar,yorumlar1 r Davranışsal
değerkalıpları l l tepki|erl3|
Düşünceler l l Biyo-fizyolojik
iç-konuşmalar J L tepkiler

Beyin, kendisine kan pompalandığı ve çeşitli biyo-

kimyasal ihtiyaçları sağlandığı takdirde, birçok işlevi

arasında; düşünme, yorum yapma, olaylara anlam
verme/ inançlar gelişürme gibi kavramsal tepkilerde
buIunur. Bu kaçınılmazdır. Beyninizi bir an için yok farz

edin, "hissetme" yeteneğiniz silinip gider.



Duygu, düşünceye gösterilen fiziksel tepkiyse; ağlama,
utanma ya da diğer duygusal tepkilerden herhangi
birini göstermek için öncelikle düşünce merkezinden
sinyal almalıdır.

Tüm duygularımız düşünce sonucu oluşuyorsa;
düşüncelerimizi kontrol edebiliyorsak, duygularımızı da
kontrol etme yeteneğimiz vardır. Duygularımızı kontrol
etmenin yolu, onları doğuran düşünce|er üzerinde
çalışmaktır. Bizi mutsuz eden, üzen, sevindiren vb.
insanIar ve olaylar olduğuna inanırız. Aslında, bizi
mutsuz eden, üzen,sevindiren vb. insanlar ve olaylar
değil, bunlar hakkındaki düşüncelerimizdir.

Nasıl düşünüleceği, hangi olaylar hakkında ne gibi
yorumIar yapılacağı, nelere inanılacağı, yaşamın
başlamasıyla birlikte öğrenilmeye başlanır. Üç
yaşındaki çocuğuna say| saymayı öğretmeye çalışan
bir baba, oğluna sayıları tekrarlahr. İlk başlardaki
oyunumsu ilişki, çocul< yanlış sıralayıp baba düzelttikçe
sabırsızlıl< işaretleri gösterir. "Bak oğlum, 4'ten
sonra 5 gelir, tamam mı?" Çocuk yine başlar saymaya;
ama tedirgindir;
"1-2-3-4-5-10". Sabrı taşan baba: "Geri zekalı sen de!"
diye bağırır. Çocuk daha da tedirgindir. Anne, babaya
çıkışır: "Yapma böyle, çocuğa böyle şey|er söyleme".
İyice canı sıkıimış baba karşılık verir. Aile içi gerginlik.
Baba üsteiedikçe, çocuk çabaladıkça işiülen azarlar,
yaşanılan gerginlikler çocuğa neyi öğretmiştir? Çocuk
elbette sayı saym3yı öğrenir. Ancak, sayı saymanın
ya da sayamamanın gerizekalılık, babanın sevgisini
azaltma, anne ile baba arasında çatışma anlamına
gelebi|eceğini de öğrenmiş, yeni bir inanç ve düşünce
kaza nmışür.

§ieler söyleniyor bana, rıeier"
yanalar mı diiler?

Yana iar diye iııaıııyorsaın,

Çökertiyor }ıen i el ler.
Dilier ı"ı€ de!"§e desin,
inanınıyor§am eğer.

Yıkı lmıyormuşu rn mğğer.

Şimdi, yazımın başında verdiğim cümleleri,
duygularımızı kontrol edebildiğimiz ve onların
düşüncelerimiz sonucu oluştuğu gerçeğiyle
tekrar yazalım.

"Söylediğin o sözler beni çileden çıkardı."
"Söylediğin o söz nedeniyle oluştuduğum
düşüncelerle kendimi ö{kelendirdim ve çileden
çıktım."

"Bu tavırların beni kaygılandırıyor."

".,............,.. düşüncesiyle kaygı|anmayı seçüm."

"Beni herkesin içinde aptaI gibi hisseüirdin."
"Başkalarının ne düşündüğü kendi
düşünce|erimden daha önemli. Bu nedenle
kendimi aptal hissettim. "

"Bu çocuk bir gün beni delirtecek."
" Çocuğumun davranışiarında sorumluIuğum
çok. Beceremediklerim için kendime kızıyorum."

"Beni kızdırıyorsun."
"Kızgın olmaya karar verdim; çünkü seni
kızgınlığımla daha kolay kontroi edebiliyorunı."

"Beni çok mutlu ettin."
"Beni özel kıldığını düşündüm, mutlu oldurn."

L, :{



"Beni sen mutsuz ettin" demek

Daha kolay ge|irdi,

Değişmem gerekmezdi,

Çünkü nası| olsa sorumlu

Karşımdaki kişiydi...

Dışımdaysa nedenler,

Ben değişemem,

Mut|u olmayı bilemem.

Peki, birileri biliyorsa, eğer,

Ben niye beceremem?

Önceleri garip geldi bana,

"Kendimi mutsuz ettim" demek;

SorumluIuğu üstlenmek ve

kendimde bilmek.

Ama şimdilerde hoşuma gidiyor

Değişimin gücünü

İçimde hissetmek.

EKIN KoLEIl
-&],, rkJl!"'§

Yeni bakış açılarıyaratmak kolay değildir.
Bugüne kadar özümsediğimiz düşünme
alışkanlıklarımızı değiştirmek, silip atmak
uzun süreliçaba gerekürir. Sahip
olduğumuz düşünme alışkanlıklarını
öğrenmek için yaşamımız boyunca

çalışhk. Artık otomatik olarak seviniyor,
üzülüyor, inciniyoruz. Bu davranışları
kabul ettik ve karşı koymak için hiç çaba
harcamadık, bildiklerimizi yaşamaya
devam ettik. Ancak, hpkı bunları
öğrendiğimiz gibi değişik düşünmeyi de
öğrenebiliriz. UnutmamaIıyız ki bir
düşünce bir kez deneyerek değil, sürekli
tekrarlayınca inanca dönüşür.

Derleyen: H. Ferda TİLMENsAĞlR
Ekin Koleji - Uzm.Psikolog
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Başkalarının yaptıkları benim düşünmeme neden olur;
neyi düşüneceğimi belirleyemez. Duygularım rengini
yorumlarımdan alıyorsa, duygumu değiştirme
sorumluluğu bendedir,

özrnı<ıir, BiREysEL soRUMLULU K

Başkalarının yaptıkları benim davranış ve duygularımı
belirler, duygumun renginin değişmesi için
başkalarının değişmesi gerekir.

BAĞlMLlLİK,

ÇEVRESEL SORUMLULUK

Başkaları benden, ben başkalarından farklı
düşünebiliriz. Fafklılık bir olayı anlayabilmem
için yararlıdır.

BlREYSEL FARKL|LlK: FARKLI
DAVRANABiLME CESARETi

Başkaları bana kıyasla doğru/yanlış; haklı/haksız
düşünür ve davranır.

RAYLAŞM lŞ DUŞUNCE: SAVUNMA,
KENDİNi TEKRARLAMA, KAVGA

Ben bir kişilik ailesiyim. Her bir alt kişiliğim benim
yararım için vardır. Her biri bana yakışır.

ainrv-içi FARKLıLlK:FARKLı DAVRANABİLM E

CESARETi, VAROLUŞSAL SAH İPLEN M E

BEN'im bir değerim var, onu yükseltmeliyim ve o
değeri korumalıyım.

TEK BEN,LİLi«1 arıı DEĞ E Rİ ri nyariı-iĞi) : SAVU NMA,
KENDi N ı TEKRARLAMA, KAYGl,

örxr, çörüııırü

Orneklerde de görü|düğü gibi bilişsel yanılgılar; bireyse|
sorumlul uğun yerini çevresel sorumlu luğun; bi reysel
farklılıkların yerini raylaşmış düşüncenin;

birey-içi fa rklılıkların ise birey-içi aynılığın almasına
neden olmaktadır, Her düşüncenin bir dili, her dilin
de bir faturası vardır.



ÇEVRESEL SORUMLULUK DİLİ _ BİREYsEL
SORUMLULUK DİLİ (Ne değişebilir? Ne değişemez?)

Yaşadıklarımız bireysel sorumluIuğumuzdadır. Bunun da
bizim davranış ve duygularımızın o|uşum ve değişimiyle
ilgili deneüm gücüne sahip olduğumuz anlamına
geieceğini tartışmıştık. Buna göre;

ğKıN KqLEJ|

"Sana kımıldama diyorum, kımıidama ! Kaybolacaksın !"

diyordu. Ben annenin yüzünü görebiliyordum. Gözler
fal taşı gibi açılmış, elinin işaret parmağını sertçe

çocuğun yüzüne sallıyordu. Mete sanırım 3-4
yaşlarındaydı ve sırtı bana dönüktü. Mete olduğu
yerde durdu, anne eşyalarını toparlamaya çalışırken,
annesinin yanından fırladı ve bizim bulunduğumuz
restoranın içine doğru koşmaya başladı. Buzdolabının
vitrinine kadar geldi. Vitrindeki yiyeceklere merakla
bakıyordu. O sırada anne de yavaşça onun bulunduğu
yere doğru (ama aralarında hala on metre kadar var)
yürüyordu.

Bilişsel seçeneklseçeneksizliklere göre {Ne
değişebilir? Ne değişemez?) ödenen faturalar:

KONTROL ÇEVREDE YANİLGlSİNlN FATURAS|

Suçlama, bağımlılık, çaresizIik,
güven yoksunluğu, öfke, sorumluluk alamama

KONTROI BENDE YANİLGİSİNİN FATURAS|

Yalnızlık, aşırı güven, kendini suçlama,
kontrolü kaybetme kaygısı, öfke

Aşağıdaki yazıda Nurdoğan Arkış'ın havaalanında bir
anne-çocuk ilişkisiyle i|gili gözlemi anlatılıyor. Çevresel
sorumluIuk diline güzel bir örnek olduğunu
düşünüyorum.
"Geçenlerde havaalanında eşim Esra ile uçağın kaIkış
saaüni beklemek üzere bir restoranda bir şeyler
atıştirıyorduk, Bağıran bir annenin sesiyIe irkiIdim ve o
tarafa baküm.
Bizim oturduğumuz yerden on metre kadar ötede
"Mete, Mete! Mete diyorum sana!
Gitmeyeceksin oraya, yanıma gel, gitme kaybolursun!"
diye bağırıyordu anne çocuğuna

ÇEVRE§EL SORUMLULUK DİLi
(Başkalarının yaptıkları benim davranış

ve duygularıma neden olur.)

giRrysgı_ soRUMLULuK DlLl
(Başkalarının yapükları benim düşünmeme

neden olur; neyi düşüneceğime değil.)

Beni çok kızdırdın. Kızdım.

Tavrın beni üzdü. Tavrına üzüldüm.

Beni yine üzdün, Yaptığına üzüldüm.

Beni etkiledin, Yaptığından etkilendim.



Gene sertçe, ama deminkinden daha az bağırarak,
"Gel yanıma, yanımda dur, kaybolacaksın." dedi. Mete
annesinin yanına gitti.

Sonra birlikte yürümeye başladılar. Henüz iki metre
gitmişlerdi ki Mete aniden annesinin yanından fıriadı
ve restoranın önündeki paravanın arasından geçmek
üzere yere eğildi. Tam paravanın oradan geçerken
annesine döndü baktı. Annesi "İyi sen öyle yap, ben
de gideyim de gör. Öyle kalırsın burada." dedi. Mete
gene de paravandan geçme hamlesini yapmaya yönel-
di. Tam geçecekken tekrar annesine baktı. Annesi el
sallayarak, "Hadi ben gidiyorum. Sen kal burada. Ben
görürüm anneannenleri." dedi ve öteye doğru
yürümeye başladı. Mete baktı ki annesi terk ediyor,
birden paravanı bırakarak annesine doğru koştu.
Annesi sesin yükselterek "Gelme, gelme ben tek
başıma gideceğim," dedi. Mete önüne geçip, annesinin
gidişine engel olmaya çabaladı, anne yüz vermeksizin
Mete'yi hafifçe kenara iter gibi yapi ve yoluna devam
etti. Mete ağlamaya başladı. Annesinin eIini tutmaya
çabaladı, anne elini itekledi. Mete bu sefer daha
yüksek sesle ağlamaya başladı, Acı çeküği her halinden
belli oiuyordu. Anne biraz sonra Mete'nin elini tuttu.
Mete sıkı sıkıya yapıştı annesinin eline, biriikte
yürümeye başladılar.

Hepsi iki - üç dakika içinde olmuştu. Ben bir
sosyoloğum, son yazdığım kitabım (Mümkün) bir öz
güven ve liderlik kkabı. O kitabı yazarken sekiz yıl bu
konuyu inceledim ve şunu gördüm:

]". Bütün çocuklar liderce bir tutum içerisindeler,
hemen hemen her çocuk hedefini koyuyor ve o
hedefe ulaşmak için çaba sarf ediyor. (Mete,
restoran|n içine girme hedefini koymuştu, ona ulaşmak
için koşmuş, paravan engelini aşmaya çabalıyordu.)

2. Bütün çocuklar isüsnasız çok yüksek bir öz güvene
sahipler. (Mete, hedefini gerçekieştirmek için
korkusuzca tanımadığı bir ortamda -havaalanı-
tanımadığı bir mekana -restoran- giriyor, tanımadığı
insanlarla ve göreviilerle dolu olmasına rağmen
çekinmeden keşfi ni gerçekleşürmeye girişiyor.)

3. Bu durumun farkına varan aileler, çocuklarına
olumlu biçimde destek olduklarında her çocuk hem
sağlıklı bir kişilik geliştiriyor hem de liderce bir yaşam
sürdürüyor.

4. Bu durumun farkında olmayan aile|er, çocuklarının
öz güvenlerini kırıyor ve liderlik potansiyellerini
düşürüyorlar.

Tam burada, anne için de bir iki söz etmem lazım:
Anne yaphklarını kötü niyetle yapmıyor. O hem

çocuğunun kaybolmasından hem de bir an önce uçağın
kalkış kapısına varma kaygısında olan biri. Bu nedenle
yapıyor yaptıklarını. Ancak, anne çocuk üzerindeki et-
kisinin farkında değil.

Şimdi Mete'nin ve Mete gibi bu türden olaylara sık sık
maruz kalan çocukların neler öğrendiklerine bakalım:

1. Ben öyle kendi başıma hedefler koymamalıyım,
kaybolurum.

2. Benim kendi seçimlerim, arzuladıklarım önemli
değil, o nedenle kendi seçimlerimiyapmamam, hedef
koymamam daha iyi.

3. Kendi başıma bir şeyler yapmaya, kendi seçimlerimi
gerçekleşti rmeye ça ba ladığımda, başta ya kın çevrem,
buna karşı çıkarlar.

4. Benim yaphklarımı yakın çevrem dahil kimse
desteklemez ve dahası beni terk edip gidebiIirler.

Hayatta yapayalnızım, desteğim yok, güvenebileceğim
kimse yok. Her an terk edilebilirim. En iyisi onların
istediği gibi biri olmam, kendiseçimlerimden
vazgeçmem, sıkı sıkıya onlara yapışmam.
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Bunların sonucunda, Mete, öz güveni düşük, seçimlerini
yapmaktan çekinen ve başkalarının dediklerini
benimseme eğiliminde olan biri olarak yetişecektir. Bu

da onun öğrenciliğini, arkadaşlık ilişkilerini, eşiyle ve

çocuğu ile ilişkilerini, iş yerindeki tutumlarını, vatandaş
olarak tavırlarını etkileyecekür.

Peki, anne ne yapabilirdi? Örneğin, Mete'nin tüm bu

davranışla rı neden yaptığını an lamaya çalışabilirdi.
Mesela Mete'ye "Metecim gel bakalım yanıma, bir şey
soracağım sana o restoranın içine koştun ya az önce,
neden koşuyorsun, anlat da ben de bileyim." diye
sorabilirdi, Mete bir şeyler derdi, belki "Orada o
yiyecekler var ya, onlara bakmaya gittim." diyecekür.
Bu durumda anne derdi ki "Haaa, onları merak etLin,

aferin oğlum, merak etmek iyidir. Hadigel beraber
bakalım." Beraber baksalar ve anne çocuğunu teşvik
etse, "Öğrenmek istediğin bir şey var mı?" dese...

Mete, "Var.", dese, anne dese ki "E hadi bakalım o
zaman sor şuradaki amcalara..."

Bireyin karşı karşıya kaldığı bazı durumlarda birçok
seçenek içinden bir davranışı seçme olanağı varken,
bazı durumlarda sadece belirli bir davranışı sergileme
"zorunluluğu" söz konusudur. Bireyin olasılık gerçeği

karşısında takınacağı bilişsel tutum ileüşim dilini
belirler. İnsanlar arası ilişkiler dünyasına baktığımızda
olasılığı reddeden, bireysel tercihleri zorunlulukmuş

KUTUPLAŞTıRMA- BİREYSEL FARKL|LıK oiı-i {ıve olabilir? Ne olamaz?}

ş$N Kq,LEüi

Ona merak etmenin ve buniarı i|gililere sormanın
normal olduğunu anlatsa.
Bu arada saaü kontrol etse ve "Metecim şimdi
uçağımıza gitmemiz gerekiyor, yoksa kaçırırız,
anneannenleri merakta bırakırız, bu doğru değil, hadi

bakalım düş önüme bana yolu göster, al bakalım

çantanıda kendin taşı." dese...

Çocukların tamamı öz güven ile doğuyor, keşfetme
arzusu ile yanıyor, ne istediklerini çok iyi biliyorlar ve

bunları gerçekleşürmek için üzerlerine düşeni yapma

konusunda çok istekliler. Bu noktalarda onları biraz
doğru yönlendirirsek hem sağlıklı insanlarımız olacak
hem de çocuklarımızla gurur duyacağız.

gibi gösteren, seçeneksizlik vurgusu yapan dilin ne

kadar yerleşmiş olduğunu gözleyebiliriz. Bireyin
varoluşunda, farklı davranabilme cesaretini
kaybederek, kendini seçeneksizlik içinde tekrar
etmesi ciddi bir faturadır. Farklılığın olduğu yerde

çözüm vardır. Bireysel farklılık, sorun değil; yarar
ola rak değerlendirilmelidir.

KUTU PLAŞTİ RMA-OLAMAZLİ K Dİ Lİ

(Başkaları bana kıyasla ya doğru/yanlış;
haklı/haksız düşünür ve davranır)

Bl REysEL FAKLıLıK_oLABİLl RLlK DlLl
(Başkaları benden, ben başkalarından farklı düşünebiliriz.

Farklılık bir olayı anlayabilmem için bir yarardır)

Çok yanlış düşünüyorsun, Benden farklı düşünüyorsun.

Bana bu haksızlığı yapamazsın, Öyle davranmanı tercih etmezdim.

Olaya yaklaşımın doğru değil Olaya yaklaşımın benden farklı

İstesem de yapamam, mümkün değil. Öyle de yapabilirim; ama hiç tercih etmiyorum.

B i re y l e r a İa s s e ç e n e 

:lH lil;l İ;H iil l; tltT:lH ;§ il :tr;llT 
z ? } ö d e n e n f a t u ra l a r :

Yalnızlık, yaratıcılük ve bireysel gelişim yoksunluğu, yanlış yapma kaygısı, düşüncelerde katılaşma,
paylaşma, obsesif düşünme/davranma, öfke
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T- Bu terfinin önemi neydi sizin için?
D- Onca yılın sistemli ve planlı çalışmalarının sonucuydu benim için.
T- Sistemli ve planlı derken?
D- Yani ne ve nasılyapılmasıgerektiğini bilmek, doğru ve yanlışlarıayıkiamak, bir hedefe ulaşmak için
yapılmalıdı r, neler yapılmamalıdır, demek isüyorum.
T- Doğru ve yanlış dediniz...
D- Evet, yani bir iş yapılrken yapılması ve yapılmaması gerekenler vardır.
T- İş ortamında yaşadığınız kaygıve öfl<enin bu yanlışlıkve doğruluklarla bir ilgisiolabilir misizce?
D- Kesinlikle. Zaten toplanhlarda kıyamet buradan kopuyor. Ben alhmdakilerden, belirli bir işin doğru
yapıİmasını isüyorum. Onlara defalarca anlatıyorum. Gelgelelim herkes kendi kafasına göre takılıyor.
baktım yine biri kendi bildiğince bir şeyler yapmış. Avazım çıktığı kadar bağırdım.
T- Kendi kafalarına göre takılıyorlar dediniz. Yanlış yapıyorlar mı demek istediniz?
D- Elbette.

A. Kadir Özer'in "Var Oimak Cesaret İster" kitabından
bir alıntıyı, olabilirlik/olamazlık diline örnek oiarak
vermek isüyorum.

Danışan sevinç dolu bir heyecanla "Bunları
yapabileceğim aklıma dahi gelmezdil" diyerek
görüşmeye başlamıştı.

İşinde yeni terfi aimış, yöneücilik yapan bir kadındı.
Terfi aldığı için çok mutluydu, Ancak, yeni çalıştığı ekip
ile son zamanlarda sıklıkla çatışmaya giriyor, işler
planladığı gibi gitmiyordu. Son alh ayını kaygı ve öfke
yaşayarak geçirmişü.

(Terapist T olarak, Danışan da D olarak belirülmiştir.)

neler

bir şekilde,
Geçen gün

Danışan belli ki "bireyselfarklılıklar" gerçeği ile kavga içindeydi. Kendi bireyselfarklılığını "olmasıgereken bir
doğru" o|arak tercüme etmişti. Onun doğru bellediğinden "farklı" olarak yapılan veya seçilen her şey "yanlış"
kutbuna atılmaktaydı. Bilişsel bahçesi rayiaşmıştı...

T- Peki, sorabilir miyim? İş arkadaşlarınızın bilerek yaniış yaptıklarını mı düşünüyorsunuz?
D- Valla artık öyle düşünüyorum. Sanki ben beyaz desem onlar hep bir|ikte siyah diyorlar gibi geliyor.
T- Veya onlar da üpkı sizin gibi belirli bir işin yürütülmesinde başka bir açıdan bakarak öneri sunuyor olabilirler mi?
D- Böyle bir niyetleri olsa keşke...
T- Böyle bir niyetleri olsa, yani onların yaniış değil de, alternatif bir çözüm önerdikleri düşünülse duygularınız
farklı olur muydu?
D- olurdu olmasına; ama ben kendi bildiğim doğrudan nasıl vazgeçebilirim ki...

HER YİĞİDİN BİR YOĞURTYİYİŞİVARDIR. Bireyselfarklılıklar gerçeği bundan daha isabetli anlahlabilir mi? Bir
başkasının yaptığı seçime katılınabilir ya da katılınmayabilinir. Ancak, bu bir doğruluk ve yanlışlık ekseni değildir.

Danışanla yaşamın seçeneklilik gerçeği üzerine çalışmaya başlandı; sabah ruünlerini bir sonrakigörüşmeye kadar
tamamen değişürmesive hatta altüst etmesi istendi. Önce mutfakyerine banyoya gitmesi, yüzünü yıkamayıtü-
müyie atlaması gibi.
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Danışanın bir sonraki görüşmeye geldiğinde ifade ettiği
"Bunları yapabileceğim aklıma dahi gelmezdi." cümlesi
sa bah rutinini değiştirmeyle ilgiliydi.

Bu durum bireysei seçimler olarak yaşama geçirdiği
tercihleri zaman içinde yapılması "gerekenler" olarak
tercüme edip, kendini seçeneksiz bırakmış oimasının
as|ında sadece kafada olduğunu yaşanisal olarak
kendine göstermesinden ibaretti.

LKıN KqLEı1

YAPANı DEĞıL YAPıLANı DEĞERLENpİnrru oiı-
(Ne ölçülebilir? Ne ölçülemez?}

Bireylerin davranışlarından, özelliklerinden ya da
performanslarından; yani bireyi oluşturan küçük
ben'lerinden hareketle, toptan bir ben değeri
oluşturmak akılcı ve gerçekçi değildir. Kendimizi ve

çevremizi,üryakilik yaratan toptancı ben değeri ile
yargılamak ya da değerlendirmek kolaydır; ama
faturası ağır ödenir. Gerçekçi iletişim becerisinin
temelinde bireyin kişiliği değil, ortaya koyduğu
performansı veya davranışın değerlendirilmesi vardır.

-Evet Gedikli Anne! dedim.
-Say bakayım üstünde kaç çiçek var?
Buna bir aniam veremedim; ama saydım, Sanıyorum
yirmi beş otuz tane kadar vardı.
-Otuz tane GedikliAnne! dedim.
-Desene bu yıl otuz erik az yiyeceğiz! dedi.
Başka hiçbir şey söylemedi.
Ben öyie kalakaldım. Bu çiçeklerin bir zaman sonra
meyve olacağını nası] bilebiiirdim. Hem üzüldüm hem
utandım.

Birey içi seçeneklilik/tek benliliğe (ben değeri tiryakiliği) göre (Ne ölçüiebilir? Ne ölçülemez?) ödenen faturalar:

BEN DEĞERı TiRYAKiıiĞiıviıu FATURAsı

Yalnızlık, öfke, kaygı, depresyon, yaratıcılık ve bireysel gelişim yoksunluğu

Doğan Cüceloğlu'nun bir yazısından yaptğımız bu alınh
yapanı değil; yapılanı değerlendiren dilin kullanımına iyi

bir örnek olabilir:
Bir pazar sabahı tek başıma çıkfim bahçeye. Bazılarının
tomurcukları sürmüş bazılarıysa çiçek açmıştı. Küçük
bir erik ağacından bir dal kopardım. Bu bembeyaz

çiçekii dalı anneme vermek istiyordum.
Tam bizim evin arka bahçe kapısına yaklaşırken
Gedikli Anne'yle karşılaştım. Saçlarımı okşayarak,
-Annene çiçek mi kopardın? diye sordu.

,YAPANı" DEĞERLENoinrıu oiı
BEN'im bir değerim vardır ve onu yükseltmeliyim

ve o değeri korumalıyım.

"YAPILANı" DEĞERLENDıREN DıL
Ben bir kişilik ailesiyim. Her bir alt kişiIiğim benim

yararım için vardır. Her biri bana yakışır.

Ne kadar aptalım. Aptallık yaptm,

Beni önemsemedi. Yaptığımı önemsemedi.

Gözümden düştün, Yaphğını beğenmedim.

Ne kadar gıcık değil mi? Gıcıklık yaptı değil mi?
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Gerçi o tabiat biIgisi dersinde çiçekleri, taç yaprakları,
tozlaşmayı, dişive erkek organları okumuştuk ama
teorik olarak bilmek başka, praük olarak onu
yaşamak başka. O bilgi|erle bu ilişkiyi kuramamış
olmamın aptallığını yaşadım bir süre. Gedikli
Anne'nin o hiç azarlamayan, uzun uzun ders verme-
yen, o sevecen sesiyle söylediklerini unutamıyordum.

-Desene bu yıl otuz erik az yiyeceğiz!
Uzun bir süre kendimi çok aptal hisseüim.Eğer Gedikli
Anne beni azarlasaydı, bu utancı hiçbir zaman
yaşayamazdım.

Gedikli anne Kastamonu'nLın Gölbaşı köyünde yaşayan
yaşlı bir nine; kocası askerlikte gedikli çavuş olduğu
için, kocasının ölümünde sonra ona Gedikli Anne
demişler,

i ı-ırişiıvı vr | ırrişiıvısizıiĞi ııı sEsLERi

İletlşim becerisi olarak tanımlanan süreç, dinleme
becerisi ile başlar. Gerçekten dinleyebilmek için önce
beyn i n gönderi len ileti leri duyabi lmeye, görebilmeye
ve hissedebilmeye ihtiyacı vardır. DinIediklerimizi
anlayabilmek için bu ön koşuldur.

Anlama uğraşısını gelişürebilecek, karşıdaki kişinin
anlaşıldığı duygusunu yaşayabilmesine aracı oiabilecek
en önemli seçenek soru sormaktır. Soru türleri açık
uçlu, kapalı uçlu veya açıcı olarak ele alınabilir,

AÇlK UÇLU SORU: Evet/Hayır türünde
yanıtlanamayacak soru türüdür. Kişinin düşünce ve
duygularını davet eder. Özellikle iletişimin başında
kullanılması uygun olup, sonraki aşamalara geçişi
kolaylaştırır.

Aldığım kararla iigiIi düşünce!erini aiabilir miyim?

Acaba, arkadaşırna yakın olabi!mek için başka neler
yapabilirim?

Açık uçlu sorular örneklerden de anlaşıldığı gibi
hiçbir ön yargı olmaksızın, ileülere herhangi bir yapı
geürmeksizin, kişinin düşünce ve duygularının ne,
nasıl, neden oiduğunu ortaya çıkarmaya yöneliktir.

KAPALı UÇLU soRU: ileüşimde dinleme ve anlamaya
geçmek için açık uçlu sorularla başlamanın en uygun
seçim olduğunu biliyoruz,

Gedikli Anne önce çocuğun saçlarını okşuyor, böylece
sen benim için değerlisin, seni seviyorum, mesajını
veriyor. İkinci adımda, o an çocuğun yaptığı şeyin
çocuğun gözüyle anlatılmasına fırsat yaraiyor; annene
çiçek mi kopardın? Çocuğun yaptığı şeyin iyice farkına
varmasını sağlamak için çiçekleri saymasını isüyor.
Böylece çocuk sayarak işin içine iyice giriyor. Ve
çocuğun davranışının sonuçlarıyla ilgili bir gözlem
yapıyor: Desene bu yıl otuz erik az yiyeceğizI Sadece
bir gözlem yapıyor, gerisini çocuğa bırakıyor. Çocuğun
bu sohbette yer alan bilgiyi, değerleri anlayabi|eceğine
güveniyor. Bu etkileşimde gizli bir "Senin anlayacağına
güveniyorum." mesajı var.

GEDiKLi ANA _ BABALARA SAYGIYLA...

EKiN ı(OLEJi PDR BöLüMü

Ancak, açık uçlu bir soruya verilen yanıtta belirsizlik
taşıyan düşünceler ve duygular olabilecekür. Bu
durumlarda, kavramları belirginleştirmek veya ilgili
verileri alabilmek amacıyla kapalı uçlu sorular
sorulabilir. İletlşimde (özellikle belirsizlik taşıyan)
kavramların açılımıyla varsayımlardan uzaklaşıp
aksamalar azaltılabilir.

KişiA- Bazı kişilerin işteki tutumları hiç hoşuma
gitmiyor,

Kişi B- Tutumları derken ne anlatmak istiyorsun?
Açar mısın?

KişiA- Bu konuda daha etkin çalışma|arıgerektiğini
düşünüyorum.

Kişi B- Etkin çalışma? Anladığın nedir? Açar mısın? gibi.
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iletişimde aynı zamanda ileüyi verileştirme gereklidir.
Burada amaç, genel hatlarıyla sergilenen düşüncenin
somut verilerle anlaşılmasını sağlamaktır.

KişiA- Çalışma saatleri çok uzun.

Kişi B- Tam olarak kaç saat ça|ışıyorsunuz?
Veya

KişiA- Bıktım bu insanların şikAyetlerinden!

Kişi B- Anlaşılan çok şikAyet geliyor, Tahminen günde

kaç şik6yet dinIiyorsunuz? gibi.

AÇlClSORU: İleüşimde anlama sürecinin en önemli
olanı ise açıcı sorulardır. Kişinin gönderdiği iletinin
anlaşılıp anlaşılmadığını test eder ve ileti netliğini
sağlaması açısından son derece önemIidir. Bu tür
sorular bir soru sormaktan çok, ileüyi alan kişinin,
gönderen kişiye, anIadığı gibi geri göndermesidir. Bir
tü r yen ide n ifadelemek/tan ı m la ma kti r, İ leti gönde re ne,

anlaşıldığı duygusunu en iyi yansıtma yoludur.

[KüN KqlE}l

Bu ailede herkes kendi kabuğuna çekilmiş.
gibi bir ifadeye l<arşılık olarak
Yani herkes birbirinden kopuk mu demek istiyorsun?
yerine

Senidoğru anladıysam, aile üyelerinin daha çok
kaynaşmasını isüyorsun.
diye karşılık verirsek, ifade edilmek istenen,
karşımızdaki kişinin aile üyeleri arasında kaynaşma
olması özlemini dile geürmiş oluruz.
Kişi A- Bu top|antılar saatlerce sürüp gidiyor. Sonuçta
bir şey çıkmıyor.
Kişi B- Zamanın daha iyi kullanı|masını isüyorsun değil
mi? örneğinde olduğu gibi,

İletlşimde dinlemenin, anlamanın, soru sormanın önemine değindikten sonra, bizim bu süreçte yaphklarımızı
paylaşmak isüyorum. Yapılan çalışmalar, iletişim sürecimizde daha çok aşağıda belirtilen cümleleri kullandığımızı
göstermekte.

)

l]

1l

EMİR VERMEK, YÖNLENDİRMEK
...... Hadi derse!, yapman gerekir......
v Korku ya da direnç yaratabilir.

ıSöylenenin tersini denemeye davet edebilir.
v İsyank6r davranışa ya da misillemeye yol açabilir.

UYARMAK, TEHDİT ETMEK
Bak pişman olacaksın, ....yapmazsan.....olur
.ı Korku, boyun eğme yaratabilir.

*ı Söz konusu sonuçların gerçekten meydana ge|ip

gelmeyeceğini denemeye yol açabilir.
.z Güçenme, kızgıniık ve isyankdrlığa neden olabilir.

AHLAK DERSİVERMEK
Başka|arı ödevlerini tam yaparken, Bazıları
bulamazken, Çalışmak senin sorumluluğun...
.u Zorun|uluk ya da suçluluk duyguları yaratabilir.
./ Savunmaya yol açabilir.
r' Güvenilmediği duygusunu yaratabilir.

öĞür vERME, çözüıvı yoLLARı öıuşRıvır
Önce dinlen, sonra çalış,
Ben olsam öyte değil, böyle yapardım.
*ı Kend i sorunlarını çözemeyeceğin i hissetti rebilir,
l Seçenekler geliştirmesine engel olabilir.
*/ Bağımlılıkta direnme yapabilir.

MANTİKSAL DUŞUNME
Aklın yo|u bir, İşte bu nedenle hatalısın...,
Gerçek şu ki...
l Savunucu tutumlarıve karşı koymayı kışkırtabilir.
l Artık dinlememesine yol açabilir,
./ kendini beceriksiz ve yetersiz hissetmesine neden
olabiiir.
l Hataların altü çizildiği için dinleme işlevi kesilebilir.

YARGıLAMA, ELEşTiRME
Sen iyice saldın,5en zaten...,

Çok çabuk pes ediyorsun.
r' Yetersizlik antamı taşıyabilir.
l Azarlanma korkusuyla ileüşimi kesebilir.
! Yargıve eleştirileri gerçek olarak algılar iBen
başarısızım!)ya da karşılık verir (Sanki sen ful

çıkaracaksın!)
./ o andaki ileüşimi kesmekle kalmaz, uzun dönemdeki
olası iletişim girişimlerini de ortadan kaldırır.

OVME- Harikasın! Süpersin!
./ Ailenin beklentilerinin yüksek olduğunu ima eder.
r/ Kaygı yaratabilir.
./ İstenilen davranışı yapürabilmek için, içtenlikten
uzak bir manevra olarak algılanabilir.
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Okulumuzda yapüğımız çalışmalarda öğrencilerimize anne ve babalarından sıklıkla duydukları cümleleri
yazma ları nı istediğimizde belirtilen/a lgıla na n ifadeler şöyleydi :

ALAY ETME, AD TAKMA
Çok çalışıyorsun!, Hadi baka!ım Süpermen!
r' Kendini değersiz hissetmesine neden olabiiir.
l Sevilmediğini düşünebiiir.
./ kendini algıiayışı üzerinde olumsuz bir etki yarat-
abilir.

YoRuM GETaRME, TAN| KoYMA
Neden böyle davrandığını biliyorum,
Herhalde çok yorgunsun.
./Tedirgin edici olabilir ve başarısızlık duygusu
yaratabilir.
ı Kendisine inanılmadığını düşünebilir.
ı/Yanlış anlaşılma korkusu iIe ileüşimi kesebilir.

OlumIu olarak algılanan cümleler:
.Aferin! .Yapabilirsin! .Sanagüveniyoruz.
.Ça|ışınca olur. .Bu sıralar iyi çalışıyorsun.
.Bu sene çalış ki hayaünı kurtar/sonra rahat et.
. Kendine güven. .Seni seviyorum.
. Bilgisaya r oynayabilirsin/ödevini yap bilgisayar oyna.
..... Bu sene bütün arkadaşlarını geçecek!
.Çalışmaya devam. .Gel beraber çalışalım.
.Sana güveniyorum, senin için çok çabaladım beni
mahcup etme.

...DlR - DEGlL: Birinci sınıftaki çocuklar küçüktür,
büyük değil,

YA DA /YOKSA: Oyunca|<larınıya sen topIayabilirsin,
ya da birlikte toplayabiliriz yoksa ben toplayacağım ve
farklı bir yere koyacağım.

B^Zl / HEPSİ: Bazı derslerine miyoksa bütün
derslerine mi çalışamadın?
EĞER / o ZAMAN: Eğer şimdi oynamazsak o zaman
eve geç kaIacağım.

AYN|/ FARKLI: Senin çözüm önerin arkadaşınınki ile
aynı mı yoksa farklı mı?

Örıcr / SONRA: ...olmadan önce ne oldu?
.,,sonra ne oldu?

Şİrvıoİ / DAHA SoNRA: Şimdi ders çalışıyorum seninle
daha sonra konuşalım mı?

soRU soRMA, slNAMA
Kaç soru çözdün? Neden?
.ı Eleştiri kaygısıyla kaçmaya yöneltebilir.

"z 
Korku yaratabilir.

lAilenin endişelerine odaklanıp, kendi sorununu
gözden kaçırabilir.

iı-e iyi BAşKA yöNE çEKME
Gel biraz sohbet edelim.
Oyun oynamak lster misin?
a/yaşamın güçlüklerinden kaç! mesajı verebilir.
y' Sorunların önemsiz, saçrna ve geçersiz olduğu
mesajını verebilir.
l Bir güçlükle karşılaştığında açık davranmayabilir.

Olumsuz olarak algılanan cümleler:
. Ders çalış ! .Senden hiçbir şey olmaz !

.Ya yapamazsan? . Daha çok çalışmalısın.
ı Milİet günde 300/500 çözüyor. Sen?
. Sen asmaya başladın yine.
. Bırak face vb., kitap oku
. Bırak o telefonu. / Telefonu alırım. / İnterneti
keseceğim. ıTest çöz. .O yanlışları neden yaptın?
.Bu son senen. Eğer isteklerinden vazgeçmezsen
çok pişman olursun.

OLABİLİR / BELKİ: ...bu durumda neler olabilir, belki
yeniden deneyebiliriz.

HEM / HEMDE: aynı anda hem seni hem de
arkadaşını dinleyebilir miyim? Farklı bir zamanda
konuşabilir miyiz?

ADİL/ ADİL DEĞİL: Bu çözüm sence adil mi değil mi?

oÜnÜsr l DÜRÜST DrĞİı: .....durum dürüst mü
değil mi?

ZAMANı / ZAMANı ogĞİL: şimdi uygun zaman ve
yer mi? Düşünür müsün?

YERİl Yenİ OrĞİl: Sence mutfak/sınıf, bu oyunu
oynamak için uygun bir yer mi?

siz Harııe isEsiNlzi DuyuRMAK isrrnsiıvizı

H.Ferda TıLMENSAĞlR
Ekin Koleji - Uzm. Psikolog

Araştırmaİar aşağıdakisözcükleri daha sık kullanmakla ileüşim arasında olumlu bir bağlantı olduğunu göstermiştir.
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SOZSUZ İLET|ŞİM

İletişim konusunda çalışma yapan çoğu uzman, ileüşim
sürecinde sözsüz ileüşimin önemine dikkat çeker. Öyle
ki bazı uzmanlar sözsüz iletilerin sözlü iletilere göre daha
önemli ve etkili olduğunu vurgular, Albert Mahrebian
iletişim sürecinde yüz iletilerinin %60, ses tonunun %30

ve sözcüklerin %IO gibi ağırlıklar taşıdığını ifade etmek-
tedi r. Mahrebian' ı n vurguladığı ölçüler değişiklik göster-
se bile beden dilinin iletişimdeki etkisiyadsınamaz.

Sözsüz i letişi min çevremizde ki va rl ığın ı gerçekte n

yakalamak ve hissetmek için kulaklarımızı seslere
kapayıp insanların mimiklerine, göz, kafa ve bacak
hareketlerine, duruşlarına ve oturuşlarına dikkat
edebiliriz. Tıpkı sessiz bir film izliyormuş gibi...

Sözsüz ileüşimde 4 temel davranış grubu dikkati çeker:

Göz Teması: Kişilerin ileüşimde aynı dalga boyuna
geçmek için ilk bağianh noktaları, gözleridir.İleüşim
kuracağımız kişi ile göz teması kurabilmek, kurulabilecek
bağlantılar arasında en koIay olanıdır diyebiliriz. "Her

şey gözlerinden okunuyordu.","Gözler yalan
sözlemez." gibi ifadeler, göz kontağının ne kadar etkili
olduğunu doğrulayan yaygın ifadelerimiz arasındadır.

Baş ve İnce Yüz Hareketleri: Karşınızdaki kişinin
iletisini dinlemeye hazır olduğunuzu veya dinlediğinizi
göstermek istiyorsanız yapılabilecek en yalın baş hare-
keti, başı öne ve arkaya çok hızlı olmayacak bir şekilde
hareket ettirmektir. Genei bir ilke olarak karşınızdakine
göndereceğiniz sozel davranışlar, sözsüz nitelikteki
davranışlara oranla daha faz|a istemli denetim altnda
olabilirler, Sözsüz davranışların önemi de zaten hem
kendimizin hem de karşimızdakinin genelde iç-iletişimini
yansıtmaiarıdır. Esas nokta, gelen iletileri içten bir

şekilde dinleme ve anlama gayreti ile, istem dışı baş ve
ince yüz hareketlerinin eşleşiyor olmasıdır.

kol ve Bacak Hareketleri: kol ve bacak hareketlerinin
doğrusu ya da yanlışı yoktur; uyumsuz olanı vardır.
Yaygın bir anlayışa göre kolların göğüs üzerinde kenet-
lenmesi kişinin başka bir görüşe kapalı; iki yana açık
olması karşı görüşe açık olduğunu ifade eder, Bacaklar
üst üste atılmış/atılmamış olsun genelde bir hareket
gözleniyorsa (iki yana sallama, ayak parmakları üzerinde
yaylanma gibi) kişinin bir tedirginiik veya gerginlik içinde
olduğu düşünülebilir. 5öz konusu bacak hareketleri
ileüşimin belirli noktalarında ortaya çıkıyorsa gerginliğin
belirgin bir ileüyi gönderme veya alma ile ilgili olduğu
akla gelebilir.

EKİN KOLEIİ
''1,1ıı lkı,l! ' t

sözcüK %10 _ sEs ToNu % 30

Mesafe ve Oturuş Düzeni: Tanışık olduğunuz insan-
lardan oluşan bir topluluğun içine girdiğinizde yakınına
gittiğiniz kişi kendinizi en yakın hissettiğiniz kişi

olacaktır.Yine böyle bir toplulukta kendinize uzak
hissettiğiniz birinden de uzak durma eğiliminiz
olacaktır.Duyusal kanalı baskın bir kişi ile iletişime
geçme isteğiniz; mesafe,görsel ve kinestetik kanalları
baskın kişilere kıyasla daha az önemli
ola bilmekted i r. İ letile rde d uygu ia rı a l gı la maya eği li m I i

kişilerde(kinesteük algılaması baskın)mesafe özeI li kle
önem taşır.Klasik bir ifade olarak iletişimde aranızdaki
mesafeyi ne uzak ne de yakın tutun önerisinin sadece
duyusal algılama yapanlar için bir geçerliği
ola bi lir. Mesafen i n özel li kle kinesteti kler ve görsel ler
için kısa tutulması iletişimde daha fazla ağırlık
taşıyaca kbr.

Ortamla ters düşen bir oturuş düzeni de ileüşimin kali-
tesini olumsuz etkileyebilir.Otururken nereyi seçtiğiniz
ve nasıl bir pozisyonda durduğunuz karşınızdakinin
bazı anlamlar çıkarmasına sağlayabilir.

Kısaca, karşımızdaki kişiyi anlamak üzere bir ileüşime
geçüğimizde baş , eller ve kollar bir uyum içinde
olmalıdır . Sağlıklı bir iletişim söz konusu olduğunda ;

baş, dinlediğimiz kişiye döner, göz göze bakılır, vücu-
dun üst kısmı öne doğru meyillenir, bacaklar ve ayak-
lar dinlediğimiz kişiye yönelir veya en azından bir-
birine dolanarak engel oluşturmayacak şekildedir veya
herhangi bir huzursuzluk veya kaçma hali
yansıtmamalıdır.

Selcen KAYA
Ekin Koleji

Psikolojik Danışman

BEDEN DiLi%60
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ÇocUK GELişiMİNDE İLETİŞiM

Her ana baba sağlıklı ve başarılı çocuklar yetişürmek
ister. Günümüzde sağlıklı çocuklar yetiştirme bilinci;
başarı beklentisi yüksek, yaşından büyük sorumluluklar
alma durumuna taşınmaktadır. Bu süreçte önemli olan
çocuğun sağ|ıklı bir kimlik oluşturabilmesidir.
Ana-baba-çocuk üçgeninin sağlam temeller üzerine
kurulması için ana baba arasındaki iletişimin sağlıklı
olması gerekir. Çocuğun öz güven geliştirebilmesi,
kendisi ve çevresiyle uyum içinde yaşaması, kendisini
doğru idafe edebilmesi, ailesiyle olan iletişime bağlıdır.
Ana-baba-çocuk arasındaki iletişimin gücüyle, sevgi ve
güven duygusu doğru orantılıdır,

Çocuk yetiştirirken en önemlisinin ve en zorunun da
onlarla iietişim kurmak olduğunu biliyoruz. Çocuklar-
la ileüşim kurarken doğru bildiğimiz pek çok hatamız
olabiliyor. Çocukların, gelişim dönemi özellikleri
dolayısıyla ihüyaçları birbirinden farl<lıdır. Çocuklarla
yaşa göre ileüşim kurmak onların sosyal, akademik ve
duygusal gelişimi için çok önemlidir. Çocuklar da aynı
yetişkinler gibi anlaşılmak, sevilmek, saygı görmek,
dikkat çekmek ister. Çocuklarla hangi yaşta olurlarsa
olsunlar etkili bir iletişim kurabilmek için onların
duygularını anlamaya, bunlarla ilgili konuşmaya hazır
olmalıyız. Yapılan çalışmalara göre onların duyguları
hakkında konuşan anne babalara sahip çocukların duy-
gusal zek6ları gelişiyor ve büyüdüklerinde kendi
duygularını ve başkalarının ne hissettiğini daha etkili
şekilde anlıyorlar. .

Doğduğumuz andan itibaren
ebeveynlerimizin bizi nasıl yetişürdiği

beyin gelişimimiz açısından çok önemii.

İleüşlm, çocuğunuzun her türlü sorununu
dinlemekür. Çocuğunuzu dinleyerek

rahatlatabilir, sorununa çözüm
bulmasına yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğunuz sizinle iş birliğine girmiyorsa
çoğuniukla "Ben de bir bireyim ve isteklerim
var, siz de beni anlayın." demek istiyordur,

Küçük yaşlardan iübaren çocuğunuza ne demek
istiyorsanız net bir şekilde onu söylemeniz gerekir.
Söylediklerinizin arkasında durun. Yalnızca "Hayff!"
kelimesini kullanmamaya gayret gösterin.

Özellikle küçük çocuklara "Hayır!" demek, onlar için
hiçbir anlama gelmiyor. Şimdi mi "Hayır!", sonra
"Evet!" mi olacak ya da sonsuza dek mi "Hayır!" ve en
önemlisi neden "Hayır!"?

Örneğin; 5 yaşındaki çocuğunuz yemekten önce
çikolata yemek isüyor, siz de vermek istemiyorsunuz;

çünkü yemek vakü. "Hayır!" deyip kestirip atmanız
onu daha çok sinirlendirebilir. Onun yerine, göz
kontağı kurarak "Şimdi olmaz, yemek zamanıgeldi;
hep beraber yemek yiyeceğiz, yemekten sonra bir
parça yiyebilirsin." diyebilirsi niz.

Çocuğunuzla iletişim kurarken çok sabırlı olmalısınız.

2 yaşın çok zor bir yaş olduğunu ve genelde her şeye
i|k başta "hayff" diyeceğini hatta ağlayacağını bilerek
onunla ileüşim kurmalısınız. En fazla ]_- 2 kısa cümleyle
isteklerinizi söylemeniz yeterlidir. İş birliğine çok açık
olmadığı için, uzun cümleler kurarsanız ne demek
istediğinizi net bir şekilde anlayamaz.

Onun duygularını anladığınızı ifade etmelisiniz.

3-6 yaş arasındaki bir çocukla iletişim kurarken sabır
önemlidir. Örneğin akşam saatinde bir arkadaşının
evine oynamaya gitmek istiyor ve ağlıyor, bağırıyor ve
siz gitmesine izin vermiyorsunuz. "Arkadaşına gitmek
istediğini biliyorum ve şu an gidemediğin için üzgünsün;
ama bana biraz daha iyi davranma|ısın. Oyun oynamak
istediğini görüyorum, başka bir fikrin var mı? Belki
arkadaşına yarın gidebiliriz."

Yine aynıyaş grubundaki çocuklar genellikle inatlaşma
ve kötü sözler söyleme, hatta zaman zaman vurma
davranışı sergileyebiIirler. Bunlarla başa çıkarken
çocuklarınızın beyin gelişimine destek olmak için
"O sözleri söylemiyoruz, böyle l<onuşmanı istemiyorum,
sana kaç defa söyledim...." yerine "Kızgın olduğunu
görüyorum, kızgınlığını daha farklı kelimelerle başka
türlü söylemeyi deneyebilir misin?" Ya da " Böyle
davranmaman gerektiğini sana kaç defa söyleyeceğim!"
yerine " Bu durumda başka ne yapabilirdin?" diyebiIir-
siniz. İlk belirttiğim gibi söylerseniz suçlama yapmış
oluyorsunuz ve çocuğunuz otomatik olarak ya savun-
maya geçiyor ya da saldırıya devam ediyor; ama ikinci
yazdığım cümlelerle iletişim kurarsanız çocuğunuzun
durup düşünmesini sağlamış oluyorsunuz, suçlama
yapmıyorsunuz, başka ne seçenekleri olabileceğini
düşündürtmüş oluyorsunuz. Bunu sürekli ve sabırlı bir

şekilde yaparsanız etkili bir ileüşimle sınırları çizmiş
olu rsu n uz.
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Çocuğunuz hangi yaşta olursa olsun "Dinleyin."

Göz kontağı kurun ve sözleri bitene kadar dinleyin,
alaycı bir tavır takınmayın, alay etmeyin. Eğer ona
bakarak dinlemezseniz birini dinlemenin önemini
anlayamaz ve ileride kendisi de iyi bir dinleyici olmaz.

Çocuğunuzu dinlerken aynı hizaya gelmeye dikkat edin,
mümkünse aynı boya gelmek için oturun. Dinlediğinizi
mimiklerinizle, baş harekeü ile onaylayın. Söylenenleri
duyduğunuzu belirten bir tekrar, özümleme yapın,

duygularını isimlendirin.

Örneğin, arkadaşının kendisini sevmediğini söylüyorsa;
"Boş ver, sevmek zorunda değil." yerine, "Bu seni
üzmüş olmal|." iletisini verin.

Çok genel soruiardan kaçının.

İlkokul çağındaki çocukların anneleri genellikle şundan
şik6yet ederler: "Bu gün okulda ne yaphn, diyorum
anlatmıyor." Çocukların bunu anlatmama sebepleri çok
genel bir soru o|duğu içindir. Küçük yaştaki çocuklara
genellikle çok daha spesifik sorular sormak gerekir. Yani
"Bugün okulda seni çok sevindiren bir şey oldu mu?" ya

da "Bugün okulda üzüldüğün bir şey oldu mu?"gibi. Net
sorulara cevap almak her zaman daha kolaydır.
Unutmayalım ki ]_1-12 yaşından küçük çocuklarda soyut
düşünme evresi oluşmadığından bu soruları ne kadar

daraltıp sorarsak net cevap almamız o kadar kolaylaşır.

Çocukların gelişiminde model olmak çok önemlidir.

Çocuklarınızın sinirlendiğinizde öfkeyle nasıl başa

çıktığınızı görf'neleri çok önemlidir; çünkü sizler

çocuklarınız için her zaman bir modelsiniz. Onlara
bağırmanız, vurmanız ya da kötü kelimeler kullanmanız
onların öfkeyle başa çıkılamayacağını görmelerine
sebep olur. Sakin kalmanız, duygu ve düşüncenizi dile
getirmeniz onların ö{kelerinin de azalmasını
sağlayacaktır. "Ne saygısız çocuksun, insan annesiyle
böyle mi konuşur?" iletisi yerine, "Böyle cevap verdiğin
zaman kırılıyorum, üstelik bana saygı duymadığını
düşünüyorum." diyen bir ileü, duygularımızı
-kırılıyorum-, düşüncelerimizi -bana saygı duymadığını
düşünüyorum- açıkladığı gibi, sen dilinin içerdiği
saldırıyı da ortadan kaldırdığından, tartışmanı n

büyümesine engel olur.

Hatalarını sürek|i yüzlerine vurmayın.

Onların olumlu taraflarını öne çıkarıp hatalı yapükları

şeyler için de "Bunu başka türlü nasıl yapabilirdin
düşünelim, sen ne dersin bir fikrin var mı?"

EKiN KoLEIi

diyerek önce ondan fikir almaya çalışın, olmazsa
"Benim birkaç fikrim var, istersen ben bir tane söy-

lerim; sen de bu arada düşün, aklına gelirse sen de bir

tane söyle." diyerek yine onun beyin gelişimine
katkıda bulunmaya çalışın. Onun yerine sizin

düşündüğünüzü göstermeyin ya da cesaretini
kırmayın.

Hakaret ve kıyaslamaktan kaçının.

"Salak mısın, aptal mısın? Bunu nasıl yapamazsın?
Kardeşin nasıl yapıyor, sen nasıl yapamıyorsun?" gibi

karşılaştırmalı cümleler beyni çok olumsuz etkilediği
gibi beynin gelişimini de engelliyor. Ne kadar
kızarsanız kızın bunları kuilanmamaya özen gösterin.

Kişiliğini değil, hatalı davranışını dile geürin.

Konuşmanın zamanını bilmeyen,
susmanın da zamanını bilmez.

Syrus

AILE içı ıLETış|MıNlzı GozDEN
GEçİRMEYE NE DERsiNİz?

H. Ferda TiLMENSAĞlR
Ekin Koleji-Uzm, Psikolog
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çocUĞü-Mü ğiNtiYoRUM
İnsanlar arasındaki duygu ve düşünce alışverişi
"iletişim" olarak ifade edilir. İleüşimin kalitesi bu
alışverişin niteliği ile ortaya çıkar. Hiç kuşkusuz çocuk-
luk döneminde kurulan iietişim son derece önemlidir,
Hayahmızın ileri dönemleri bu dönemde oluşturdugu-
muz duygu ve düşünceler ile şekillenir. Bu gerçekten
hareketle anne ve babaların, öğretmenlerin çocuklar
ile kurdukları iletişim daha da önem kazanır. Çocuklar
yaşları ve düzey|eri ne oiursa olsun onları anladığınızı,
dinlediğinizive onlara önem verdiğinizi bilmek ister.
Üste|ik bunu yaparken ne ölçüde gerçekçi davrandığı-
nızı da çok iyi ayırt edebilirler, O nedenle öncelikie
olumlu ve içten bir tutum beiirlemek gerekir.

İlefişim konusunda maalesef toplum olarak ciddi
sorunlar yaşıyoruz. Karşımızdaki insanları dinleme
konusunda çok dikkatli olduğumuz söylenemez, Bizde
en sık görülen durumların başında duyma eyleminin
dinlemenin yerine geçmiş olması gelir. Bizler sıklıkla
çocuklarımızı duyarız; ama dinleyip anIamaya çalışma-
yız. Bir anlamda onların bizimle ilefişim kurma girişim-
rini pek ciddiye almayız" Bizler çocuklarını çok seven;
ama onları anlamak için az çaba harcayan bir toplu-
muz. Çocuklarımızla olan ilişkilerde daha önemsemez
davrandığımız da bir gerçek. Oysa çocuklarımız{a
sağlıkiı ileüşim kuramamışsak etkili bir ileüşimden de
söz edemeyiz.

öĞnrıuıvır srlLl vE iırrişivı
Dış çevreden gelen uyarıcıları; görme, işitme,
hissetme (kinesteük) d uyuları aracı|ığıyla algıladığımızı
biliyoruz. Duyularla algılanan uyarılar ve bilgiler, beyne
iletildikten sonra değerlendirmeye alınır. Bu değerlen-
dirme neyin önemliya da öncelikli olup olmadığına
göre ölçütlenir. Elenenler, değiştirilenler veya görmez-
den gelinenler burada işlenir. Bu seçicilik beynin
işlevini sağlıklı sürdürebilmesi adına son derece önem-
lidir. Beyin gelen uyarıcıları, duyu kanaIlarından
birini/birkaçını daha fazla kullanarak işlemeye yönelir.
Görsel kanalını daha çok kullanan |<işiler, görerek,
gözlemleyerek öğrenmeye yatkın old uklarında n yüzleri,
davranışları, l<onuşulan içerikten daha çok hahrlarlar.
Davranışsal iletiler ibeden dili) daha önce algılanır.
Onlar için resimler, şekil|er, DAVRAN|ŞLAR "Bin
sözcüğe bedeldir".

Ekin Koleji öğrencileri iletişimde dikkat edilecek bütün
özellikleri diğer derslerde olduğu gibi sosyal bilgiler
derslerinde de öğrenirler. Bizler öğrencilerimiz ile
etkileşime geçerken iletişimin bütün özelliklerini
dikkate alırız. Birçok çocuğun aynı anda konuştuğu
durumlarda: "Aynı anda hepinizi dinleyemiyorum.
Bunu sırayla ve söz alarak yaparsanız, herkesin sorusu-
na cevap verebilirim.", ders anında farklı şeylerle
uğraşan ya da arkadaşları ile konuşan öğrencilere ise:
"Sizi dinlediğim gibi ben de dinienilmeyi hak
ediyorum." ifadeleri derslerimizde kullandığımız kilit
ifadelerdir. Bu ifadeler "Ben Sorun Çözebilirim"
programının dilidir. Duygu ve saygı içerirler. Dolayısıyla
da sonuç getiririer. Sınıfl arımızda çocukların onurlarını
zedeleyecek her türlü ileüşimden kaçınırız. Yüksek
sesle konuşma ya da arkadaşiarı içerisinde onları
incitici iletişim içine girmeyiz. Bu iletişim yerine
konuşan öğrencimizi göz teması kurarak sabırla dinler,
onu anladığırnızı gösteren dönütler veririz.
Öğrencilerimize duygu ve düşüncelerinin bizler için çok
önemii ve değerii olduğunu her firsatta gösteririz.
Doğru ileüşim biçimlerini kullandığımız ve empatik
yaklaşhğımız için de sorunları en aza indirmeyi
başarırız.

İsmail ERYAŞAR
tkin Koleji-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Onemli olan olayı görmekür. Bu nedenle, çevrelerini
daha çok gözleriyle tarar ve gördükleri üzerinden ileü
gönderirler. Olaylara bakmak, gözünde büyütmek,
gözlerine inananıamak, gözünün önüne getirmek gibi
deyim ve sözcükleri sıklıkla dile geürirler.

İşitme kanalı baskın olan kişiier, olayları duydukları ile
değerlendirirler. Onlar için söylenen sözler, söyleniş
biçiminden daha önemlidir, Olay hakkında düşünmek
ve konuşmak, olayı görmekten ve hissetmekten daha
önemlidir. İleülerini daha çok duydukları üzerinden
vermeye yatkındılar. Kulaklarıma inanamadım, sesli,
sessiz, anlamak, anlamamak, dinlemek, kulak kabart-
mak, düşüncelere dalmak gibi deyim ve sözcük|eri
sıklıkla kullanırlar.
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Kinesteük kanalı baskın olan kişiler, çevreden gelen
uyarıcıların duygu taşıyan veya yansıtan kısmına daha
duyarlıdır, Olayları, gözlerinin önüne getirerek ya da
düşünerek değil, onlarda oluşturdukları duygularla
hatırlarla r/yaşa rla r. Olayla ilgi l i, söylem veya davra nıştan

çok, duygu halini önemserler. Hangi duyguyla söylen-
diğine daha çok önem verirler. Rahat f rahatsız,
sarsılmak, içinden geidiğigibi davranmak, bir olayı
yaşamak, dokunaklı bulmak gibi deyim ve sözcükleri
sıklıkla kullanıriar.

İletişimde, anlama sürecini sağlayabilmek için
karşımızdaki kişinin baskın olan algılama kanalını
bilebilmek/a nlayabilmek önemlidir,

ÖrnekIerle bakarsak;

Kişi A: Ahmet'in söylediklerini duyunca kulaklarıma
inanamadım! Hala unutamıyorum. Oldukça
düşündürücü.

Kişi B: Sen bu olayın temelinde ne görüyorsun?

NEDEN,BEN, DEĞıL?

Bilginin bu kadar hız|ı üreüldiği ve yayıldığı günümüzde
öğretmenler, sık sık gelişim seminerlerine katılırlar, Ekin
Koleji öğretmenleri de tabi. Katıldığımız bir seminerde
kiğıdın bir yanına olumlu diğer yanına olumsuz
duyguları yazmamız istenmişti. Sonuçlar paylaşıldığında
olumsuz duyg'uların; öfke, kaygı, korku; olumluların da
mutluluk, sevinç gibi 3-4 ü geçmeyen, biraz daha çaba-
ladığımızda ise olumsuz örnekleri bulabildiğimiz, ancak,
o|umlulara gelince zorlandığımız duygular ortaya çıkmışh.
Sonuç; duygularımızı ifade etmeyen, anlamlandırmayan
bir ulusuz.

Ben dilinin duygu ifadesiyle biten tümcelerden
oluştuğunu biliyoruz. Bu yüzden zorlanıyoruz uygula-
makta.

Zaman zama n öğrencilerimizle yaptığımız samimi soh-
betlerde kendilerini en çok rahatsız eden tümcelerin
başında: "Hiç ça|ışmıyorsun, hep bilgisayar başındasın,
odanı topladığını göremeyecek miyim, bu puanlarla mı
iyi bir okula gireceksin..." gibi eleştirel ifadeler geliyor.

Haklı mı anne- babalarımız? Elbette haklılar. Peki

çocuklarımız rahatsız olmakta haksızlar mı ?
onlar da haklılar.

EKIN KoL[Il

Ornekte, A, işitsel kanalı baskın olan bir ileti gönder-
mektedir. B ise, geri ileümini görsel kanalı iIe dile
getirmektedir. A, sağlıklı ileüşim için, bu iletiyi işitsel
kanalıyla aIgı!amaya çalışacak ve belki de zorlanacak-
hr. Geri ileti; "Senin bu olayın nedenleriyle ilgili bir
fikrin var mı?" şeklinde olsaydı çevirme işlemine
gerek kaimayacak, daha sağlıklı ve daha çabuk bir
ileüşim gerçekleşmiş olabilecekti.

"sEN'DEKı sEN,i GöRÜYoRUM, DUYUYoRUM,
HİssrnİyonUM!" diyebilmenin farklılığı ile...

H. Ferda TiLMENSAĞlR
Ekin Koleji-Uzm. Psikolog

Bu tümcelerin kaynağı nedir? Kaygı. Çocuğumuzun
gelecekte başarısız, mutsuz olmasından duyulan kaygı.
"Derslerine yeterince çalışmadığında sınavlarında
başarılı olamayacağından kaygı duyuyorum."desek,
diyebilsek çocuğumuz rahatsız olduğu tümceler
arasına koyar mıydı dersiniz? Hayır.

Neden demiyoruz, diyemiyoruz. Çünkü bize kimse
böyle söylemedi, böyle duymadık, böyle alışmadık,
Alışkanlıkların gücü tarhşılmaz. Peki bu güç, değer
verdiğimiz insanlara duyduğumuz sevgiden daha mı
güçlü?

Hadi o zaman başIayalım denemelere, bence olumlu
duygu{arı kullanmakla işe başlamak daha kolay.
"Derslerine önem verdiğinde çok mutlu oluyorum.
Odanı topladığında seviniyorum," gibi cümlelerle bize
oiumlu duygular hisseti;irdiğini ifade edip iyi hissettire-
lim çocuklarımıza kendilerini.

Bunu başarmak, gelecekte on|arın sevdiklerine karşı
kullanacağı dili belirleyecek bunu anımsayaiım.

Gülay ÖKTEM
Ekin Koleji - Md. Yrd.
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öĞnrrıvıEıv, DiL vr iırrişiıvı
Bilgi toplumunun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için
toplumla uyum halinde yaşayan, toplumu geliştirecek
niteliklere sahip bireylerin yeüştirilmesinde en önemii
unsurlardan biri eğitimin doğru yapılandırı|masıdır.
To plu rnu gel işti recek n ite l i klere sa h i p bireyleri n
yetişmesi de eğitim sisteminin önemli bir parçası olan
öğretmenlerin etkili i leüşim beceri lerine sa hip
o|malarıyla olanaklıdır.

Öğrenme-öğretme ortamları bir iletişim sürecini gerek-
ürir. Bu nedenle okul; öğretmenlerin ilefişim becerile-
rini, öğrencilerin sorunları çözme ve yaşam becerilerini
arthrmada etkendir,

Türkçe dersi, ileüşim becerilerinin edinilmesi sürecinde
çocukiara "zenginleşürilmiş bir dil çevresi" yaratan
odak derslerden biridir. Dinleme ve konuşmanın, sözlü
iletişimin, okuma ve yazmanın da yazılı ileüşimin
temeli olduğunu biliyoruz.

İletişim, yaşamımızda vazgeçilmez bir unsurdur.

Çocukiar iIetişimin (doğru-yanlış) birçok yolunu bilerek
okula gelirler; ancak kültürel, dilsel, biIişsel farklılıkları
söz konusudur. Bu nedenle okulumuzda ana sınıfından
itibaren çocukların ileüşim becerilerini destekleyecek
ortam ve koşullar yaratılır. Bu, çocukların sınırlı
deneyimlerini çeşitlendirmenin yoludur.

Derslerimizde geniş bir yelpazede "doğru ileüşim"
kurmanın yo|ları üzerinde duru r, çocu klarımızı n

kendilerini doğru ve rahatça ifade edebilecekleri
dersler planlarız. Etkili iletişimin temel taşlarından biri
olan "dinlemek" ile ilgili stratejiler geliştiririz.

oiıiıvıi EşşEK ARısı soKsuN!
İletişimin olmazsa olmazı dildir. Dil, ileüşimin önemli
ve kullanılması ustalık isteyen en etkili aracıdır. Bu

araç, namlusu iki tarafa dönük silah gibidir. Doğru ve
yetkin kulIanılmadığında kullanana da zarar verir.
Mağaradan medeniyete kadar dil, insanla beraber
evrimini sürdürmektedir. Edebiyat ve sanat, dili ne
kadar da yetkin bir noktaya taşımışhr.

İnsan; sevgisini, aşkını, üzüntüsünü, nefretini, yani
insana dair bütün duygularını dille ifade eder. Kimi
zaman keskin bir hiciv, kimi zaman bol kahkahalı bir
komedi, kimi zaman bir dram olur çıkar karşımıza.

Bireysel ileüşimde dil tek başına bir şey ifade etmeye-
cekür. Dile değer kazandıran şey duygusal ve düşünsel
doluluktur. İletişimin sağlığı dilin kullanımı kadar
tarafl arın niteliğiyle de ilgilidir.
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Kitap ka rakterlerinden ve on ların ilişkilerinden esin le-
nerek yaratiğımız kurgularla ileüşime ilişkin bir dene-
yim alanı oluştururuz. Karakter aracılığıyla insanların
başından geçebiiecek olayları ta nıya rak sorunla r

karşısında takınacakları tavır ya da gelişürebilecekleri
davranışla ra; kendiieriyle, çevresindeki yeüşkinlerle,
a rkadaşlarıyla yaşayabilecekleri ileüşim sorun larının
çözümüne ilişkin ipuçları edinirler. İletlşimde
sözcüklerin anlatım gücü derslerimizde işlenirken
mesaj yokluğunun, sessiz ileüşimin, beden dilinin de
önemi vurgulanır,
"Ben Sorun Çözebilirim" yaklaşımından tüm dersleri-
mizde olduğu gibiTürkçe dersınde de yararlanılır. BSÇ
dilinin PDR iş birliği ile çocuklarımızın diline yerleşmesi
için çeşitli uygulamalar yapılır.
Özetle; öğrencilerimizin şiir, öykü, roman gibiyozınsal
m eti n l e rl e ku rd u kla rı i l eti şi m i n y a şa m d a ki i l eti şi m l e-
riyle ilgili deneyim kazandırdığına inancımtz sonsLtz.

EKlN KoLEJl _ TURKÇE TAK|Ml

Okulumuzda öğrenciler dinleme, anlama ve duygulara
ilişkin anlayış kazanma becerilerini arthrmak için teşvik
edilirler. Öz değerler eğitimiyle desteklenirler.
Montaigne, Denemeler adlı kitabında "Düşünce ve
sanat adamları, sözleri ve yazılarıyla dile değer
kazandırırlar. Bu işi dile yenilikler geürmekten çok onu
bükmek, imkanlarını çoğaltmak, gücünü artırmak yo-
luyla yaparlar." demişür. Öğrencilerimiz de Türkçemizi
zenginleş- tiren, değer katan yazar, sanat ve düşün
adamlarıyla buluşarak sağlıkiı iletişim kurmanın
yollarını yaşayarak öğrenirler.

Dili, ileüşimi ve iletişim araçlarını insanlığın, medeniye-
tin ve doğruluğun yararına kulianmayanların Oİl_İlVİ

EŞEK ARısl soKsuN! 
Elif DEMiRAL

Ekin Koleji - Fen Bilimleri Öğretmeni
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SAYİLİDİR AMA SAYİSİZDİR

Çoğu kişi çorbasını kaşıklarken: "Kaç kaşıkta biürdim?
25 olsa, tanesi 10 mililitreden 250 miliIitre eder, Vay
canına çeyrek litre çorba içmişim!" diye düşünmez,
Aslında sayılıdır ama saymayız. Belki de bu durum

çorbayla aramızdaki ileüşimin boyutuyla ilgilidir.
Sayılarla konuşursanız daha bir ilgiyle dinlenirsiniz.
Sayılarla konuşursanız seçilirsiniz. "Saygı" sözcüğünün
köküne bir bakın. Ne görüyorsunuz?
Sayarsanız saygı görürsünüz. Düşünene sayılar yol gös-

terir gibidir. "Saydırmak" bile sayıyla olur.

"Her şey onun altından
geçer. Kendisi de kendi-
sinin altından geçer."

diye bir bilmece
vardır. verilen ilk

yanıtlar "zaman" dür,

"köprü" dür. Oysa
köprü olan zamanın ta

kendisidir. Köprü olan
konuşmakhr. Bilmecenin

yanıbna gelelim : "Kalem".
Her şeyi yazabilirsiniz.

"Kalem" i de. Eğer tavan yönünde yazarsanız biImece-
miz: "Her şey onun üstünden geçer." e dönüşür.
Buradaki "her şey" say|sız dediğimiz sonsuzluğu ifade
eder. Aslında günlük iletişimde kullandığımız birçok
ifade, içinde sayı barındırmaktadır. Altl-üstü,
aşağı-yukarı, uzakta-yakında.., İyi de "Ne kadar?" diye
sorarlar insana. El cevap bir sayıdır. Sayı konuşmadan
geçen - günümüzü bırakın- dakikamız, saniyemiz yoktur.
Baş ucumuzdaki saaü kurar, yathğımız, kalktığımız,
uyuduğumuz saaü sayarız. Yarışmalarda, bilgisayar
oyunlarında puanlar kocaman yazılıdır. Dijital rakamlar
ileri geri yanar, söner. Bir telaş, bir telaş. Nabız sayımız
artar. Bazen: "Tüh!" der, 10 dakika ara veririz. Telefona
kaç mesaj geIdiğine bakarız.

Ürünlerin son kullanma tarihleri, katkı maddeleri E 100'
den başlar, E].520' si bile vardır. En azından yarısı
zararlıdır.

Trafik hız levhaları, plakalar, gösterge rakamları, telfon-
daki tuşlar, otobüs numaraları, fiyat etiketleri, takvimler
tarh|an veya başka biçimde ölçülen miktarlar, kütüpha-
nemizdeki kitapların numaraları, sıralı listeler,.. Bir de
saat. Hele dijitalse... Zamanlı göstergelerin bir özelliği
de gerçekte güncel yaşamımızın sayısal yansımaları
olmasıdır.

EKIN KotEIl
a,:iü 'iıl.,-' '

MERAK EDEN sayı BULUR, Yaşamım boyunca kalbim
kaç kez atacak? İşte gülümsüyorum, 17 tane kasım
harekete geçtiI Somurtursam 43 olacak.

Önce şunu bilelim; matemaüksel kavramları, saymayı
biz icat etmedik, Onları yalnızca keşfettik. Çok çok
önceleri yaInızca üç sayı vardı: ]., 2 ve "çok". Şimdi
kesirlilerini bile dilimizden düşürmez olduk. Yine de
-doğaldır- insanlar yuvarlak sayıları sever.

Bir şey saün alırken, reçetemize uygun ilaç alırken...
Emeklilik için, özlem için, iyileşebilmek için, okulu
bitirebilmek için, servise, uçağa yetişebilmek için...

Satın alma ya da kiralama kararını karşılaşürırken çek,
senet, vade derken sayılar boğar bile insanı.

Fırın kaç derecede ısınacak, kaç dakika kaynayacak,
kaç dakika bekletilecek, kaç zamanda pişecek?

Çöplerimiz saat kaçta alınacak, İzmir'de bir günde kaç

ton çöp çıkar, kaç tonunu dönüştürebiliriz? Bunun gibi

akıl yürütmeier bizi sayıların içine -adeta- boca eder.

Nice sorular sorar|z birbirimize: Çaylar! Kaç şeker?
Kaçta geliyorsun? Handikapın kaç? Kaç taksit? Borcun
ne? Yüzde kaç? Bu sorular her an atmosferimizde her
dilden vızıldar durur. Bir de bunlara verilen bazı
tepkiler olur: Deme yahu! Eksideyiz desenel Aman
Tanrım! (Burada sayı baya büyük.}

Güzel güzel deyimlerimiz de vardır : "Paralar suyunu

çekü." sıfır bundan güzel ifade edilebilir mi bilmem.
Bunlar tamam da yaşamımıza dolmuş şu sayıların ya

kendimizle konuşmaların ya da başkalarıyla
etkileşimlerin içinde olduğunu unutmayalım. Sayılar
bizi, ka rşımızda kini, yanı başımızdakini sevindiri r,

kızdırır, heyecanlandırabilir. Yalnızca dilimizde değil
duyguiarımızdadır da.

Belki de bu yazının özeü şu: Matematiğin dili sayılarsa,
bu dili kullanmada ustalık edinenler önemli kararları
alabilen, gerçekleşürebilen ve çevresindekileri sihre
kapılmış gibi etkiieyenlerdir.

Ramazan örrrvı
Ekin Koleji- EKiNX Yöneticisi
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OZET|N, özETİ... Prof. Dr. A.Kadir OZER'den

Yeni bir dil istiyorum,
-meliiemeyen, -malıla mayan
insan sınıflamayan.
Yeni bir dil istiyorum,
Seçenel<lerle yaşayan
Başka bahçelere saygı duyan.
Yeni bir dil istiyorum,
Duygularını sahiplenen
Seçen, karar veren.
yenİblr dil istiyorum,
"Yapılanl", "yapandan" aylran...

Parmakları uzatmışız başkaIarına,
Tercihlerimizi çevirmişiz "doğru lara",
Ayırıyoruz insanları sınıflara.
Mutsuzsam, sen yaptln.
Farklı düşünüyorsan "yanlışsın".
Hemen anlarım nasıl bir insansın.
sorabilelim kendimize;
"Olay mıdır beni,
ben miyimdir olayı karartan?"
Düşünmek benim insan gerçeğimse,
Parmak niye çevrilsin çevreye
Bakacakken kendi bahçeme...
sorabilelim kendimize:
"Olay mıdır yanlış olan,
ben miyimdir yanlışlayan?"
Farklı düşünmek bir insan gerçeği ise,
Neden ille dönsün dünya
Benim eksenimde...

sorabilelim kendimize:
"Yapanın mı, yapılanın mı
rengidir gördüğüm?"
Renk renk davranmaksa insan gerçeği,
Neden olsun kişiliğin rengi,
Varken yapılanın değeri.

Üç gerçeğim var benim,
üç de sanrım.,.
Benden kaynaklanır değişim,
Parmağımı başkasına uzaürım...
Olasılık Vaşamıma hakim,
Farklı düşüneni'yanlış'larım...
Kişiliğimde var seçeneklerim,
Kendimi bir tekiyle sınırlarım...

Dürüst|üğü önemsiyorum,
Ya lan söyledikçe, söylendikçe...
Başarıyla tanışıyorum,
Yere düştükçe...
Kuşkulanıyorum bildiklerimden,
Farklı renkler gördükçe...
Gelişiyorum,
Farklı l ıklardan öğrendikçe..,
insan laşıyorum,
Başka sesleri dinlemeye
Değer gördükçe...
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