ÖNSÖZ
Gün içinde tek kelime bile etmeden anlattığımız ve neredeyse her sözcüğe,
kullandığımız her cümleye bilinçli ya da bilinçsiz bir Ģekilde simgesel kodlarla
anlamlandırdığımız ve insanlarla kurduğumuz iletiĢim süreci içerisinde kullandığımız bir
dilimiz daha var: Beden Dili.
Ġnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik simgesel kodları oluĢturmanın
yanında onları anlamlandırabilmesi ve bunu değiĢik iletiĢim araçlarını kullanarak istediklerini,
duygu ve düĢüncelerini diğer insanlara aktarabilmesidir. Sözsüz iletiĢim en önemli bölümünü
oluĢturan görsel kodların kullanımı iletiĢim tarihi kadar eskidir. Ġnsanoğlu sözlü ve yazılı
iletiĢim araçlarının yanında, bedeni ile kendi yaĢadığı duygu ve coĢkuyu, sevinci ve hüzünü
yansıtarak iletiĢim kurmaktadır. Öğretmeninizle konuĢurken, yöneticinizin odasında, bir
otobüs durağında ve örneklerini daha çoğaltabileceğimiz, bulunduğumuz bir çok yerde,
insanlarla etkileĢim de bulunduğumuz her an içinde bilinçli ya da bilinçsiz olarak
karĢımızdaki insanlarla, sözel olarak kendimizi ifade etmenin ötesinde bedenimizi kullanarak
iletiĢim kurarız. KiĢiler arası yüz yüze iletiĢimde mekan, ses tonlaması, jestler, mimikler,
bedenimizin duruĢu bizim iletiĢim çevremizi belirlememizde ve anlamanın ortaya konmasında
her zaman için etkili olmuĢtur.
KarĢımızdaki insanların içinde bulunduğu durumu anlayabileceğimiz ve insanoğlu
tarafından kültürel farklılıklar olsa da aynı anlamları taĢıyan( mutluluk, korku, kızgınlık,
ĢaĢkınlık vb.) duygusal bilgiyi dıĢa vurmamızı sağlayan temel hareketler olsa da, kullanılan
beden dili açısından farklılık arz etmektedir. BaĢka bir deyiĢle, her toplumun kültüründe
kullandığı beden dili, kullanım biçimi o kültürün kendine özgüdür.
Bu güne kadar beden diline iliĢkin yapılan araĢtırmalar yurt dıĢı kaynaklı olup kendi
kültürlerine uygun bilgiler içermesine rağmen ülkemizde yüz ve beden ifadeleri ile ilgili ve
kendi kültürümüzü yansıtan araĢtırmalar da yapılmıĢtır. Beden dili bugün pek çok iĢ alanında
da kullanılmakta en çok ta müĢterilerle birebir iliĢki kuran pazarlamacıların karĢısındaki kiĢiyi
anlaması gerekliliği Ģirket içerisinde beden dili ile ilgili eğitimler verilerek yetiĢtirildiği
Ģirketlerin beden dili konusunda ne kadar önem verdiklerini göstermektedir.
Beden dili, sözsüz iletiĢim içinde kiĢiler arası iletiĢimde sözlü iletiĢimle birlikte etkin
olan tamamlayıcı olmasıyla birlikte daha çok jest ve mimik kodları, vücudun duruĢu vb.
unsurlarla iliĢkilerin belirlenmesinde ve duyguların ifade edilmesinde önemli bir yere sahiptir.

Yöneticisinden, esnafından, öğretmeninden öğrencisine, annesinden çocuğuna,
iletiĢim süreci içerisinde beden dilinin önemli rol oynadığını düĢünüyorum.
Bu nedenle “ ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ Akçakoca Turizm
ĠĢletmeciliği Ve Otelcilik Yüksek Okulu Öğrencilerinin ĠletiĢim Süreci Ġçerisinde Beden
Dilinin Etkinliğine ĠliĢkin Uygulamalı Bir AraĢtırma”nın birinci bölümünde iletiĢim,
iletiĢimin temel amacı, toplumsal ve kültürel sistemler içinde iletiĢimin iĢlevi, kiĢiler arası
iletiĢim ve iletiĢim çeĢitleri, beden dili konusun içinde bölgeler, avuç hareketleri, el ve kol
hareketleri, bacakların kullanılıĢı, baĢ hareketleri, göz iĢaretleri, oturma biçimler, cinsel
sinyaller ve ilgi iĢaretleri, yalan, samimiyetsizlik, Ģüphe ve tereddüt, aksesuarlar, etkili bir ses
geliĢtirme baĢlıkları altında bedenimizin dilini Ģekillerle destekleyerek açıklamaya çalıĢtım.
Ġkinci bölümde araĢtırmamla ilgili bu güne kadar yapılan araĢtırmalara yer verdim.
Üçüncü bölümde araĢtırmanın yöntemi, evren ve örneklemi, araĢtırmanın modeli ve elde
edilen verilerin çözümleme yöntemiyle ilgili bilgilere yer verdim. IV. Bölümde alt
problemlere ait bulgular ve yoruma yer verdim. V. Bölümde ise örneklemden elde edilen
verilere dayanarak çözümleme aĢaması sonrasında ortaya çıkan sonuçlar ve etkin bir iletiĢim
süreci içerisinde beden dilinin kullanımına iliĢkin öneriler verilmiĢtir.
Bu bilgiler ıĢığında yaĢadığımız hayat içinde etkin, çatıĢmasız bir iletiĢim süreci
gerçekleĢtirirken bedeninizin söylediklerini de dikkate alarak mutluluğu yakalamanız
dileklerimle.
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I. BÖLÜM
Bu bölümde araĢtırmaya iliĢkin problem durumu, alt problemler, önem, sınırlılıklar
yer almaktadır.
1.1. PROBLEM DURUMU
1.1.1. ĠletiĢim Kavramı Ve Tanımı
Yakın zamanlara kadar, dilimize Fransızca’dan ve Fransızca söyleniĢi ile
geçen komünikasyon (communication) sözcüğü ile birlikte ve aynı anlamı karĢılamak
için haberleĢme kavramı kullanılıyordu. Günümüzde kullanımı yaygınlaĢan iletiĢim
sözcüğü ise haberleĢmeyi de içeren daha geniĢ kapsamlı bir ileti alıĢveriĢi anlayıĢı

yansıtmaktadır.Fransızca ve Ġngilizce’de yazılıĢı aynı, söyleniĢi ayrı communication kavramı
Latince’deki communicatio sözcüğünün karĢıtıdır. Sözcüğün 14. yüzyıl Fransızca’sında,
ticaretin(merkantilizmin) geliĢtiği dönemde ticaret ve iliĢkiler karĢılığında kullanılması, belli
bir dönemdeki etkinliklerin sözcüklere yükledikleri anlamlar açısından ilginç bir örnektir.
Communication’un kökeninde ve Latince’deki communis kavramı bulunmaktadır. Birçok
kiĢiye ya da nesneye ait olan ve ortaklaĢa yapılan anlamlardaki bu kavramlardan hareketle
iletiĢim sözcüğünün özünde, yalın bir ileti alıĢveriĢinden çok toplumsal nitelikli bir etkileĢimi,
değiĢ tokuĢu ve paylaĢımı içerdiğini söyleyebiliriz. “ Birisiyle iletiĢim kurmak”; “Bir
haberin, bir bilginin iletilmesi”; “Çağımız iletiĢim çağıdır”; “Bir dosyanın, belgenin
iletilmesini istemek”; “Kitle iletiĢim araçları, dünyayı küçük bir köye dönüĢtürdü”;
“Ġnsan-makine iletiĢimi”; “Sistemler arası iletiĢim”; “ĠletiĢim sistemler”; “Hayvanlarda
iletiĢim özellikleri” iletiĢim kavramının kullanımında ak la gelebilecek pek çok
örnekten yalnızca birkaçıdır.DüĢünce ve görüĢlerin sözlü olarak karĢılıklı alıĢveriĢidir.
BaĢka bir tanıma göre; Bizim baĢkalarını baĢkalarının da bizi anlaması süreci olarak
tanımlanmaktadır. Doğan Cüceloğlu ise; “iletiĢim iki birim arasında bir biriyle iliĢkili
mesaj alıĢveriĢidir” Ģeklinde açıklamıĢtır. Birim kelimesi insanı, hayvanı ya da
makineleri

kapsamaktadır.

ĠletiĢim
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(http://abone.turk.net/elibal/yazim/iletisim.htm)ĠletiĢim
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alanlarda kullanılıyor ki, birbirinden çok ayrı anlamları yükleniyor. Yazılı kaynakların
taranması yöntemiyle yapılan bir araĢtırmada sözcüğün 4560 kullanımı derlenmiĢ ve
daha sonra 15 anlamı belirlenmiĢtir.DüĢüncenin sözel olarak(konuĢma ile) k arĢılıklı
değiĢ tokuĢu;









Ġki kiĢinin birbirini anlaması, insanın karĢısındakine kendisini anlatabilmesi;





Organizma düzeyinde bile olsa ortak davranıĢa olanak veren etkileĢim;





Bireyde benlikle ilgili olarak belirsizliğin azaltılması;

Duyguların, düĢüncelerin, bilgi ve becerilerin aktarılma süreci;




Bir kiĢi ya da bir Ģeyin baĢka bir kiĢiye/bir Ģeye içinden aktarımla, değiĢ-

tokuĢla dönüĢme değiĢme süreci;




YaĢayan bir evrenin parçalarının ilintilenmesi, bağlantılarının kurulması





Bir kiĢinin tekelinde olanın baĢkalarıyla paylaĢtırılması, baĢkalarına da

süreci;

aktarılması süreci;





Askeri dilde iletiĢim(komutun) iletiyi gönderilmesi ile ilgili araç, usul ve



Ġletiyi alanın belleğinin, iletiyi gönderenin beklentisine uygun yanıt verecek

teknikler;


Ģekilde uyarılması;




Organizmanın ortamdaki uyarıya verdiği fark edilir yanıt, ortamdaki

değiĢime uyarlanma yanıtı; bu yanıtla diğerini etkileme;




Kaynaktan çıktıktan sonra iletiyi alan için bir uyaran olan davranıĢ;





Kaynağın karĢı tarafı etkilemeyi amaçlayan davranıĢı;





Belli bir konumdan, yapıdan bir diğerine geçiĢ süreci;





Güç(iktidar) kaynağı olarak kullanılan mekanizma.

Bu çok değiĢik anlamlardaki kullanımına karĢın “iletiĢim”deyince akla ilk gelen
genellikle insanlar arası iletiĢim ve bu amaçla kullanılan araçlardır. Nitekim Türk Dil Kurumu
sözlüğünde de iletiĢim:
“1. Duygu, düĢünce ya da bilgilerin usa gelebilecek her türlü yolla baĢkalarına
aktarılması, bildiriĢim, haberleĢme(...)
2. Telefon, telgraf, televizyon, radyo gibi aygıtlardan yararlanarak yürütülen bilgi
alıĢ veriĢi, bildiriĢim, haberleĢme...” Olarak tanımlanmaktadır.
Bununla birlikte, sözcüğün sibernetikte olduğu gibi, cansız ve çalıĢan sistemlerdeki
öğeler arası etkileĢim için kullanılmasını bir yana bırakırsak da, canlılar dünyasındaki
etkileĢim için kullanıldığını göz ardı edemeyiz. Çünkü, canlılar içinde ileti alıĢveriĢi
anlamında iletiĢim kurma yetisine, becerisine sahip tek tür insan değildir.
Ancak canlılar içinde yalnız insan simge(sembol) yaratma özelliğine sahiptir. Bu
özelliği ile baĢkalarına yalnız duygularını belirtme değil, düĢünce ve bilgilerini de biriktirip
aktarma olanağına sahiptir. Böylece, çevresinde bulunamayan nesneler, olay ve olgular ya da
nesnel varlığı olmayan duygu ve düĢünceler hakkında ileti alıĢveriĢinde bulunabildiği gibi,
geçmiĢte olmuĢ bitmiĢler

ya da gelecekte olabilecekler konusunda da iletiĢimi

gerçekleĢtirebilir. Ayrıca, yine bu özelliği sayesinde iletilerini değiĢik mekanlara ulaĢtırabilir.
Örneğin, doyduğunu belirtmek için “doydum” der ya da elini ağzının hizasına getiri; “güneĢi”
göstermeden de resmini çizerek, adını söyleyerek, yazarak güneĢle ilgili ileti aktarabilir;
“güzellik” için heykel, resim yapabilir, Ģiir yazabilir; “savaĢa çağrı” için ok, mektup

gönderebilir. Bu nedenle insan iletiĢimini, anlamlarında uzlaĢılmıĢ simgeler aracılığı ile
bilgilerin, düĢüncelerin, duyguların biriktirilip aktarılmasının ve alıĢveriĢinin hem ortak hem
de

değiĢik

zaman

ve

mekan

boyutlarında

gerçekleĢtirilmesi,

olarak

tanımlayabiliriz(ZILLIOĞLU, 1993: s.3-7.)
1.1.1.1.ĠletiĢimin Temel Amacı
KuĢkusuz, bütün insanlar her iletiĢim eyleminde bilgilenmek, ikna etmek,
bilgilendirmek, yönetmek, eğlenmek vb. bir dizi nedeni ve amacı va5rdır. Bu amaçların bir
kısmı, karĢılığını/ödülünü hemen elde etmek istediğimiz amaçlardır; bir kısmı uzun vadeli
beklentilere dayanır. Schramm, amaçlarla ilgili beklentileri “gecikmeden ödüllendirilme”ye
ve “sonradan ödüllendirme”ye yönelik beklentileri olarak sınıflandırır. ĠletiĢimde bulunanlar
bazı iletileri daha üretirken ya da aktarırken ödüllenmiĢ olurlar. Örneğin, ozanın Ģiir yazarken,
müzisyenin beste yaparken ya da konser verirken, öğretmenin ders anlatırken, yöneticinin bir
toplantıda yeni iĢ projelerini açıklarken aldıkları keyif ve bunun hedef aldıkları kiĢilerce de
paylaĢılacağını ummaları gecikmeden ödüllendirme beklentisi ile ilgilidir. Buna karĢılık
ozanın yada yayınevi yetkililerinin Ģiirlerin beğenilip satıĢı artıracağını, öğretmenin mesleki
becerisinden ötürü ilerde övgü ile anılacağını ya da meslektaĢları tarafından taktir edileceğini,
yöneticinin yeni projeleri kabul ettirip iĢinde daha üst bir konuma ya da gelire kavuĢacağını
umması, iletiĢimde geleceğe yönelik bir yatırımın, baĢka deyiĢle sonradan ödüllendirme
beklentisinin örneklerini oluĢtururlar. böyle, iletiĢim amaçları, karĢılığı hemen beklendiğinde
“tüketime” yönelik; daha sonraki ödüllendirmeler

hedeflendiğinde”araçsal”olarak ayırt

edilebilir.Beklentilerin zamansal boyutu ne olursa olsun, bireylere göre amaçları çok çeĢitli
olan iletiĢimin temel bir amacından söz edilebilir mi? Bu soruya yanıt verebilmek için,
insanın doğumundan baĢlayan iletiĢim yaĢantılarına kısaca değinmek yaralı olacaktır.Yeni
doğan bir bebek kendi baĢına hiçbir Ģeyi yapamaz. Ne kendi, ne de baĢkalarının davranıĢları
ne de fiziksel çevresi üzerinde herhangi bir denetimi, amaçlı olarak etkileme gücü yoktur.
Kısa bir süre sonra fizyolojik bazı becerileri geliĢir, baĢını, kollarını ve ayaklarını isteyerek
oynatmaya baĢlar. Sonra çıkardığı seslerle çevresinde istendik davranıĢlar yaratabildiğini
gözler ve bunu kullanır. Bir yaĢ civarında istediği Ģeylere uzanır, istemediklerinden uzaklaĢır.
Böylece, çevresini belirlemeye ve etkilemeye baĢlar. Yürütme becerisini kazanması bu yönde
temel bir adımdır.Daha sonra konuĢmayı öğrenir. Önce sözcüklerle, sonra tümcelerle derdini
anlatmayı, istediklerini belirtmeyi becerir. Bu, aynı zamanda konuĢma yoluyla çevresinde
daha fazla etkin olabildiğinin bilincine varması demektir. BaĢka deyiĢle deneme yanılma ve
taklit yoluyla çıkardığı ve baĢkalarınca anlamı olan seslerin önceki sesçil ve sessiz

davranıĢlarından daha etkili olduğunun kavrar. Bir kez konuĢtuktan sonra durmadan soru
sorar, bu sorulara aldığı yanıtlarla canlı ve cansız çevresini tanımlamayı ve anlamlandırmayı
sürdürür. Okulda, yeni bilgilerle birlikte, belli bir biçimde akıl yürütmeyi öğrenir. GeniĢleyen
çevresinde diğer insanları tanır, değerlendirir, yargılar; fizik çevresi ile ilgili görüĢleri
geniĢler, biçimlenir. Bu arada kendisi hakkındaki düĢünceleri ve değerlendirmeleri de önem
ve yoğunluk kazanır. Gençlik ve yetiĢkinlik çağlarında yaĢadığı ortama, koĢullara ve içine
girdiği iliĢkilere göre belirlenen çevresiyle etkileĢimde bulunur ve bu durum yaĢamı boyunca
sürüp gider. Bütün bunlar iletiĢim yaĢantılarıdır. Bu yaĢantılarla birey emir vermeyi/almayı,
baĢkalarından istemeyi/onların isteklerine yanıt vermeyi öğrenir, olgular ve olaylar hakkında
ve bunların nasıl gerçekleĢtikleri, bozuldukları/geliĢtikleri, değiĢtikleri hakkında az/çok
bilgilenir. Ġnsan bunca zahmetli, doyum verdiği kadar hatta belki de ondan daha çok sıkıntılı
ve üzücü iliĢki ve iletiĢim yaĢantısına neden katlanır ve bunları sürekli çoğaltmaya çalıĢır? Ek
olarak neden bu konulara iliĢkin düĢüncelerini, bilgilerini geniĢletip derinleĢtirmeye uğraĢır?
Berlo’ya göre”amaçlı olarak etkilemek, değiĢtirmek için iletiĢim kurarız”. Böylece,
birey için iletiĢimin temel amacı, kendisi ile çevre arasında baĢlangıçta kendisi yeniden
olumsuz olan iliĢkiyi etkileyebilmek, yönlendirebilmek, eĢ deyiĢle, dıĢ güçlerin hedefi olmak
yerine, kendisini güçlü kılabilmeyi sağlayabilmektir. Bu bağlamda iletiĢim, insanın çevresi ve
kendi yaĢamı üzerinde etkin ve belirleyici olabilme çabasını yansıtır. Bireyin bu çabasının
ardında baĢkalarından hemen ya da sonraki bir zamanda kendi isteklerine uygun yanıtlar,
tepkiler alabilme beklentisi yatar. Bu beklentimizin bilincinde olup olmamamız ya da
geçmiĢte kurduğumuz iletiĢimlerdeki temel amacımızı anımsayıp anımsamamamız önemli
değildir. Çocukluğumuzdan beri gözlemlerimiz ve uygulamalarımız bize sözel ve sözel
olmayan iletiĢim kodlarını kullanarak çevre üzerinde etkili olunabileceğini öğrettiği için bu
konuda alıĢkanlık kazanırız. Kısaca iletiĢimin kiĢi açısından özel amaçları ne olursa olsun,
temeldeki amacı çevre üzerinde etkin olmak, baĢkalarında davranıĢ, tutum geliĢtirmek ve
değiĢtirmektir. (ZILLIOĞLU, 1993: s.9-13.)
1.1.1.2. Toplumsal Ve Kültürel Sistemler Ve ĠletiĢim ĠĢlevleri
ĠletiĢimle toplumsal kültürel sistemler arasındaki iliĢki karĢılıklıdır. ĠletiĢim
toplumsal/kültürel
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üretimi

ve

değiĢiminde

rol

oynadığı

gibi

toplumsal/kültürel sistemlerde iletiĢim sistemlerini ve bireylerin iliĢkilerini belirler. Bunun
yanında iletiĢim toplumsal/kültürel sistemler hakkında bilgi vererek bireylerin iletiĢim
davranıĢlarında öngörü sağlar.ĠletiĢim bir aktarma ve paylaĢma süreci olduğu kadar bazı kiĢi
ve grupların baĢkaları üzerinde güç kazanmasında da rol oynar.ĠletiĢimin iĢlevleri psikolojik

ve toplumsal iĢlevler olarak sınıflandırılabilir. Psikolojik iĢlevler: Ben merkezli; araçsal; oyun
ve benliğin geliĢtirilmesidir. Toplumsal iĢlevler ise haberdar etme; eĢgüdüm; kuĢaklar arası
aktarma ve eğlence iĢlevleridir. Bireysel iletiĢimde toplumsal boyuttaki iletiĢime geçiĢte üç
aĢamadan söz edilebilir. Birincisi küçük gruplar içinde bireylerin gerçekleĢtirdiği iletiĢim;
ikincisi bu iletiĢimlerin zamanda ve mekanda birbirine eklendiği aĢama; ikinci aĢamada ki
iletiĢimlerin kitle iletiĢim boyutunda geniĢlediği aĢamadır. (ZILLIOĞLU, 1993: s.89.)
1.1.1.3. Temel ĠletiĢim Süreçleri
ĠletiĢim bir süreç içerisinde gerçekleĢen bir olaydır. Bu süreç içerisinde kod,
kodlama, kod açma, yorumlama, geri iletiĢim yer almaktadır. ( Cüceloğlu, 1992: s.72-78)
a- Kod: Mesajın iĢaret haline dönüĢmesinde kullanılan simgeler ve bunlar arasındaki
iliĢkileri düzenleyen kuralların tümüne kod adı verilir. ġu anda bu yazıyı Türkçe kod
kullanarak yazıyorum. KarĢılıklı konuĢurken aynı anda değiĢik kodlar kullanılır. Yüz ifadesi,
söyleyiĢ tarzı, el ve kolların hareketleri de ayrı ayrı kodlar aktaran mesajlardır.
b- Kodlama: Mesajın içeriğinin kod simgelerine dönüĢtürülmesine kodlama denir.
Belirli bir niyet ya da duygunun değiĢik kodlarla ifade edilebileceğini yukarıda belirtmiĢtik.
Örneğin kızgınlık duygusu kullanılan kelimelerle, söylenilen kelimelerle ifade edilebileceği
gibi kiĢinin yüz ifadesiyle de belirtilebilir.
c- Kod açma: Kodlanarak gelen mesajın içeriğini yeniden elde etmek için yapılan
çözümleme sürecine kod açma denir.
d- Yorumlama: Yorumlama yeniden bir değerlendirmeyi gerektirir. Kod açılarak
elde edilen mesajın içeriğine, o andaki bütün iliĢkiler ve koĢullar çerçevesi içinde yeniden
anlam verilmesine yorumlama denmektedir. Bazı durumlarda kod açılarak elde edilen anlamla
yorumlama sonucunda elde edilen anlam arasında pek bir fark yoktur. Bazen de tamamen
farklı bir yorumlama yapılabilir. Bazen bizim söylemek istediğimiz Ģeyle karĢıdakinin
anladığı arasında farklılıklar meydana gelebilir.
e-Geri iletim: Kaynak birimin gönderdiği mesaja karĢılık hedef birimin gönderdiği
cevaba geri iletim adı verilir.
f- KiĢinin kendisinin gönderdiği mesajı kendisinin alması sürecine kendine geri
iletim adı verilir. Eğer kiĢi kendi söylediklerini duyamaz ise 3-4 dakikadan fazla konuĢamaz.
1.1.1.4. Bir ĠletiĢim Modeli

Kaynak: Ġnsan Ġnsana, Doğan Cüceloğlu, Ġstanbul, s.72.
KonuĢan iki kiĢiden birisi kaynak diğeri de hedef birimi oluĢturur. Bu iki birim
arasında mesajın gidip geleceği kanallar vardır. Örnekte kaynak ve hedef birim insan
olduğundan birimler yapı ve iĢlev olarak birbirlerine benzerler. Her birimde merkez, gönderici
ve alıcı vardır. ĠletiĢim modelindeki öğeler ve süreçler ise Ģunlardır.
1- Kaynak Ve Hedef Birimler
2- Kanal
3- ĠletiĢim Ortamı
Bunlara yakından göz atmak gerekirse;
1-Kaynak ve hedef birimler:




Merkez: Gönderilecek mesajların içeriğinin (duygu, düĢünce,

niyet, güdü, eylem vb. ) oluĢtuğu ve gönderilmek üzere seçildiği bölümdür.




Gönderici: Merkezdeki içeriği sözlü ya da sözsüz iĢaretler

haline dönüĢtürerek kanala bırakan öğedir. Bedenin hareketleri ve duruĢu mesaj
niteliği taĢıdığından tüm beden bir gönderici olarak çalıĢır.




Alıcı: ĠĢaret biçimine dönüĢmüĢ olarak kanaldan gelen

mesajları alan ve merkeze aktaran öğedir.
2- Kanal: Kaynak ve hedef birimler arasında yer alan ve iĢaret haline dönüĢmüĢ
mesajın gitmesine olanak sağlayan yola, geçide kanal adı verilir. Bilindiği gibi telefonla
sadece iĢitsel kanalla iletiĢim kurulabilir. KarĢımızdakinin yüz ifadesini göremeyiz. Buna

karĢılık yüz yüze iletiĢimde aynı anda birden fazla iletiĢim kanalı ile iletiĢim kurarız.
ĠletiĢimde kullanılan kanal sayısı arttıkça iletiĢimin etkisi de o derecede artar. ĠĢaret mesajın
göndericiden geçtikten sonra temsil edildiği fiziksel biçim. ġu anda burada yazılan kelimeler
fiziksel iĢaretlerden meydana gelmektedir.




Çıktı: Kaynak birimin gönderdiği iĢaretlerin tümüne çıktı adı





Girdi: Hedef birimin alıcısının yakaladığı iĢaretlerin tümüne girdi



Gürültü: Kaynak birimin gönderdiği mesaj ile hedef birimin

verilir.

adı verilir.


aldığı mesaj arasında fark varsa bu farka gürültü denir.
3- ĠletiĢim ortamı: ĠletiĢim sürecinin etkileyebilecek nitelikleri olan ve iletiĢim
durumu içinde bulunan kiĢi nesne ve olayların tümüne iletiĢim ortamı denir. Burada bir
noktaya değinmekte fayda vardır. Algılamanın kalitesi de iletiĢimde çok önemli rol oynar.
Örneğin karĢısındaki kiĢi ile iletiĢimde bulunan bir insan kendisinin ve karĢısındakinin
psikolojik fiziksel ve sosyal düzeyde durumlarının bilincinde bulunmaya özen gösteren ve
algıladığı durumların sayısını ve kalitesini arttıran insanın insan iliĢkilerinde daha baĢarılı
olabileceğini söyleyebiliriz. Bir de Ģöyle bir durum söz konusudur; insanın bir algılama
kapasitesi vardır ve bunun ötesinde her Ģey kendisine anlamsız gelecektir.
1.1.1.5. KiĢiler Arası ĠletiĢim
Ġki kiĢi arasında yüz yüze gerçekleĢen iletiĢim. KiĢiler arası iletiĢim genellikle
kendiliğinden ve teklifsizdir. ĠletiĢimi gerçekleĢtirenler birbirlerinde sürekli geri bildirim
alırlar. Roller görece esnektir. Çünkü taraflar nöbetleĢe gönderici ve alıcı olarak iletiĢimde
bulunurlar. Bu iletiĢimin gerçekleĢmesi sırasında bireyler genellikle aynı fiziksel ortam
içerisinde bulunurlar(Mutlu, 1994: s.132). GeliĢen teknolojiyle beraber kiĢiler telefon ve chat
gibi iletiĢim alanındaki teknolojiden yararlanarak iletiĢim kurmaktadır. KiĢiler arası iletiĢimi
bir Ģema ile gösterecek olursak;

ĠletiĢim birey A'dan birey B'ye olduğu gibi aynı Ģekilde Birey B'den Birey A'ya
doğru da olabilir(Usluata , 1991:s.47) Burada bireyler arasında sürekli bir geribildirim

gerçekleĢmektedir. Geribildirimin olmadığı takdirde iletiĢim gerçekleĢmez, iletim gerçekleĢir.
ĠletiĢim çift taraflı iletim ise tek taraflıdır.
KiĢiler arası iletiĢimin diğer bir tanımına göre de baĢkalarını tartıp, varılan yargıya
göre davranma sanatıdır(Usluata , 1991:s.48)BaĢka bir tanıma göre de kiĢiler arası
iletiĢim(Dökmen, s.23) kaynağını ve hedefini insanların oluĢturduğu iletiĢimdir. KarĢılıklı
iletiĢimde bulunan kiĢiler, bilgi-sembol üreterek, bunları birbirlerine aktararak ve
yorumlayarak iletiĢimi sürdürürler. Bazı araĢtırmalara göre ise her türlü iletiĢimi kiĢiler arası
iletiĢim saymamak lazımdır.
Yapılan bir araĢtırmaya göre bir iletiĢimin kiĢiler arası iletiĢim sayılabilmesi için 3
Ģart aranır
1. Yüz yüze olması
2. Katılımcılar arasında bir mesaj alıĢveriĢinin olması
3. Söz konusu iletiĢim sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır.
Örneğin yazıĢmalar kiĢiler arası iletiĢim sayılmaz. Bu çok sayıda tanımın buluĢtuğu
nokta kiĢiler arası iletiĢimin psikolojik nitelikli bir bilgi alıĢveriĢi olduğudur. Bu arada bir
noktayı belirtmekte yarar var; sadece sosyal roller arasında kurulan iliĢkiler kiĢiler arası
iletiĢim değildir. KiĢiler arası iletiĢimin olması için mutlaka o sosyal rolün dıĢına çıkılmalıdır.
Örneğin hoca ile öğrenci arasındaki iletiĢim sadece derse yönelikse bu kiĢiler arası iletiĢim
değildir. Ne zaman ki dersin dıĢına çıkılıp kiĢisel konulara girilince o zaman kiĢiler arası
iletiĢim gerçekleĢmiĢ oluyor. Yine bir tanıma göre de kiĢiler arası iletiĢim (Usluata,
s.52)kiĢileri baĢkalarından ayıran özellikler, kiĢisel tutumlar, düĢünceler, beğeniler
belirlenecek biçimde bir bilgi alıĢveriĢi yapıldığında gerçekleĢmektedir.
KiĢiler arası iletiĢimin en karmaĢık aracı olan konuĢma; bilgi aktarma, baĢkalarının
davranıĢlarını yönlendirmeyle, buyruklarla , kimi kez Ģakayla, kimi kez saldırgan kırıcı
sözlerle karĢıdakini etkilemek için kullanılır. KiĢiler arası iletiĢim kendini iki Ģekilde gösterir.
Sözlü ve sözsüz. Sözlü iletiĢimde konuĢma en önemli yeri tutarken sözsüz iletiĢimde ise , yüz
anlamları, göz hareketleri, bedenin duruĢu, giyinmeyi , sesin özelliklerini içeren bu iletiĢim
beden dili olarak bilinir( Usluata, s.54) KiĢinin bedensel duruĢu kiĢinin içinde bulunduğu
duygusal durumu açıklayabilir. Örneğin , kızgınlık, ilgisizlik , utanma, kararsızlık vb(Usluata,
s.55)

Grup iletiĢimi de kiĢiler arası iletiĢimi etkileyen önemli bir faktördür. Örneğin aile
bir gruptur ve bu grubun içerisinde kiĢiler arası iletiĢim gerçekleĢmektedir. Grup içerisinde de
alt gruplar oluĢabilir ve de bunlar daha çok daha derin iliĢki içerisinde olabilirler(Arkonaç,
s.25) Aynı grubun üyesi olan kiĢiler arasında mutlaka iyi iliĢkilerin olması beklenemez.
Örneğin sizinle aynı siyasal görüĢte olanların oluĢturduğu grubun içerisinde hoĢlanmadığınız
ve iletiĢim kurmak istemediğiniz kiĢiler olabileceği gibi sizin karĢıt olduğunuz grup içerisinde
yer alan fakat çok hoĢlandığınız ve iletiĢim kurmak istediğiniz insanlar da olabilir. KarĢıdaki
insanla iletiĢim kurmaya nasıl baĢlanılacağı, iletiĢimin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine karar
vermeden önce diğer kiĢinin tutumlarının duygularının kiĢilik yapısının hakkında bilgi sahibi
olunması baĢarılı bir iletiĢim için gereken unsurlardandır. Aksi takdirde Ģakacı bir insana çok
ciddi davranırsanız baĢarısız sonuçlar elde etmiĢ olursunuz ve o kiĢiyle iletiĢimi sürdürmekte
büyük güçlüklerle karĢılaĢabilirsiniz.
Bir insanın diğer bir insanla iletiĢime geçmesinin sayılamayacak kadar çok nedeni
olduğu söylenebilir. Ġnsanlar genellikle bir ihtiyacını karĢılamak için iletiĢimde bulunurlar.
Bunun yanında Ģu nedenlerin de iletiĢim kurmada etkili olduğu söylenebilir:
1. Tanıma: Ġnsanlar daha önceden tanıdığı kiĢilerle daha kolay iletiĢimde bulunurlar.
2. Çekici bulma: Ġnsanın içerisinde çekici bulduğu kiĢiye karĢı daha çok iletiĢim
kurma isteği olduğu söylenilebilir.
3. Zorunluluk: Bazen bazı iĢlerimizi görmek için bazı insanlarla iletiĢim kurmak
zorunluluğu doğar. Örneğin kütüphaneden kitap ödünç almak isteyen bir insanın zorunlu
olarak kütüphane çalıĢanları ile iletiĢim kurması gerekebilir.
4. Benzer özelliklere sahip olma: Ġlgi alanları birbirine yakın olan insanların daha
kolay iletiĢim kurdukları söylenebilir. Örneğin aynı futbol takımının taraftarı olan insanlar
daha kolay iletiĢime geçebilirler.
1.1.1.6. Sözlü ĠletiĢim
ĠletiĢimimizin en temel kodunu oluĢturan(konuĢma) dilinin doğası ve kaynağı antik
yunan

felsefesinden

beri

yoğun

tartıĢmaların

odağını

oluĢturmuĢtur.

Günümüzde

benimsenebilecek görüĢ dilin bir simge sistemi, kod olduğu görüĢüdür.Dil toplumsal ve
kültürel bir etkinliktir. Bu nedenle bir dilin yapısı ve sözcük dağarcığı kültürel sistemle
yakından iliĢkilidir. Buna bağlı olarak ta bireylerin algılama biçimlerini etkiler. Bir dil
anlamlandırma haritası dile getirilmek istenen anlamlar için seçenekler sunduğu gibi, bu
anlamları biçimlendirir ve sınıflandırır. Dil kuralları ve dildeki deneyimlerin, sözcüklerin

kullanılıĢ sıklığı iletiĢimde artık bilgiyi sağlar. böylece ortak dil yaĢantılarına sahip olanlar
için iletiĢimde öngörüyü olanaklı kılar. Dillerin kökeninin ortak olup olmadığı kesin olarak
bilinmemekle

birlikte,

sınıflandırılırlar.Dil,

günümüzde

anlatım

aracı

konuĢulan
olduğu

diller

kültürlerin

değiĢik

dil

mekandaki

aileleri
ve

içinde

zamandaki

farklılaĢmasına farklı olarak değiĢir. Ulusal diller uluslaĢma ve sanayileĢme süreçlerine koĢut
olarak ve yönetimin merkezleĢmesinin sonucu olarak bir lehçenin diğerlerine egemen
olmasıyla ortaya çıkmıĢlardır. Ekonomik, siyasal açıdan güçlü olan bir ya da birkaç ülkenin
dilin uluslararasında ortak bir anlaĢma dili olması bir yana bırakılacak olursa, tüm uluslara ve
kültürlere

ortak

evrensel

dilin

kullanımı-bazı

öneri

ve

çabalara

karĢın-olanaklı

görülmemektedir. (ZILLIOĞLU, 1993: s.145.)
1.1.1.6.1. KarĢımızdakini Dinlemek
Ġtiraf edelim ki, birbirimizi her zaman dinlemeyiz. Bunun sonucu, kimi zaman
“ Ben ne diyorum, sen ne diyorsun!” diye atıĢmaya kadar bile gidebilir.
Etkin iletiĢim kurabilmek için birinci temel beceri karĢımızdakini dinlemektir.
Ve türlü türlü dinleme Ģekilleri vardır. Örneğin:




GörünüĢte Dinleme: DinlermiĢ gibi yapmak, aslında ne

söyleyeceğimizi aklımızdan geçirmek gibi baĢka Ģeyler düĢünmek.




Savunmada Dinleme: Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik

bir eleĢtiri ya da saldırı olup olmadığını araĢtırmak.




Seçerek Dinleme: Ġlk önce görünüĢte dinlemedeyken daha sonra

ilgimizi çeken bir konudan söz edildiğinde kulak kesilmek.




Tuzakçı Dinleme: konuĢanın sözlerine, bir açığını yakalayıp

üzerine çullanmak amacıyla kulak vermek.




Denetçi Dinleme: KaĢımızdakilerin bize nasıl tepki gösterdiğini

ve istediğimiz sonucu alıp almadığımızı ölçmek için dikkat kesilmek.




Nezaketen Dinleme: Dinlememek ayıp olduğu için dinlermiĢ gibi





Ürkek Dinleme: KarĢınızdakini dinlemek istemediğimizi açıkça

yapmak.

söyleyemediğimiz için dinleme pozu takınmak.





Yaltaklanmacı Dinleme: KarĢımızdakinin hoĢuna gitmek için

dinliyormuĢ izlenimi yaratmak(Dicleli ve Akkaya, s.44)

1.1.1.7. Yazılı ĠletiĢim
Yazılı iletiĢim, insanın zaman ve mekandaki iletiĢim sınırlılıklarını geniĢletmede en
etkin ilk iletiĢim biçimidir. Uzaktan haberleĢmede bilgi ve deneyimleri zamanda biriktirmede
sözlü iletiĢime göre daha güvenilir bir yol olan yazı ile iletmenin kökeni mağara
resimlerindendir.Figüratif mağara resimlerini izleyen stilize çizimler bir tümceyi ya da tümce
grubunu temsil eden bireĢimli yazı kavramları dile getiren ideografik yazı, sesleri karĢılayan
simgelerden oluĢan fonotik(alfabetik) yazı, yazı tarihinin bilinen ve genelde birbirini izleyen
aĢamaları sayılırlar. Bu aĢamalar aynı zamanda insanın simgesel düĢüncesini geçirdiği
değiĢimleri de yansıtır.Ekonomik gereklerle ortaya çıkan yazı toplumsal/kültürel iliĢki ve
kuramlar üzerinde etkili olmuĢtur. Buna karĢılık bu kuramlarda yazının evrim ve yayılma
süreçlerinin yönünü ve hızını belirlemiĢlerdir.Avrupa da on beĢinci yüzyılda matbaanın icadı
ve yoğun kullanımı yazılı iletimin hızla çoğalmasının bilgi ve düĢüncelerin yayılmasına neden
olmuĢtur. Ancak bu yayılmanın hızı okur yazarlık oranıyla belirlenmiĢtir. Okur yazar olmama
sorunu ise günümüzde de tümüyle ortadan kalkmıĢ değildi. (ZILLIOĞLU, 1993: s.174.)
1.1.1.8. Sözsüz ĠletiĢim
ĠletiĢimimizin temel bir yönünü sözsüz iletiĢim oluĢturur. BaĢka deyiĢle,
günlük yaĢamda gerçekleĢtirilen baĢvurulan simgesel kodlar içinde sözsüz olanlar,
anlam yaratma ve paylaĢmada çoğu kez bilincinde olmaksızın, ama kaçınılma z olarak
sürekli kullanılırlar.
Bununla birlikte, sözsüz iletiĢimin bilimsel bir ilginin ve araĢtırmaların odağı haline
gelmesi yeni sayılır.sözel ve yazılı dillerin iletiĢimin temel türleri sayıldığı, söz ve yazı
sanatının yüceltildiği toplumlarda bu gecikme doğaldır. Bunda, kiĢiler arası yüz yüze
iletiĢimin konuĢma ile baĢlayan bir olgu olduğu-yanlıĢ- varsayımı da etkili olmuĢtur. Kısaca,
iletiĢimin doğası ile ilgili bu yanılgı, insanın iĢitme ile birlikte en çok geliĢmiĢ olan görsel
kanalları aracılığı ile açımladığı sözsüz iletiĢim kodlarına uzun süre gerektiği kadar önem
verilmemesine yol açmıĢtır. Oysa sözsüz iletiĢimin en önemli bir bölümünü oluĢturan görsel
kodların kullanımı insanın iletiĢim tarihi kadar eskidir. Ġlkel ve geleneksel toplumların insanı,
günlük uygulamalar için olduğu kadar, din kökenli törenler içinde son derece yetkin görsel

kodlar geliĢtirmiĢtir.ayrıca, kiĢiler arası yüz yüze iletiĢimde doğal olarak yer alan ses
tonlaması, yüz ifadeleri, mimikler, beden hareketleri, jestler sözlü iletiĢimin çerçevesini ve
anlamını belirlemede her zaman etkili olagelmiĢtir.öte yandan, oluĢmasında görsel kodlar
sezgisel değerlendirme aracı olarak önemli bir iĢlev üstlenir. (ZILLIOĞLU, 1993: s.178-179.)
1.1.1.8.1. Sözsüz ĠletiĢimin ĠĢlevi
KiĢiler arası iletiĢimde sözsüz iletiĢimin önemli iĢlevleri vardır. Bu iĢlevleri iki
ama gruba ayırabiliriz. Bunlardan birincisi, sözsüz iletiĢim yoluyla bir takım anlamlar
iletilebilir. Örneğin yakamıza taktığımız rozetle mesleğimizi, baĢımızı sallayarak bir görüĢü
onaylamadığımızı, dostumuzun elini tutarak onu sevdiğimizi ifade edebiliriz. Sözsüz
iletiĢimin ikinci iĢlevi ise, sözlü iletiĢimi desteklemesi, onun akıcılığına katkıda bulunmasıdır.
KonuĢan kiĢi yüzünü ve bedenini kullanarak sözlü anlatımı destekler. Dinleyen ise, sergilediği
yüz ve beden ifadeleri ile konuĢana geri bildirim verir. Bu sırada ise konuĢan kiĢi,
karĢısındakinin söylediklerini anlayıp anlamadığını ya da sıkılıp sıkılmadığını, onun
davranıĢlarına bakarak tatmin etmeye çalıĢır. Sözsüz iletiĢim türlerinden iki tanesi, kiĢiler
arası iletiĢimi baĢlatmada önemli rol oynar. Bunlardan birisi göz kontağı, diğeri ise vücutla
yönelmedir( Dökmen, s.34)
1.1.1.8.2. BEDEN DĠLĠ
Konu insan davranıĢları olunca, bunların belirli kalıp ve sınıflara nasıl sokulabildiği
sorusu akla Enstein’ın ünlü sözlerini getiriyor: “ Bilim, duygusal deneyimlerimizin kaotik
çeĢitliliğini, mantıksal açıdan standart bir düĢünce sistemine karĢılık getirme çabamız. Bu
sistemde tekil deneyimler, kuramsal yapıya öyle bir Ģekilde karĢılık gelmeli ki, benzersiz ve
inandırıcı bir sonuç ortaya çıksın. Duyusal deneyim, insanın dıĢındaki bir konu çerçevesinde
gerçekleĢir. Ancak onu yorumlayacak kuram, insan elinden çıkma ve olağanüstü bir çabayla
zahmet gerektiren bir uyum sürecinin sonucu: varsayıma dayalı, asla tam anlamıyla kesin
olmayan ve her zaman sorgulamaya, kuĢkuya hedef olmaya mahkum bir sonuç.”
Neden vücut dili?
1.BaĢkaları üzerinde olumlu bir etki yaratarak amacımıza ulaĢmak
2.KarĢımızdakileri daha iyi anlayarak etkili bir iletiĢim kurmak.
3. Kendi beden hareketlerimizi denetleyerek, sosyal ortamlara daha çabuk uyum sağlamak
4.BaĢkalarının gerçekte ne söylemek istediğini anlamak.
( http://www.ekocerceve.com/bireyselgelisim/Arsiv_2/ayrinti.php)
Bazen bir hareket bin söze bedeldir. Bir kiĢiyle iletiĢim kurduğumuzda söylediklerimiz
ne kadar önemli ise hareketlerimizle o kiĢide bıraktığımız intiba da o kadar önemlidir. El, kol

hareketleri, mimikler, dokunma, vücut pozisyonu... ĠĢ yaĢamında baĢarılı olmak isteyen kiĢi,
iletiĢim kurduğu kiĢilerin sadece söylediklerini değil, yüzü, eli, kolu ve bedeniyle yaptıklarını
da duymalıdır.
AraĢtırmacılar da benzer bir çabayla kinezik adı altında inceledikleri iletiĢimsel
beden hareketlerini, yüz ifadelerini ve jestleri, bir sisteme oturtma amacıyla birkaç grupta
toplamıĢlar. Sözcük ve cümleler yerine kullanılan beden hareketlerini, amblemler: sözlü
mesaja eĢlik eden anlamlarını güçlendiren hareketleri “tanımlayıcılar”; yüz ve ya beden de
duygu ifadesine neden olan hareketleri “ duygusal gösterimler”; iletiĢim akıĢ ve hızını
denetleyen hareketleri “düzenleyiciler”; gerilimi denetleme hareketlerini “ ayarlayıcılar”
olarak sınıflamıĢlardır. Amblemler, anlamlarının ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye
değiĢebilmesine bağlı olarak, tümüyle evrensel kabul edilmiyor. Sözgelimi birçok batı
ülkesinde “her Ģey yolunda” veya “tamam” anlamına gelen baĢ parmağı gösterme iĢareti Ġran,
Afganistan, Nijerya da, ayrıca Ġtalya ve Yunanistan’ın bazı bölgelerinde hakaret
niteliğinde.amblemlerin önemli bir özelliği de, sözcük öğrenir gibi öğrenilmeleridir. Çünkü
bunlar bedenin doğal çıktıları olmaktan çok, simgesel gösterimler. Tanımlayıcılarsa daha
evrensel olmakla birlikte bazı evrensel yanlıĢ anlamaların da kaynağı. BaĢını hafifçe yukarı
aĢağıya sallayarak onu dinler görünen kocasının, kendisiyle hemfikir olduğunu sana birçok
kadın, farkında değil ki aslında “ sen devam et, bende arada kulak kabartırım.” Diyor. Tabii
bütün hareketlerin bu sınıflardan birine mutlaka dahil olacağını söylemek mümkün değil.
Postür, yani duruĢ, kiĢi hakkında önemli ipuçları veren, kiĢi açısından da
söylemek istedikleri için çok verimli bir araçtır. Kıpırtısız dimdik bir asker, öğretmenin
karĢısında büzülmüĢ bir öğrenci, bacak bacak üstüne atmıĢ mağrur bir hanımefendi.... Salt
oturuĢu ya da yürüyüĢüne bakarak tanımadığımız birini çekingen, pısırık yada kendinden
fazla emin olmayarak değerlendirdiğimiz, mutlaka olmuĢtur. Postür’ün iletiĢimsel değerini en
iyi takdir edenler tiyatro ve sinema oyuncuları, baĢta da pandomimciler olsa gerek. Ancak
araĢtırmacılar içinde çok yeni bir konu değil. William James, beden postürü yoluyla ifadeyi
konu alan ve 347 farklı postürü incelediği 1932 tarihli çalıĢması sonucunda yüz ifadesi, jest ve
postürlerin, çözümlemeye yönelik olarak ayrı ayrı incelenebilirseler de ,ifadenin bütünü
açısından birbirleriyle bağlantılı olduklarını vurgulamıĢtır. Günümüzde kabul edilen
modellerde aslında pek farklı değil: En çok benimsenen model, postürü açık/kapalı ve
ileri/geri Ģeklinde tanımlıyor. Annesi onu azarlarken kollarını kavuĢtur mu, yüzünü yana
çevirmiĢ duran bir çocuk, annesinin mesajına “kapalı” bir çocuktur. Sizi dinlerken tümüyle
size dönük, “ileri” uzanmıĢ biri de iletiĢime büyük olasılıkla açıktır. Bu iki grubun farklı

kombinasyonları da söz konusudur.ĠĢ dünyasındaki hemen hemen bütün insan kaynakları
kursları, sözsüz iletiĢim ya da beden dili üzerinde durmaktadır. Müzakere kurslarında,
eğitmenler birinin karĢısındakini nasıl bir kitap gibi “okuyabileceğini” vurgulamaktadır.
Eleman seçme kurslarında öğretmenler adayların yalan söyleyip söylemediğinin nasıl
belirlenebileceğini öğretmektedirler. Değerlendirme atölye çalıĢmalarında danıĢmanlar
değerlendirilenlerin, kendi geri bildiriminden nasıl hoĢnut olduklarını ya da düĢ kırıklığına
uğradıklarını göstermek için video geribildirimi yöntemi kullanmaktadırlar. Hiçbir satıĢ kursu,
satıĢları en yükseğe çıkarmak için müĢterilere neyi ve nasıl gözlemlemeleri gerektiği
konusunda öğüt vermeden geçmez.
Yüz ifadeleri, beden dilinin hem anlamı en açık sözcüklerini, hem de nedensonuç iliĢkisine oturtması en güç bölümünü oluĢturuyor. Özellikle gözlerin ve bakıĢların
kazandığı önem, bazı araĢtırmacıların ilginç çıkarımlar yapmalarına bile neden olmuĢtur. Yüz
ifadesiyle ilgili olarak 19. yüzyılda Charles Bell’le, özellikle de ifadenin anatomi ve
fizyolojisiyle ilgili olarak yayımladığı kitabıyla baĢladığı kabul ediliyor. Bell’in çalıĢmaları,
duygusal ifade üzerine incelemelerde Darwin ve kendisinden sonra gelenlerin yıllar boyunca
duygularla dolaysız ilinti kurdukları yüz ifadelerini Ģimdilerde bu yönüyle sorgulayanlar,
ifadelerle duygular arasında bire bir iliĢki zorunluluğunun olmadığını savunanlarda yok değil.
Evet diyorlar, yüz ifadelerinin duyguları yansıttığı tümüyle mantıksız değil; ancak, aslında her
Ģeyin duyguları yansıttığı gerçeğinin göz önüne alınması koĢuluyla. Hele gerçek duyguları
gizleyebilme özelliğinin bile duygulardan kaynaklandığı düĢünülecek olursa! Diğer karĢı
çıkıĢlar da, hepimizin aynı yüz kaslarına sahip olduğumuz ancak bu kasların, ifadede farklı
kültürlerde farklı kombinasyonlarla kullanılacağı yolunda. Darwin dönemi ve sonrasındaki
bilim adamlarının, duyguların yapay ve hatta batı kültürünün bir icadı olduğu iddiaları da
kayda değer. Darwin bu konuda üç ilkeyi ortaya atmıĢtır. Bunlardan birincisi, hareketlerde
oluĢan bazı ifadelerin amaca yönelik olduğu “kullanılabilir alıĢkanlıklar” ilkesi; bir diğeri,
bazı ifadelerin, diğerleriyle zıt olmaları nedeniyle seçildiği”antitez” ilkesi; üçüncüsü, “sinir
sisteminin doğrudan hareketi” ilkesidir. (Tozar,s.70-72)
Buna karĢın, beden dilimizi kullanma yetisini kazanmak için fazla zaman
ayırmıyoruz. Bir hastayla konuĢmak istediğinizde girip yanında ayakta mı duracaksınız?
Gülümseyecek misiniz? Elinizi uzatıp ona doğru mu yaklaĢacaksınız? Bir iĢe ve ya yere
müracaat ettiğinizde, karĢınızdaki kiĢi sizin sinirli olmanızın nedenini bilmeyecektir. Her ne
olursa olsun, beden dilimiz, kafanızdaki düĢüncelerinizi bir Ģekilde ortaya koyacaktır. Ancak,
bu dıĢa vurumun tercüme edilmesi gerekmektedir. Fakat beden dili tek baĢına gerçekleri

anlatıcı kriter olarak da görülmemelidir. Beden dilinin olumlu ya da olumsuz olarak nitelenen
bir sözlüğü olduğu bilinmektedir. Desmond Morris’in, beden dili kitabında insan jestlerinin ne
anlama geldiği anlatılmıĢtır. Morris 600’den fazla mimiğin anlamını sıralamıĢtır(Tekeli, s.27)

1.1.1.8.2.1. BÖLGELER
Hayvanlar, kuĢlar, balıklar ve primatların bölgelerini belirleme ve korumalarıyla
ilgili binlerce kitap ve makale yazılmıĢsa da insanların da kendi bölgeleri olduğu ancak son
yıllarda keĢfedilmiĢtir. Bunu öğrenip ne anlama geldiğini anladıktan sonra kiĢi baĢkalarının ve
kendinin davranıĢlarıyla ilgili inanılmaz bir anlayıĢ elde etmekle kalmaz aynı zamanda
baĢkalarının yüz yüze gelindiğindeki tepkilerini tahmin edebilir. Amerikalı antropolog
Edward T. Hall insanların mekansal ihtiyaçları konusunda öncülerden biriydi ve 1960'Iarın
baĢında 'proksemik' ('yakınlık' anlamına gelen 'proximity' den) sözcüğünü uydurdu. Bu
alandaki araĢtırmaları hemcinslerimizle iliĢkilerimizi daha iyi anlamamızı sağlamıĢtır.Her
ülke iyi tanımlanmıĢ sınırlarla belirlenmiĢ ve bazen de silahlı nöbetçilerle korunmuĢ bir
bölgedir. Genelde her ülkenin içerisinde il ve ilçeler gibi daha küçük bölgeler vardır. Bunların
da içinde daha küçük olan ve semtleri ve içinde yaĢayanlar için kapalı bir bölge olan pek çok
sokağı içeren Ģehirler vardır. Her bölgede yaĢayanlar o bölgeye karĢı bir bağlılık duyarlar ve
bölgelerini korumak için vahĢet ve öldürme yollarına baĢvurdukları görülmüĢtür.Bir bölge
aynı zamanda bir kiĢinin sanki vücudunun uzantısıymıĢçasına kendinin olarak benimsediği bir
alan veya boĢluktur. Her birimizin çitlerle çevrili evi, arabasının içi, yatak odası veya
sandalyesi ve hatta Dr. Hall'un keĢfettiği gibi vücudunun etrafında tanımlanmıĢ bir boĢluktan
oluĢan kendi mallarını çevreleyen alanı içeren kendi bölgesi vardır.
1.1.1.8.2.1.1. KiĢisel Alan
Çoğu hayvanın vücudunun etrafında kendi kiĢisel alanları olarak sahip çıktıkları belli
bir boĢluk vardır. Bu boĢluğun büyüklüğü temelde hayvanın yetiĢtiği alanın ne kadar sıkıĢık
olduğuyla iliĢkilidir. Afrika'nın uzak bölgelerinde yetiĢen bir aslanın bölgesindeki boĢluk o
bölgedeki aslan popülasyonunun yoğunluğuna bağlı olarak elli kilometre veya üzerinde bir
çapa sahip olabilir. Aslan bölgesel sınırlarını iĢeyerek ve dıĢkılayarak iĢaretler. Öte yandan

esaret altında yetiĢtirilen bir aslanın kiĢisel alanı sıkıĢık koĢulların doğal bir sonucu olarak
sadece birkaç metrelik bir büyüklüğe sahip olabilir.Diğer hayvanlar gibi insanın da kendisiyle
taĢıdığı portatif bir 'hava kabarcığı' vardır ve bu kabarcığın büyüklüğü yetiĢtiği bölgedeki
nüfus yoğunluğuyla iliĢkilidir. O halde bu kiĢisel bölge mesafesi kültürel olarak belirlenir.
Japonlar gibi bazı kültürler kalabalığa alıĢıkken bazı baĢka kültürler 'geniĢ açık alanlara'
alıĢıktırlar ve mesafeyi korumayı severler. Statü de bir kiĢinin diğerlerine göre gerek duyduğu
mesafeyi etkileyebilir ve bu da daha sonraki bir bölümde tartıĢılacaktır.
1.1.1.8.2.1.1.1 Bölge Mesafeleri
Avustralya, Yeni Zelanda, Ġngiltere, Kuzey Amerika ve Kanada'da yaĢayan orta sınıf,
Ģehirli kiĢilerin etrafındaki hava kabarcığının yarıçapı genel olarak aynıdır. Dört farklı
bölgeye ayrılabilir.
1 Mahrem Bölge (15 ila 45 cm. arasında)
KiĢiler bu bölgeyi kendi mallarıymıĢçasına koruduklarından tüm bölgeler arasında en
önemlisi budur. Sadece o kiĢiye duygusal olarak yakın olan kiĢilerin bu bölgeye girmesine
izin verilir. Burada bir de sadece fiziksel temas sırasında girilebilen ve vücuttan uzaklığı 15
cm olan bir alt-bölge vardır. Bu da yakın mahrem bölgedir.
2 KiĢisel Bölge ( 46 cm ila 1.22 rn. arasında)
Bu da kokteyllerde, ofis partilerinde, sosyal etkinliklerde ve arkadaĢ toplantılarında
baĢkalarıyla aramızdaki mesafedir.
3 SosyalBölge (1.22 ila 3.6 metre arasında)
Yabancılar, örneğin evimizde tamirat yapan tesisatçı veya doğramacı, postacı,
bakkal, iĢyerindeki yeni eleman ve çok iyi tanımadığımız kimselerle aramızdaki mesafe
budur.
4 Ortak Bölge (3.6 metrenin üzerinde )
Kalabalık bir gruba hitap ettiğimizde durmayı tercih ettiğimiz rahat mesafe budur.
Bölge Mesafelerinin Pratik Uygulamaları
Normal olarak mahrem bölgemize baĢka birisi aĢağıdaki iki nedenle girer. Birincisi
yakın bir akraba veya arkadaĢtır ya da bize cinsel olarak yaklaĢmaya çalıĢmaktadır. Ġkincisi
ise karĢımızdakinin saldırgan olması ve bize saldırmak üzere olmasıdır. KiĢisel ve sosyal
bölgelerimize yabancıların girmesine dayansak da bir yabancının mahrem bölgemize girmesi

vücudumuzda fizyolojik değiĢikliklerin olmasına neden olur. Kalp kanı daha hızlı pompalar,
kanımıza adrenalin akar ve olası bir 'kaç veya saldır' durumuna hazırlık yapılırken beyin ve
kaslara daha fazla kan pompalanır.Bu da yeni tanıĢtığınız birinin omzuna elinizi koymanızın
veya ona sarılmanızın karĢınızdaki sizi gücendirmemek için gıiIümsese bile onun size karĢı
olumsuz duygular beslemesine yol açacağı anlamına gelir. Ġnsanların yanınızda rahat olmasını
istiyorsanız altın kural 'mesafeli davran'dır. BaĢka insanlarla iliĢkilerimiz yakınlaĢtıkça
bölgelerinde daha yakına girmemize izin verilir. Örneğin, yeni bir eleman diğer personelin
baĢlangıçta kendisine soğuk davrandıklarını düĢünebilir ama aslında onu daha iyi tanıyana
kadar sosyal bölge mesafesinde tutmaktadırlar. Diğer çalıĢanlar onu daha iyi tanıdıkça kiĢisel
bölgelerine ve hatta bazı durumlarda mahrem bölgelerine girmesine izin verirler.
ÖpüĢmekte olan iki kiĢinin kalçalarının mesafesi bize aralarındaki iliĢki hakkında
bilgi verir. Sevgililer bedenlerini birbirlerininkine bastırırlar ve birbirlerinin mahrem
bölgelerinde hareket ederler. Bu yılbaĢı gecesi bir yabancıyı veya en iyi arkadaĢınızın eĢini
öpmekten farklıdır. Bunların her ikisi de pelvislerini sizinkinden en az 15 santim uzakta
tutarlar.Mesafe/mahremiyet kuralının istisnalarından biri mekansal mesafenin kiĢinin sosyal
statüsüyle ilgili olduğu durumdur. Örneğin bir Ģirketin müdürü astlarından biriyle hafta
sonları balığa gidiyor olabilir ve balığa gittiklerinde birbirlerinin kiĢisel veya mahrem
bölgesinde dolaĢıyor olabilirler. Ancak, büroda müdür, yazılı olmayan sosyal tabaka
kurallarına uymak için 'balık' arkadaĢını sosyal mesafede tutar.Konserler, sinema, asansörler ,
tren veya otobüslerin kalabaIık olması baĢka kiĢilerin mahrem bölgelerine girilmesini kaçınılmaz kılar ve insanların bu müdahaleye tepkilerini seyretmek eğIenceli olabilir. Batı
kültürlerinde insanların sıkıĢık bir asansör veya toplu taĢıma aracı gibi kalabalık bir durumda
katı bir Ģekilde uydukları bir dizi yazılı olmayan kural vardır. Bu kurallar arasında Ģunları
sayabiliriz:




Tanıdığınız birisi dahil olmak üzere kimseyle konuĢmamalısınız.





Asla baĢkalarıyla göz teması kurmamalısınız.





'Poker suratı' takınmalısınız - hiçbir Ģekilde duygular belli

edilmemelidir.




Elinizde kitap veya gazete varsa ona gömülmüĢ görünmelisiniz.





Kalabalık ne kadar fazlaysa o kadar az hareket edebilirsiniz.





Asansörlerde baĢınızın üzerindeki kat numaralarını seyretmek

zorundasınız.
Sabah ve akĢam saatlerinde iĢe giden insanları tarif ederken 'mutsuz', 'üzgün' ve
'umutsuz' gibi sözcüklerin kullanıldığını sık sık duyarız. Bu ifadeler genellikle yolcuların
yüzündeki boĢ, anlamsız ifadeler yüzünden kullanılırsa da gözlemci yanlıĢ hükümlere
varmaktadır. Gözlemcinin aslında gördüğü kalabalık bir kamu alanında mahrem bölgelerine
kaçınılmaz olarak müdahale edilmesinde geçerli olan kurallara uyan bir grup insandır.
Bu konuda Ģüpheniz varsa kalabalık bir sinemaya tek baĢınıza bir daha ki sefere
gidiĢinizde nasıl davrandığınıza dikkat edin. Yer gösterici sizi tanımadığınız suratlardan
oluĢan bir kalabalıkla çevrili olan koltuğunuza doğru yönlendirirken nasıl önceden programlanmıĢ bir robot gibi kalabalık yerler için yazılı olmayan davranıĢ kurallarını uygulamaya
baĢlayacağınıza dikkat edin. Yanınızdaki tanımadığınız kiĢiyle koltuğun kol dayanağı için
bölgesel bir savaĢa baĢladığınızda kalabalık bir sinemaya tek baĢına gidenlerin neden ıĢıklar
sönüp de film baĢlamadan yerlerine geçmediklerini anlarsınız. Kalabalık bir asansör, sinema
veya otobüsteyken etrafımızdaki insanlar insan olmayan varlıklara dönüĢür - yani bizim
açımızdan yok olurlar ve biz de mahrem bölgemize müdahale edildiğinde saldırıya uğramıĢ
gibi davranmayız.Ortak bir amaç için savaĢan kalabalık bir grup veya protestocular
bölgelerine müdahale edildiğinde bireylerle aynı Ģekilde davranmazlar, hatta çok daha farklı
bir durum ortaya çıkar. Kalabalığın yoğunluğu arttıkça her bir bireye daha az kiĢisel alan
düĢer ve kiĢiler gitgide saldırganlaĢır. Bu da kalabalığın büyüdükçe daha kızgın ve çirkin
olmasının ve saldırganlaĢmaya baĢlamasınm nedenidir. Bu bilgi, herkesin daha fazla kiĢisel
alana sahip olarak sakinleĢmesini sağlamak amacıyla kalabalığı dağıtmaya çalıĢan polis
tarafından kullanılır.Yüksek yoğunluklu yerleĢim projelerinin kiĢilerin kiĢisel alanlarını
ellerinden almaktaki rolünü hükümet ve Ģehir plancılarınm anlaması ancak son yıllarda
olmuĢtur. Yüksek yoğunluklu yaĢam ve aĢırı kalabalığın etkilerini yakın zamanda Amerika
BirleĢik Devletleri'nde Chespeake Körfezi'nde Maryland kıyılarmdan iki kilometre uzakta yer
alan James Adası'ndaki geyik nüfusu üzerinde yapılan bir araĢtırma göstermiĢtir. Bol miktarda
yiyecek olması, avcılara rastlanmaması ve enfeksiyon olmamasına rağmen geyiklerin çoğu
topluca ölmekteydi. Önceki yıllarda sıçan ve tavĢanlar üzerinde yapılan benzer çalıĢmalar da
benzer bir eğilimi göstermiĢti ve araĢtırmaların sürdürülmesi geyiklerin, nüfus arttıkça her bir
geyiğin kiĢisel bölgesinin yok olmasından kaynaklanan stresin yol açtığı adrenalin bezlerinin
aĢırı çalıĢmasından öldüğünü ortaya çıkardı. Adrenalin bezleri büyüme ve üremenin
düzenlenmesi ve vücut savunma seviyelerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynarlar.
Böylece ölümlere yol açanın açlık, enfeksiyon veya saldırı değil aĢırı nüfusun yol açtığı strese

karĢı fizyolojik bir tepki olduğu anlaĢılmıĢtır.Bunun ıĢığında en yüksek insan nüfusu
yoğunluğuna sahip bölgelerin neden en yüksek suç ve Ģiddet oranına da sahip olduğunu
görmek mümkündür.Karakolda sorgucular genellikle sorgulanan suçluların direncini kırmak
için bölge müdahale tekniklerini kullanırlar. Suçluyu odanın boĢ bir yerindeki kolsuz, sabit bir
sandalyeye oturtarak soru sorarken onun mahrem ve yakın mahrem alanına girerler ve soruya
cevap alıncaya dek de orada kalırlar. Bu bölgesel tacizin suçlunun direncini kırması genelde
çok kısa sürede gerçekleĢir.Yöneticiler aynı yaklaĢımı astlarından gizlemekte oldukları
bilgileri elde etmek için kullanabilirler ama bir pazarlamacının müĢterilerine karĢı bu
yaklaĢımı kullanması için salak olması gerekir.
1.1.1.8.2.1.1.1. Bölge Mesafelerini Etkileyen Kültürel Faktörler
Danimarka'dan Sidney'e yakın zamanda göç eden genç bir çift Jaycees'in yerel
Ģubesine katılmak üzere davet edildiler. Kulübe kabul edilmelerinden birkaç hafta sonra bazı
kadın üyeler Danimarkalı adamın kendilerine asıldığını ve bu nedenle ondan rahatSIZ
olduklarını söylerken kulübün erkek üyeleri de Danimarkalı kadının kendilerine sözel
olmayan Ģekilde cinsel olarak elde edilebilir olduğunu hissettirdiğini söylediler.
1.1.1.8.2.1.1.2. Bölge Ve Mülkiyet
Bir kiĢinin sahip olduğu mülkler veya düzenli olarak kullandığı yerler onun
için özel bir bölge özelliğine sahip olup tıpkı kiĢisel alanı gibi korumak için savaĢ
verebilir. KiĢinin evi, ofisi ve arabası gibi Ģeylerin her biri bir bölgedir ve her birinin
de duvar, bahçe kapısı, çit veya kapı gibi kesin belirlenmiĢ sınırları vardır. Her bir
bölgenin birkaç alt bölgesi olabilir. Örneğin, evde bir kadının özel bölgesi mutfağı
veya çamaĢırhanesi olabilir ve kendisi buraları kullanırken kimsenin girmesini
istemeyebilir. Bir iĢadamının toplantı odasında yeri, yemekhaneye takılan birisinin
orada masası ve babanın da evde koltuğu vardır. Bu bölgeler genellikle üzerle rinde
veya etraflarında kiĢisel eĢyalar bırakılarak veya sık kulla nımla iĢaretlenirler.
Yemekhaneye sürekli takılan kiĢi masasına adını kazıyacak kadar ileri gidebilir.
ĠĢadamıysa toplantı masasındaki bölgesini 46 santimetrelik mahrem bölge sınırına
yaydığı kül tablası, kalemler, kitaplar ve kıyafetleriyle iĢaretleyebilir. Dr. Desmond
Morris, kütüphanelerdeki oturma konumlarıyla ilgili ola rak yapılan çalıĢmalarda bir
masaya bırakılan kitap veya kiĢisel eĢyanın orayı ortalama yetmiĢ yedi dakika süreyle
boĢ tutarken, bir sandalye üzerinde bırakılan bir ceketin iki saat süreyle boĢ tuttuğunu
gözlemlemiĢtir. Evde aile fertlerinden biri sandalyesinin üzerine veya yakınına piposu
veya dergisi gibi kiĢisel bir eĢyayı bırakarak o alanın mülkiyetini ilan edebilir.Aile

reisi pazarlamacıya oturmasını söyler ve o da farkında olmadan aile reisinin koltuğuna
oturursa müstakbel alıcı bölgesine girilmesi nedeniyle elde olmayan nedenlerle ajite
olur ve savunmaya geçebilir. 'Hangi koltuk sizin?' gibi basit bir soru böyle bir bölgesel
hata yapmanın olumsuz sonuçlarının önüne geçebilir.

1.1.1.8.2.1.1.3. ġehir ve Kırsal Alan Mekansal Bölgeleri
Yukarıda da belirtildiği gibi bir bireyin ihtiyaç duyduğu kiĢisel alan yetiĢtirildiği
bölgenin nüfus yoğunluğuyla ilgilidir. Nüfus yoğunluğu düĢük kırsal alanlarda büyüyen
insanların nüfus yoğunluğu yüksek olan Ģehirlerde yetiĢenlere kıyasla daha fazla kiĢisel alana
ihtiyaçları vardır. Bir kiĢinin el sıkıĢırken elini ne kadar uzattığı Ģehirden mi köyden mi
geldiği konusunda iyi bir ipucu olabilir. ġehirlilerin 46 santimetrelik kiĢisel bir kabarcıkları
vardır, bu aynı zamanda el sıkıĢmak için uzandıklarında bedenleriyle bilekleri arasındaki
mesafedir. Bu da ellerinin karĢıdakinin eliyle tarafsız bölgede 1 karĢılaĢmasını sağlar Nüfus
yoğunluğunun çok daha düĢük olduğu kasabalarda yetiĢmiĢ kiĢilerin bölgesel 'kabarcığı' 100
santimetre veya daha fazla olabilir ve bu da kırsal alandan gelen birisi el sıkıĢmak için elini
uzattığında bedeniyle bileği arasında ölçülebilen mesafedir.Kırsal alanda yaĢayan kiĢiler el
sıkıĢırken ayakları yere sağlam basar ve sizinle el sıkıĢmak için eğilebildikleri kadar ileri doğru eğilirler. Öte yandan bir Ģehirli el sıkıĢmak için öne doğru adım atar. Uzak veya tenha
yerlerde yetiĢen insanların genel olarak kiĢisel alan gereksinimleri daha fazla olup 6 metreye
kadar çıkabilir. Bu kiĢiler el sıkıĢmaktansa uzakta durup el sallamayı tercih ederler. ġehirden
gelen pazarlamacılar özellikle tarım malzemeleri satmak için tenha kırsal bölgelerdeki
çiftçileri ziyaret ederken bu tür bilgilerden faydalanırlar. Çiftçinin 100 ila 200 santimetre veya
üzerinde bir 'kabarcığı' olabileceği göz önüne alındığında el sıkıĢmak onun bölgesine bir
müdahale olarak görülerek çiftçide olumsuz tepkiye yol açabilir ve onun savunmaya
geçmesine neden olabilir. Kırsal alanda çalıĢan baĢarılı pazarlamacılar en iyi görüĢme
koĢullarının kırsal alandaki kasaba sakinleriyle uzaktan el sıkıĢarak ve ıssız bir bölgedeki
çiftçiye de uzaktan el sallayarak sağlandığında neredeyse oybirliğiyle fikir birliğine
varırlar(Cooper, 1989: s.18-20)
1.1.1.8.2.2. AVUÇ HAREKETLERĠ
Açık avuçlar dürüstlük anlamına gelebilir
1.1.1.8.2.2.1. Açıklık Ve Dürüstlük
Tarih boyunca açık avuç gerçek, dürüstlük, sadakat ve teslimiyetle bağdaĢtırılmıĢtır.

Pek çok yemin el kalbin üzerindeyken edilirken mahkemelerde tanıklık ederken avuç havada
tutulur. Ġncil sol elde tutulurken sağ avuç da mahkeme üyelerinin görebileceği Ģekilde
yukarıda tutulur. Gündelik karĢılaĢmalarda insanlar iki temel avuç konumunu kullanırlar.
Birincisinde avuç yukarı dönüktür ve yiyecek veya para dilenen dilencinin tipik hareketidir.
Ġkinci harekette ise avuç sanki bir Ģeyi tutuyor veya kısıtlıyormuĢçasına aĢağıya dönüktür.
Birinin açık ve dürüst olup olmadığını anlamanın en anlamlı yollarından biri avuç
hareketlerine bakmaktır. Nasıl bir köpek teslimiyet veya yenilgiyi belirtmek için boynunu
gösterirse insan denen hayvan da aynı tavır veya duyguyu belirtmek için avuçlarını kullanır.
Örneğin, insanlar istediklerinde her iki avuçlarını da karĢılarındaki insana açık tutarak 'Sana
karĢı tamamen dürüst olacağım' gibi bir Ģeyler söylerler. Birisi açılmaya veya gerçeği
söylemeye baĢladığında avuçlarının tamamını veya bir kısmını karĢısındakine açmaya baĢlar.
Vücut dilinin çoğu öğeleri gibi bu da tamamen bilinçsiz olarak yapılan ve sizde karĢıdakinin
doğruyu söylediği hissini uyandıran bir harekettir. Bir çocuk yalan söylediğinde veya bir Ģeyi
gizlediğinde avuçlarını arkasına saklar. Benzer Ģekilde arkadaĢlarıyla dıĢarıda bir gece
geçirdikten sonra nerede olduğunu söylemek istemeyen bir erkek de nerede olduğunu
açıklamaya çalıĢırken avuçlarını ya ceplerine saklayacak ya da kollarını kavuĢturacaktır.
Böylece

gizlediği

avuçlarından

karısı

doğruyu

söylemediği

hissine

kapılacaktır.Pazarlamacılara, müĢteri satılan malı neden alamayacağını anlatırken onun
avuçlarına bakmaları öğretilir. Gerçek nedenler sadece avuçlar açıktayken söylenir.
1.1.1.8.2.2.2. Avuçların Kandırmak Amacıyla Bilerek Kullanılması
Okuyucu, 'Yani avuçlarımı göstererek yalan söylersem insanlar bana inanır mı?' diye
soracaktır. Bu sorunun cevabı hem evet - hem de hayırdır. Avuçlarınız açık olarak yalan
söylerseniz dürüstlükle ilgili hareketlerin çoğu eksik olacağından ve yalanla ilgili olumsuz
hareketleri de açık avuçlarla çeliĢkili biçimde yapacağınızdan samimi olmadığınız
anlaĢılabilir. Daha önce de belirtildiği gibi profesyonel yalancılar sözel olmayan iĢaretlerinin
sözel yalanlarıyla uyuĢması sanatını öğrenmiĢ insanlardır. Profesyonel yalancı yalan
söylerken dürüstlükle ilgili sözel olmayan iĢaretleri ne kadar etkili olarak kullanırsa iĢini o
kadar daha iyi yapar. Ancak baĢkalarıyla iletiĢim kurarken açık avuç hareketlerini kullanarak
kendinizi daha inandırıcı kılmanız mümkündür. Buna karĢılık açık avuç hareketleri alıĢkanlık
halini aldıkça doğruyu söylememe eğilimi de azalır. Ġlginçtir ki çoğu insan avuçları açıkken
yalan söylemekte zorlanırlar ve avuç iĢaretlerini kullanmak baĢkalarının vereceği yanlıĢ
bilgilerin azalmasını sağlayabilir. Bu ayrıca size karĢı daha açık davranmalarını da teĢvik
eder.

1.1.1.8.2.2.3. Avuç Gücü
En az fark edilen ama en güçlü sözel olmayan iĢaretlerden bir tanesini avucumuzla
yaparız. Doğru kullanıldığında avuç gücü kullanıcıya bir otorite ve diğerlerinin üzerinde
sessiz bir iktidar sağlar. Üç tane temel avuçla kumanda hareketi vardır: avuç yukarıya
bakıyor, avuç aĢağı bakıyor ve avuç kapalı parmak ilerde konumu. Üç konumun farklarını Ģu
örnekle gösterebiliriz: birisinden bir kutuyu kaldırıp aynı odadaki baĢka bir yere taĢımasını
istediğinizi varsayalım. Aynı ses tonu, aynı sözcükler ve aynı yüz ifadesini kullandığınızı ama
sadece avuç konumunuzu değiĢtirdiğinizi varsayalım. Avucun yukarı bakması sokaktaki
dilencinin dilenme hareketini andıran Ģekilde edilgin ve tehdit etmeyen bir harekettir. Kutuyu
taĢıması istenen kiĢi bu isteğin baskısını hissetmeyecek ve normal ast/üst iliĢkisinde bu talebin
kendisini tehdit ettiğini düĢünmeyecektir. Avuç aĢağı doğru çevrildiğinde anında daha otoriter
olursunuz. Ġstekte bulunduğunuz kiĢi kutuyu kaldırması için bir emir verdiğiniz hissine kapılır
ve onunla iliĢkinize bağlı olarak size tepki duyabilir. Örneğin, istekte bulunduğunuz kiĢi
sizinle eĢit statüde bulunan bir iĢ arkadaĢımızsa avucunuz aĢağıya bakarak yaptığımız isteği
reddedebilir ve isteğinizi avucunuz yukarı bakarak belirttiğinizde gerçekleĢtirmesi daha
olasıdır. Ġstekte bulunduğunuz kiĢi astımızsa kullanmak için yeterli otoriteye sahip
olduğunuzdan avucun aĢağı baktığı hareketiniz kabul edilebilir. ġekil 19'da avuç yumruk
Ģeklinde kapalıdır ve ileriye uzatılan parmak konuĢanın dinleyicisini figüratif olarak dövdüğü
sembolik bir copa dönüĢür. Ġleriye uzatılan parmak özellikle konuĢma temposuna göre hareket
ettirildiğinde bir konuĢmacının konuĢurken kullanabileceği en rahatsız edici hareketlerden
biridir. Parmağımızı ileriye uzatma alıĢkanlığımız varsa avucun yukarı ve aĢağı baktığı
konumları deneyin. Daha rahat bir yaklaĢım oluĢturduğunuzu ve insanlar üzerinde daha
olumlu bir etkiniz olduğunu göreceksiniz.

1.1.1.8.2.2.3. EL VE KOL HAREKETLERĠ
1.1.1.8.2.2.3.1. EL HAREKETLERĠ

1.1.1.8.2.2.3.1.1. Elleri OvuĢturmak
Geçenlerde yakın bir arkadaĢımız gideceğimiz bir kayak tatilinin ayrıntılarını
tartıĢmak üzere bize geldi. KonuĢmamız sırasında birdenbire arkadaĢımız sandalyesinde
dikleĢti, geniĢ bir gülümsemeyle ellerini ovuĢturdu ve ''Beklemeye dayanamayacağım!'' dedi.
Sözel olmayan mesajlarıyla bize gezinin çok baĢarılı olmasını umduğunu iletmiĢti.Ellerini

ovuĢturmak insanların olumlu beklentilerini ilettikleri sözel olmayan yollardan biridir. Zar
atan kazanma umudunu göstermek için zarı ellerinin arasında ovuĢturur, tören düzen1eyici
elleriI1i ovuĢturarak izleyicilere 'Bir sonraki konuĢmacıyı din1emeyi uzun süredir istiyorduk '
der ve heyecanla pazarlamacı satıĢ müdürünün odasına dalar ve ellerini ovuĢturarak 'Büyük
bir sipariĢ aldık, patron!' der. Ancak, akĢamın sonunda ellerini ovuĢturarak masanıza gelen ve
'BaĢka bir arzunuz var mı?' diye soran garson, sözel olmayan yollarla size bahĢiĢ beklediğini
bildirmektedir.KiĢinin ellerini ovuĢturma hızı beklenen olumlu sonuçların kimin yararına
olacağını düĢündüğünü gösterir. Örneğin, bir ev almak istediğinizi ve emlakçıya gittiğinizi
varsayalım. Nasıl bir ev istediğinizi dinledikten sonra emlakçı ellerini hızlı hızlı ovuĢturarak
'Tam size göre ur yerim var!' der. Emlakçı sonucun sizin için olumlu olmasını beklediğini
göstermiĢtir. Ama eğer ellerini yavaĢ yavaĢ ovuĢturarak sizin için ideal evi bildiğini
söyleseydi kendinizi nasıl hissederdiniz? Bu durumda büyük olasılıkla üçkağıtçı veya çıkarcı
birisi gibi görünecek ve sonuçların sizden çok onun iyiliğine olacağı hissine kapılacaktınız.
Pazarlamacılara müĢterilerine ürün veya hizmet tanıtımı yaparken ellerini ovuĢturacak
olurlarsa alıcının savunmaya geçmemesi için hareketi hızlı hızlı yapmaları söylenir. Öte
yandan alıcı ellerini ovuĢturarak pazarlamacıya ''Neleriniz var bir bakalım?'' derse bu alıcının
iyi bir Ģey görmeyi umduğu ve satın alma olasılığının yüksek olduğu anlamına gelir. Küçük
bir uyarı: otobüs durağında soğuk bir kıĢ günü beklerken ellerini ovuĢturan birisi büyük
olasılıkla bunu otobüs beklediğinden yapmıyordur. Sadece elleri üĢümüĢtür!
1.1.1.8.2.2.3.1.2. BaĢparmağm Parmağa Sürtülmesi
BaĢparmağın parmak uçlarına veya iĢaret parmağına sürtülmesi genellikle bir para
bekleme hareketi olarak kullanılır. GenelIikle baĢparmaklarını parmaklarına sürterek
müĢterilerine ''Size %40 indirim öneriyorum ' diyen satıcılar veya baĢparmağını iĢaret
parmağına sürterek arkadaĢına 'Bana on milyon borç ver' diyen birisi tarafından kullanılır. Bu
hareketin profesyonel birisi tarafından müĢterileriyle iliĢki sırasında kullanılmaması gerektiği
açıktır.
1.1.1.8.2.2.3.1.3. KenetlenmiĢ E1ler
Bu hareketi kullanan kiĢiler genellikle gülümseyip mutlu göründüklerinden
baĢlangıçta bu hareket bir güven hareketi gibi görünür. Ancak bir sefer, henüz kaçırdığı bir
satıĢı anlatan bir pazarIamacıyı izledik. Hikayesi ilerledikçe sadece ellerini kenetlemekle
kalmadığını ve parmaklarının sanki birbirlerine yapıĢmıĢ gibi beyazlaĢmaya baĢladıklarını
gördük. Buna göre bu hareket hayal kırıklığına uğramıĢ veya saldırgan bir durumu
göstermekteydi. Nierenberg ve Calero kenetlenmiĢ eller üzerine yaptıkları araĢtırmalar

sonucunda bunun kiĢinin olumsuz bir yaklaĢımı dizginlemeye çalıĢtığını gösteren bir hayal
kırıklığı hareketi olduğuna karar verdiler. Hareketin üç ana konumu vardır: eller yüzün karĢısında kenetlenmiĢ, otururken eller masanın üzerinde veya kucakta ve ayaktayken eller apıĢ
arası hizasında. Ayrıca ellerin tutulduğu yükseklikle kiĢinin olumsuz duygularının derecesi
arasında da bir iliĢki varmıĢ gibi görünmektedir. Tüm olumsuz hareketler gibi saldırgan
yaklaĢımın ortadan kalkması için kiĢinin ellerini çözerek avuçların ve vücudun ön tarafının
açık olacağı duruma getirilmesi için bir Ģeyler yapılması gerekmektedir.
1.1.1.8.2.2.3.1.4. EL SIKMA TÜRLERĠ
El sıkanları tiplemelerine göre üç ayrı kategoride toplayabilirız.
a) Pehlivan
b ) Süs Köpeği
c) ĠĢ Bitirici
1.1.1.8.2.2.3.1.4.1. Pehlivanlar
Size medeni cesaretlerini göstermeye, ilgi, alaka ve dikkatlerini anlatmaya,
kendilerine ne kadar güvendiklerini ve iĢ bitirici olduklarını göstermeye tokalaĢmayla birlikte
baĢlayacaklarını bilirler, inanırlar ve bu konuda muhtemelen önceden evde ciddi ciddi
çalıĢırlar diye tahmin ediyorum. Kimi hanımlar, bu konuda erkeklerden daha uzmandırlar.
Eliniz bir mengeneye girer, kurtulamazsınız. Yukarıda yüzünüze gülen adam, aĢağıda ''Sana
bir özgüvenimi göstereyim de gör '' diye sıkar da sıkar: Ta ki yüzünüz mor renkten sarıya
dönmeye, kalp atıĢınız yavaĢlamaya baĢlayıncaya dek. Mutlaka hazırlıklı olun, bir hanım
misafirim beni aldı elimden tutup, küçükken Cincibir gazozlarının ağzını baĢ pannağınızla
kapatıp gazını çıkartmak için salladığınız gibi (artık Cincibir çıkmıyor ve ben içmeyi çok
severdim,) beni hazırlıksız yakalayıp salladı, üstüm baĢım kahve oldu.
Çözüm: TokalaĢma sırasında gideceğiniz yöne doğru hareketlenmek olmalı. Odanıza
beraberce halay çekerek gidemeyeceğiniz için , elinizi bırakmak zorunda kalacaktır.
1.1.1.8.2.2.3.1.4.2. Süs Köpekleri
Onlarla el sıkıĢırken artık daha fazla yaĢamak istemediğinizi fark edersiniz. Genelde
hanımlarla bu derdi yaĢarsınız. Size ellerini verirler , eli alırsınız hiç bir Ģey hissetmezsiniz,
sallayıp geri verirsiniz. Naylon poĢet mi salladınız? '' Amcaya merhaba de kızım.'' denilen bir
kaniĢin patisini mi tuttunuz? Anlamazsınız. Ülkemizde hanımlarsa aĢırı dindar erkeklerin ellerini sıkarken aynı hissi yaĢarlar. Kimi zaman eliniz havada bile kalabilir. Böyle bir durumda

yanındakine dönün ve ''Siz almaz mıydınız?'' diye sorun. Kendine ve karĢısındakine güvensizlik, iletiĢim kurmama isteği, motivasyon düĢüklüğünü karĢıya vennenin en kolay yolu
olarak kabul edilebilir. Profesyoneniğe hiç yakıĢmadığını rahatça söyleyebilirim.
Çözüm : 21 aspirini aynı anda için.
1.1.1.8.2.2.3.1.4.3. ĠĢ Bitiriciler
Bunlarla daha ilk karĢılaĢusınız, elinizi bir elleriyle tutarken diğer elleriyle de
elinizin açıkta kalan bölümünü sarar ve okĢarlar. Siz ''Bayram değil seyran değil, Allah 'tan
ortalık kalabalık'' diye düĢünürken elinizi bir türlü kurtaramazsınız. Yüzsüzlükleri arttığı
oranda el yukarı gitmeye ve kolu geriden tutmaya baĢlar. Bu ancak yakın bir dosta
yapabileceğiniz, karĢılıklı içtenliği anlatan bir tutuĢ Ģekli olmasına rağmen, hayatınızda ilk
defa gördüğünüz bir adam yapıyorsa ondan korkun. Bunu genelde politikacılar yaparlar, el
sıkıĢuken elleriyle yapay bir dostluk mesajı verirler. Bayan politikacılar bunu yaparak
erkeklerin beyninin köĢesindeki bir yere cinsel mesaj gönderirken, erkek politikacılarda
bunun en üst düzey Ģekli Hasan Celal Güzel hareketi adıyla literatüre kazandırdığım enseden
asılma hareketidir.Yakın dostlar birbirine bunu yaparsa o zaman içtenliği anlatır. Geçtiğimiz
günlerde bir televizyon kanalının ana haber bülteni için benden görüĢ istendi. Konu Yalım
Erez'in hükümet görüĢmesindeki beden diliyle ilgili mesa jlar. En ilginç görüntü Y alım Erez '
in elini sıktığı tüm li derlere (Çiner hariç) diğer eliyle de mutlaka dokunmasıydı. Bu
hükümetin kuruluĢu için bir yardım beklentisinin en.açık örneğiydi. Fakat diğer eliyle Deniz
Baykal 'ın sadece eline dokunurken, FP Lideri Kutan'ın dirseğine, Ecevit'te daha yukarı, en
yakın olduğu Yılmaz'ın ise neredeyse omuzuna dokunuyordu. Liderler arasında bir mahalle
arkadaĢı olsa ensesini de tutabilirdi. (Hasan Celal Güzel hareketi). Ġlginç bir Ģekilde
liderlerden el sıkma ritüeli suasında, karĢılık olarak, Erez'e diğer elleriyle dokunan sadece
Yılmaz ve Ecevit oldu. DiğerIeri dokunmadılar , bu da onu gerçek anlamda hangi Iiderlerin
koĢulsuz desteklediğiyle ilgili iyi bir ipucuydu. (Ben haberi hazırlayan televizyoncuya bu
yorumları ekrana bakarak yaparken arkama döndüğümde, haber arkasındaki diğer kiĢilerin
merakla toplandık1arını ve dinlediklerini gördüm). Çözüm: Aynısını yapın. Yüzünüzde daha
ikircikli bir gülümseme, daha fazla okĢayın ve daha uzun tutun. Diğer elle ensenize mi daldı?
Siz de enseyi yakalayın. Unutmayın deli deliyi görünce çomağını saklarmıĢ! ''Bu benden daha
yüzsüz'' ya da ''Onun da benden bir çıkarı var herhalde'' deyip yanınızdan hızla uzaklaĢacaktır.
1.1.1.8.2.2.3.1.4.4. Eller Ve Parmaklar
Eller insanın kendini ifadesinde en duyarlı ve etkili organlarıdır. Ġnsanın elinin

becerisinin geliĢmesi, beynin biyolojik geliĢimine paraleldir. insan beyninin düĢünüp hayal
ettiğini, eller gerçekleĢtirir. Ellerin tecrübeleri beyne yeni düĢünce ufukları açmıĢtır. Ġnsanın
iĢaretparmağı ve baĢparmağının evrimi, bilim ve tekniğin bugüne kadar geliĢtiremediği
olağanüstü duyarlıkta hareketli bir organın ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. Bir çocuğun
parmağının ucunda bir santimetre karede 6.000 sinir hücresi sonlanmaktadır. Bu inanılmaz
kapasite ile insan, parmakları arasındaki bir saç kılını veya bir toz zerresini algılayabilir. Ġnsan
kor halindeki demiri elindeki çekiçle döverek, ona uygun sertliği verebildiği gibi; piyanonun
tuĢlarında veya kemanın tellerinde bir saniyede on iki notayı, gerekli dinamizm, ritim ve
duyguyla çalabilir. Ġnsan eli sadece kendisine verilen araçları biçimlendirmez. Parmak, el ve
kol eklemleri aracılığıyla boĢluk içinde uzanabilir, düz ve eğimli çizgiler, köĢeler, daire ve
yuvarlak hareketler yapabilir; tutar, temas eder, kavrar, okĢar, çarpar, iter, çevirir, vurur,
parçalar. Elin önemi sadece son derece duyarlı hareket ve hissetme becerisine sahip
olmasından değil, aynı zamanda el ve beyin arasındaki karĢılıklı bağlantıların zenginliğinden
kaynaklanmaktadır. Ġnsan beyninde baĢparmak ve iĢaretparmağını kontrol eden hücrelerin
kapladığı alan, baĢ ve bütün duyu organlarının kapladığı alana eĢit, ayağın kapladığı alandan
da on kat fazladır. Ġnsan bir Ģeyi almak veya vermek, bir Ģeyi tutmak veya yakalamak istediği
zaman elleri bedeninden uzaklaĢır. Böyle bir iĢlem sırasında, kiĢinin bedeni, ellerin ve
kolların koruyuculuğunun sağladığı güvene ihtiyaç duyar. Aksi takdirde el ve kolların bedeni
örtme imkanından yararlanmak için, kollar bedenden fazla uzaklaĢtırılmaz. Kolların hareketi
özel bir önem taĢır. Bu hareket göğsü öne çıkartan, insanı harekete geçiren aktif bir duygusal
enerjiyi yansıtır. Duygusal açıdan açık insanlar karĢılarındaki kiĢilerden kendilerine yansıyan
duygu ve düĢünceleri kabul etmeye hazır olarak, doğal bir kendine güven içinde kollarını
bedenlerinden açarak hareket ettirirler.
1.1.1.8.2.2.3.1.4.5. Küçük El Hareketleri Ġle Anlattıklarımız
OkĢayan bir el, yumuĢak hareketlerle cismin Ģeklini, yüzeyini ve sıcaklığını
algılamaya çalıĢır ve böylece kiĢiyle cisim arasında bir yaĢantı doğar. Temas ederek
hissetmek yoluyla kazanılmıĢ olan duygu, entelektüel bilgi yoluyla elde edilenden çok
farklıdır. Bir tavĢan postuna gözle bakmak, mikroskop altında incelemek ve elle okĢamanın
doğurduğu izlenimler bütünüyle farklıdır. Temasın yarattığı farklılığı hepimiz biliriz, ancak
çoğunlukla bundan uzak dururuz. Fakat çok kere küçük bir temas insanın içinde bir özlem
doğurur ve teması tekrarlama isteğini ortaya çıkarır. Benzer Ģekilde kiĢi kendisinde duygusal
yük doğuran bir konuda konuĢtuğu zaman, duyarlılığı, parmakları ve avuç içi ile adeta kelime
yüzeylerine daha farklı bir anlam vermek istemesinde ortaya çıkar. Böylece insanın sinir

uçları uyarılarak, kelimelerin, dolayısıyla da konuĢmanın anlamı artar.Bir eĢyanın veya
durumun ellerle anlatılması, kaynağını çok eskilerden alır. insanların kendilerini kelime ve
çizgiyle ifade edemedikleri dönemde, tek iletiĢim araçları el iĢaretleriydi. GeçmiĢte el
iĢaretleriyle cisimler, izlenimler, duygular ve düĢünceler anlatılmıĢtır. Ancak insanın dil
becerisinin ileri düzeyde geliĢtiği günümüzde el iĢaretleri, hala ifadeyi tamamlayıcı ve anlamı
pekiĢtirici etkilere sahiptir. Hatta, bazen kiĢi karĢısındakinin anlatmak istediğini bir tek el iĢaretinden bütünüyle anlayabilir. Örneğin güzel bir kadını tarif etmek için avuç içlerinin
yukarıdan aĢağı orta noktada daralarak hareket etmesi; bir konudaki tartıĢmayı bitirmek için
elin yatay bir Ģekilde hareket etmesi; kiĢinin acıktığını anlatmak için elini midesine vurması
veya parmaklarını toplayarak elini ağzına götürmesi yeterlidir.
1.1.1.8.2.2.3.1.4.5.1 “Gel” Hareketinin Türkiye'de AlgılanıĢı
“Gel,” “git,” “dur,” “hoĢçakal” anlamına gelen el hareketlerinin anlatımımızda çok
önemli yeri vardır.“Gel” anlamına gelen hareketlerin Türkiye'deki algılanıĢ biçimi konusunda
yaptığımız araĢtırma sonucunda Resim 20(A) ve 20(B)'de görülen iki el hareketinin de aynı
anlamda algılandığı anlaĢılmaktadır. ÇeĢitli kültürlerde yaĢayan insanlar birbirlerini farklı
biçimde selamlayıp, farklı biçimde vedalaĢırlar. Ġstanbul'da yaĢayanlar arasında “hoĢçakal”
anlamında el sallama hareketinin, %71 gibi büyük bir çoğunlukla Resim 21 (B)'de görüldüğü
gibi yapıldığı saptanmıĢtır. Grafik 3, Fransızların “hoĢçakal” deyiĢ biçiminin %55 oranında
Resim 21 / A'daki gibi olduğunu göstermektedir. Resim 21/B'de görülen Türkiye'de
“hoĢçakal” olarak kullanılan el hareketinin çeĢitli Batı Avrupa ülkelerinde ne oranda aynı
biçimde algılandığı Grafik 41e görülmektedir. Buna göre, Türkiye'deki vedalaĢma jesti en çok
Ġngiltere, en az da Ġtalya ile benzerlik göstermektedir. Ġtalyanların “hoĢçakal” olarak
kullandıkları iĢaretin Resim 21/D'deki gibi olduğu ve bu ülkenin dıĢında araĢtırmanın
yapıldığı hiçbir ülkede bu iĢaretin “hoĢçakal” anlamında kullanılmadığı görülmüĢtür. ÇeĢitli
kültürlerde yaĢayan insanlar birbirlerini farklı biçimde selamlayıp, farklı biçimde vedalaĢırlar.
Bu veriler Türkiye'de Ġtalyanlarla benzeĢtiğimiz konusundaki yaygın inançla bütünüyle
çeliĢen bir sonuç vermiĢtir. Ġtalyanlar söz konusu jestler açısından Batı Avrupa ülkeleri
arasında Türkiye ile en az benzerlik gösteren toplum olma özelliğine sahiptir.
1.1.1.8.2.2.3.1.4.6. Kültürel Ve Sosyal Farklar
Türkiye, Yunanistan, Japonya, Fransa (güney bölgesi) ve Ġtalya gibi Akdeniz
ülkelerinde insanların önemli bir bölümü açık jestlerle konuĢurlar. Kuzey Avrupa'ya doğru
çıktıkça, özellikle endüstrileĢmenin yoğun olduğu bölgelerde kollar bedene yakın tutulur ve
oldukça az hareket ettirilir.Güney ülkelerinde jestlerle yapılan vurgulamalar, kuzey

ülkelerinden daha fazladır. AraĢtırma filmleri üzerinde yapılan incelemeler, aralarında
Türkiye'nin de bulunduğu Akdeniz ülkelerinde jestlerin Kuzey Avrupa ülkelerinden daha sık
ve daha büyük hareketlerle kullanıldığını göstermiĢtir. Yapılan araĢtırmalar bu farkın coğrafi
bölge özelliklerinden değil, sıcaklık farklarından kaynaklandığını ortaya koymuĢtur. Ancak
sıcaklık farklarının hangi sebeplerle jestlerde böyle bir farklılığa yol açtığı açıklanamamıĢtır.
Orta Avrupa ve Ġngiltere'de aristokrat ailelerin çocuklarına eğitim veren yatılı okullarda,
yemek yerken öğrencilerin koltuklarının altına kitap yerleĢtirilir ve hareketleri sınırlandırılır.
Yapılan uygulamalar sonucunda çocuklar aldıklarını ve verdiklerini disiplin altına sokarlar,
baĢkalarından bir Ģeyler almaları ve onlara bir Ģeyler vermeleri bedensel olarak sınırlanır. Bu
eğitimin amacı öğrencilere, davranıĢlarını azaltarak duygularını bastırmayı öğretmektir. Böyle
bir eğitim kaçınılmaz olarak insanları sıkıĢtırır ve sınırlı kalıplar içinde düĢünmeye zorlar.
Zamanla insanlar toplumsal zorunluluklar ve kurallarla sınırlanır, duygularına yabancılaĢır ve
duygularını ortaya koymakta zorluk çekerler. Benzer durumu çeĢitli sahne gösterilerinde de
gözlemek mümkündür. Alt sosyo-kültürel topluluklar bir konser sırasında takdir, hayranlık ve
beğenilerini coĢkuyla ifade ederken, üst sosyo-kültürel topluluklar hayran oldukları sanatçıları
bile son derece sönük bir Ģekilde alkıĢlamaktadırlar. Buna karĢılık büyük insan toplulukları
önüne çıkan bir politikacı kollarını açar, büyük ve geniĢ jestler yapar, topluluğu adeta
kucaklar ve bu yolla topluluğu etkilemeye çalıĢır. Bir lider ne ölçüde önemli fikirler taĢırsa
taĢısın, donuk bir ifadeyle konuĢarak karĢısındaki topluluğu etkileyemez ve onları fikirlerinin
peĢinden sürükleyemez. Böyle bir konuĢma sırasında ellerin havaya kaldırılması, yumruk
yapılması baĢarıyı, gücü ve mücadeleyi hissettirdiği için, topluluğu heyecanlandırır ve olumlu
yönde etkiler.
1.1.1.8.2.2.3.2. KOL HAREKETLERĠ
1.1.1.8.2.2.3.2.1. Kol KavuĢturma Engeli
Bir canlının kendisini güvende hissetmediği zaman bir cismin arkasına saklanması
doğal bir korunma davranıĢıdır. insan yavrusu da hayatının ilk yıllarından baĢlayarak
masaların, sandalyelerin, dolapların altına ve arkasına saklanır. Ġnsan büyüdükçe kendisini
tehdit eden durumları yaĢadığında, saklanma davranıĢı biraz daha incelik kazanır ve altı yaĢ
dolaylarında çocuk, cisimlerin arkasına saklanmak yerine kollarını kavuĢturarak kendisini
koruyucu bir engel oluĢturur ve bu engelin arkasına gizlenir. Bu davranıĢı yaĢamın daha ileri
dönemlerinde, örneğin gençlik döneminde bacak bacak üstüne atmayla oluĢturulan engel
izler. KiĢisel olarak bu davranıĢı kendi çocuklarımızda çok açık olarak gözlediğimizi
söyleyebiliriz. Yedi yaĢından itibaren oğlumuz kollarını kavuĢturup, bedenini geriye çekip,

baĢını öne eğerek durduğunda, daima kendisini zorlayan veya tehdit eden bir durumun
varlığını fark etmiĢizdir. Gerçekten de bu davranıĢ gençlik ve yetiĢkinlik döneminde de, daha
sonraki yıllarda da bir hayat boyu devam eden olumsuz, savunmaya yönelik bir tavırdır ve
kiĢinin kendisini tehdit altında hissetmesinin en açık iĢaretidir. Giyim alanındaki büyük bir
kuruluĢ, bir yönetici arıyordu. Bu amaçla eğitimi ve geçmiĢi oldukça parlak bir adayla
mülakat yapılıyordu. Aday, marka, ürün yönetimi ve iĢletme konularındaki sorulara cevap
verirken oturduğu koltuktan öne eğiliyor, yüzü, elleri ve kollarıyla ifadesini destekleyen
jestler kullanıyordu. Ancak adayın o güne kadar çalıĢmadığı tekstil alanıyla ilgili sorular
sorulmaya baĢlayınca, aday koltuğa yaslanıyor, kendisini geri çekiyor ve kollarını kavuĢturuyordu. Birçok kimse kollarını alıĢkanlıktan kavuĢturduklarını veya kendilerini böyle
daha rahat hissettiklerini söylerler. Bu noktada yine psikolojinin altın kuralını hatırlamakta
yarar vardır. DıĢlaĢan davranıĢ insanın iç dünyasına yansır ve insan nasıl davranıyorsa,
kendisini öyle hisseder.
1.1.1.8.2.2.3.2.1.1. Bir AraĢtırma
Yapılan bir araĢtırma konuya açıklık ve derinlik getirmektedir. Orta eğitimin bir
sınıfındaki öğrencilere belirli bir dersi izlerken her zamanki gibi rahat ve gevĢek oturmaları,
kollarını kavuĢturmayıp, ayak ayak üstüne atmamaları söylenmiĢ; bir baĢka sınıftaki
öğrencilere de aynı dersi izlerken kollarını kavuĢturmaları ve ayak ayak üstüne atmaları
talimatı verilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre, kollarını kavuĢturan grubun öğrenme ve
hatırlama miktarının %38 daha düĢük olduğu, öğretmene ve öğretilen konuya karĢı çok daha
fazla eleĢtirici oldukları görülmüĢtür. Bu araĢtırmanın ortaya koyduğu bir baĢka bulgu da,
kollarını kavuĢturan bir dinleyicinin, konuĢmacıya karĢı sadece olumsuz bir duygu içinde
olmakla kalmayıp, söylenenlere de daha az dikkat ettiğidir. Kollarını alıĢkanlıktan veya rahat
ettikleri için kavuĢturduklarını söyleyenler, gerçekte korunmaya yönelik ve savunucu bir
duyguya sahip oldukları için kendilerini iyi hissetmektedirler. Ayrıca iletiĢim “kiĢiye” değil,
“kiĢiyle” yapılan bir etkinlik olduğu için, bizim niyetimizin değil, dinleyicide uyanan
izlenimin daha büyük değer taĢıdığı unutulmamalıdır. Dinleyicilerin bu duruĢu, “olumsuz bir
tavır” olarak algıladıkları araĢtırmalarla ortaya konmuĢtur. Ġnsan dinlediği ile aynı fikirde
değilse kollarını kavuĢturur. Bu, çok sayıda dinleyicinin bulunduğu konferanslar için geçerli
olduğu gibi yüz yüze kurulan ikili iliĢkiler için de geçerlidir. insan diliyle çok kolay,
bedeniyle çok zor yalan söyler. Bu sebeple karĢınızdaki kiĢi veya kiĢilerin kolları kavuĢmuĢ
durumdaysa, bunu açmak için bir Ģeyler yapmanız gerekmektedir. Bu amaçla kiĢinin eline bir
Ģey vermek, soru sormak, görüĢünü açıklamasına imkan sağlamak yararlı olur. Unutmamak

gerekir ki, savunucu ve olumsuz davranıĢ devam ettikçe, olumsuz tavır da devam eder. Ayrıca
olumsuz tavır, olumsuz jesti daha da güçlendirir. Ġnsanlar kollarını çoğunlukla istenmeyen bir
durumdan kaçınmak ve kendilerini korumak için kavuĢtururlar. Bu davranıĢ en sık insanın
kendisini yabancıların arasında güvensiz hissettiği asansörlerde, cafe'lerde, kuyruklarda, parti
veya geniĢ sosyal toplantılarda görülür. Kolların kavuĢturulmasından daha olumsuz bir jest,
yumrukların sıkılarak veya pazıların sıkı kavranarak kolların kavuĢturulmasıdır. Bu jestler
sadece kiĢinin durumdan hoĢnutsuzluğunu göstermekle kalmaz, aynı zamanda artmıĢ olan iç
gerginliğin saldırganlığa dönüĢmeye hazır olduğunu haber verir. Bu jestleri sözlü veya kiĢinin
sosyal statüsü elveriyorsa, bedensel bir saldırganlığın izlemesi doğaldır. Bu durumdaki kiĢi,
kullandığı jestle vereceği tepkinin uygunluğundan emin olmadığı için, kendisini kontrol
etmek ve tepkisini engellemek için çaba harcamaktadır.
1.1.1.8.2.2.3.2.2. Gizli (Örtük) Kol KavuĢturma Engelleri
insanlar bazen, yabancılarla çevrili oldukları bir kokteyl partide kollarını tam olarak
kavuĢturmak yerine, bir kollarını sarkıtıp, diğer kollarıyla bedenlerini kapatabilirler. Bu gibi
durumlarda rahatsızlık arttığı takdirde, bacaklarla yeni bir engel daha oluĢturulur. Böylece kiĢi
kendini tehdit altında hissettiği dıĢ dünyaya karĢı savunmuĢ olur. Ġnsanlarla çevrili ve ayakta
durulan bir ortamda ortaya çıkan bu jest de kiĢinin durumla ilgili rahatsızlığının ve kendini
tehdit altında hissetmesinin bir ifadesi olarak yorumlanır. Çok sık görülen bir baĢka örtük
savunma davranıĢı elleri önde kavuĢturmaktır. Böylece kiĢi kendi sınırlarını daraltır. Bir
topluluk önünde konuĢanlarda, bir ödüle layık görülenlerde ortaya çıkabilen bu jest, karĢıdaki
kiĢi veya kiĢilere gösterilen bir saygının da ifadesidir. Desmond Morris'e göre bu jest, korku
veren bir durumda çocuğun elinin annesi tarafından tutulması sırasında duyulan rahatlığın
yaĢanmasına imkan sağlar. Örtük kol kavuĢturma engelleri çoğunlukla sık sık topluluk
karĢısında bulunmak zorunda olan politikacılar, satıcılar, televizyon sunucuları gibi kimselerde görülür. Bunun, sık sık topluluk önüne çıkan bu kimselerin güvensizlik ve iç gerginliklerini
saklamaya dönük bir tavır olduğu saptanmıĢtır. Öte yandan saatini veya kol düğmesini tutarak
oluĢturduğu engel, kiĢinin kendisini güvende hissetmesine yardımcı olur. Kadınlar ellerinde
çanta taĢıdıkları için bu jesti çok daha az dikkat çekerek yaparlar. Bu jestlerin güvensizlik,
sinirlilik ve iç gerginliğin iĢareti olarak yorumlanmalarının sebebi, gerçek bir amaca yönelik
olmamalarıdır. Benzer Ģekilde bir parti veya sosyal toplantıda içki bardağının iki elle
tutulması da, oluĢturulmak istenen güvenlik engelinin bir iĢaretidir. Kokteyl partiler
insanlarda gerginlik yaratan toplantılardır. Özellikle toplantının baĢlangıcı ev sahipleri için de,
misafirler için de rahatsızlığın en yoğun olduğu bir zamandır. Bu sebeple insanlar iç

gerginliklerini hafifletmek için çoğunlukla farkında olmadıkları birçok hareket yaparlar.
Kadınların saçlarını; erkeklerin bıyık (ve varsa sakallarını) düzeltmeleri, kıyafetlerine çeki
düzen vermeleri, elbiselerinin üzerinden hayali iplik toplamaları, ellerini ovuĢturmaları bu
hareketlerin baĢlıcalarıdır. Kokteyl partilerde iç gerginliği ortadan kaldıracak en önemli araç
içecek ve yiyeceklerdir. Ġçecek ve yiyecekler insanları meĢgul ederek, ellerini doldurarak
gerginliği hafifletmek için çok önemli bir rol oynarlar. Bir kokteyl partiye katılan kiĢi harareti
olmadığı halde içer, karnı aç olmadığı halde yer. Böylece tehdit edici bir ortamda ellerini
kullanarak ve hareket ederek iç gerginliğini hafifletme imkanı bulur.
1.1.1.8.2.2.3.2.3. Diğer Saklanma DavranıĢları
Bir kokteyl partide harareti olmadığı halde içmek, karnı aç olmadığı halde yemek
gibi, doğrudan bir amaca hizmet etmeyen davranıĢların üzerinde durmak değerli bilgiler verir.
Buna güneĢ gözlüğü, çanta gibi objelerin kullanılıĢları da dahildir. GüneĢ gözlüğü, gözleri
güneĢten korumak; çanta veya dosya, çeĢitli eĢya ve belgeleri taĢımak amacıyla kullanılır.
Kapalı bir mekanda güneĢ gözlüğü ile oturmak kiĢinin kendisini ve duygularını gizleme
yönünde bir davranıĢ olarak değerlendirilir. Hiç kimse gözlerini görmediği bir insanla olumlu
bir iliĢki kuramaz ve hele bu insanla yeni tanıĢıyorsa, sıcak bir duygu besleyemez. Bu sebeple
güneĢli bir ortamda bile olsa, biriyle konuĢurken gözlüğü çıkartmakta yarar vardır. Ancak plaj
ve deniz üzerinde yolculuk gibi durumlar, bu konuda istisna olarak değerlendirilebilir. Benzer
Ģekilde çanta veya dosyayı göğsünün üzerinde tutmak, kiĢinin güvensizliği ve iç gerginliğinin
iĢaretidir. KiĢi böylece kendisini dünyaya karĢı bir zırhla kapatmıĢ olur. Bu jeste kadınlarda
daha sık rastlanır. Kadınlar özellikle çantalarını bir koruyucu olarak kullanırlar. çanta, dosya
veya bir baĢka objeye böylesine sarılma, kiĢinin kendisine dayanak aramak ihtiyacından
kaynaklanır. insan kendisinin, fikirlerinin veya duygularının kabul göreceğinden Ģüpheye
düĢerse, ihtiyaç duyduğu dayanağı bu tür objelerde arar. KiĢinin oturduğu koltuğun kolları da,
çevreye fazla ipucu vermeden kiĢiye dayanak görevi yapabilir. KarĢısındaki kiĢi tarafından
duygu veya fikir düzeyinde zorlanan insan, ihtiyaç duyduğu desteği oturduğu koltuğun
kollarında arayabilir. Bu davranıĢ, çocuğun babasının bacaklarına sarılarak güven duygusunu
yaĢamasının ve endiĢesini azaltmasının yetiĢkin hayattaki karĢılığı olarak değerlendirilir.
Böyle gergin bir oturuĢla rahat bir oturuĢ arasındaki fark, kiĢinin bedeninin üst kısmını
kullanma biçiminde gizlidir. Kendini baskı altında hisseden kiĢi baĢını ve göğsünü geri
çekerek oturur ve omuzları hafif kalkıktır. Oysa rahat bir oturuĢ sırasında omuzlar serbest, baĢ
ve göğüs hafif öne eğiktir. Ġnsanların duygularının anlaĢılmasını zorlaĢtıran doğal engellerden
biri de sakaldır. insanın yüzündeki yaklaĢık 20 çift kas gurubunun her birinin tek bir hareketi

ve bu kasların birlikte hareketleri, onun zengin iç dünyasındaki değiĢiklikleri dıĢ dünyaya
yansıtır. DıĢ dünyaya yansıyan bu bilgiler çevredeki insanlar tarafından algılanır ve karĢılıklı
bir etkileĢim doğar. Sakal karĢılıklı bir etkileĢimi kaçınılmaz olarak sınırlayan doğal bir
engeldir. Özellikle yüzlerinin bütününü sakal arkasına gizleyen insanların dıĢ dünyayla etkileĢimleri -seçimleri bu olduğu için bir yönü ile- azalmıĢ olur. Bir baĢka açıdan sakalın
dikkat çekiciliği ve toplumda nispeten az rastlanması baĢlangıç için bir ilgi ve iletiĢim aracı
olarak görülebilir. Kısaca ifade etmek gerekirse sakal ilgi çekmek, farklı olmak ve duyguları
gizlemek için iyi bir araçtır.
1.1.1.8.2.2.4. BACAKLARIN KULLANILIġI
1.1.1.8.2.4.1. Bacak Bacak Üstüne Atmak
Bacak bacak üstüne atma biçimi çok sayıda anlam taĢır ve kiĢinin iç dünyasıyla ilgili
çok değerli ipuçları yansıtır. Ayrıca bacak bacak üstüne atmak, kalça ve bacak kaslarına
değiĢik hareketler sağladığı için uzun süre yorulmadan oturmaya imkan verir. Bu yönüyle de
bacak bacak üstüne atmak amaçlı bir harekettir.
1.1.1.8.2.4.2. KeĢfedilmiĢ Bir DavranıĢ
Ġnsanlar, ağlamak gibi bazı davranıĢlarıyla birlikte doğarlar. Bu davranıĢlar sosyal
çevre tarafından büyük ölçüde yönlendirilir. Çocukluktaki sesli ağlama yetiĢkinlikte yerini
sessiz gözyaĢlarına veya bastırılmıĢ hıçkırıklara terk eder. Ġnsanlar ağlamak gibi doğuĢtan
getirdikleri davranıĢların yanı sıra bacak bacak üstüne atmak gibi bazı davranıĢları da
keĢfederek sonradan kazanırlar. KeĢfedilen (ikincil) davranıĢlar da farkında olmadan sosyal
modaların izinden giderek büyük ölçüde değiĢikliklere uğrarlar. Bacak bacak üstüne atmak
modanın değiĢtirdiği keĢfedilmiĢ davranıĢlardan biridir. Çocuk bacak bacak üstüne atarak
oturmanın hoĢuna giden rahat bir beden duruĢu sağladığını düĢünür. Kısa bir süre sonra
çocuğun içinde yaĢadığı çevrenin yazılı olmayan kuralları bu oturma biçimini köklü bir
Ģekilde etkiler. Çocuklar büyüdükçe, hiçbir Ģekilde farkına varmadan, içinde bulundukları yaĢ
grubu, sosyal sınıf ve aynı cinsiyetten olan arkadaĢları gibi bacak bacak üstüne atmaya
baĢlarlar.Geçen yüzyılda Ġngiltere’de (Victoria Döneminde) iyi yetiĢmiĢ bir genç kız ve kadın
hiçbir Ģekilde bacak bacak üstüne atmazdı. Bugün de bu eğitimin izlerini Kraliyet ailesinde
görmek mümkündür. Kraliçe Elizabeth bacak bacak üstüne atmak yerine, ancak ayaklarını
bileklerinden kavuĢturur. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında sosyal davranıĢlarda meydana
gelen büyük değiĢiklikler karĢısında, kadınların bacak bacak üstüne atmalarını ayıplamak
mümkün değildir. Ancak yine de bacak bacak üstüne attığı zaman oluĢturacağı görüntü birçok

kadın için kaygı kaynağıdır. Dizleri hizasında veya daha kısa etek giyen bazı kadınlar sürekli
eteklerini çekiĢtirerek bu kaygıyı dıĢarıya yansıtırlar. Bir topluluk içinde bacak bacak üstüne
atarak bacaklarını ortaya koyan bir kadının tutumu, çevredeki erkekler tarafından ''davet
edici'' olarak yorumlanabilir. Bu sebeple kadınların bacak bacak üstüne atma davranıĢlarına
özen göstermeleri, geçen yüzyıldan kalan bir sosyal kuralın oldukça zayıflamıĢ bir biçimde
devam etmesidir. Kolların kavuĢturulması arkaik olarak nasıl kalbi korumak amacını
taĢıyorsa, bacakların kavuĢturulması da cinsel organların korunması amacına yöneliktir.
Bacak bacak üstüne atma davranıĢı, kavuĢturulmuĢ kollar kadar olumsuz duyguları yansıtan
bir özellik taĢımaz. Ancak bu davranıĢın da dikkatle değerlendirilmesi özellikle üçlü ve dörtlü
iliĢkilerde büyük önem taĢır.Bacak bacak üstüne atmak olumsuz ve savunucu bir tutumun ve
artmıĢ olan iç gerginliğin iĢareti olabileceği gibi, karĢılıklı iliĢkideki incelik ve zerafeti de
yansıtabilir.
1.1.1.8.2.4.3. AlıĢılmıĢ Durum
Bu jest Batı kültürünün etkisi altında kalarak yetiĢen insanların geleneksel oturma
biçimi olarak da tanımlanabilir. Bu oturma biçimini tek baĢına olumsuz bir iĢaret olarak
değerlendirmek hatalı olur. Çünkü uzun süre bir toplantıyı izlemek veya ders dinlemek gibi
sebeplerle çok rahat olmayan bir sandalyede oturmak zorunda kalanlar da zaman zaman bu
oturma biçimlerini kullanırlar.Bu oturma biçimine kolların kavuĢturulması eklendiği takdirde,
kiĢinin hoĢnutsuzluğunun bir ifadesi olarak değerlendirilir. Bu durumda oturan birine,
özellikle ''evet'' veya ''hayır'' diye cevaplandırabileceği sorular sormamak daha yerinde olur.
Çünkü bu Ģekilde oturan kiĢiden olumsuz cevap alma ihtimali çok yüksektir.Bu oturuĢ
biçimine bir topluluk içinde eĢlerinden veya erkek arkadaĢlarından memnun olmayan
kadınlarda, dinledikleri konferans veya seminerden memnun kalmayanlarda da rastlanır.
1.1.1.8.2.4.4. ''Dört'' Durumu
Bu Ģekilde bacak bacak üstüne atmak tartıĢmaya veya rekabete dönük bir durumun
varlığının iĢaretidir ve kaynağını Amerikan kültüründen almaktadır.Sadece bu oturma
biçimine bakarak bir yorum yapmak zordur. Ancak bu oturma biçimi yukarıdaki ayağın bir
veya iki el ile tutulması biçimindeyse, bu Ģekilde oturan kiĢinin fikirlerini değiĢtirmeye niyeti
olmayan katı ve inatçı bir insan olduğunu düĢünmek hatalı olmaz.
1.1.1.8.2.4.5. Ayakları KavuĢturmak
Kolları kavuĢturmak için geçerli olan özellikler büyük ölçüde ayakları kavuĢturmak
için de geçerlidir. Eğer bu oturma biçimine oturulan sandalyenin kollarına veya kendi

dizlerimize sıkı sıkı sarılmak eĢlik ediyorsa olumsuz duygu, düĢünce ve tavırlarımızın, korku
veya endiĢelerimizin gizlenmeye çalıĢıldığını düĢünmek yerinde olur.Ayakların bu
hareketinin kadınlarda değerlendirilmesinde çok dikkat1i olmak gerekir. Çünkü kadınların
ayak kavuĢturmaları eteklerinin kısa olmasından kaynaklanabilir ve yukarda erkekler için
sıralanan anlamları taĢımayabilir. Ancak sadece kadınlara özgü ve resimdeki anlamlara yakın
bir ayak jesti vardır. Otururken veya ayakta ayağın üst tarafının bacağın arka yüzüne temas
ettirilmesi kadının kendisini bulunduğu ortamda yetersiz hissettiğinin iĢareti olabilir. Bu
davranıĢ daha çok utangaç, çekingen ve olgunlaĢmamıĢ kadınlarda görülür. Unutmamak
gerekir ki, bir amaca hizmet etmeyen kiĢinin kendi bedenine olan teması, artmıĢ olan iç
gerginliğin iĢaretidir. Bu jesti, kadının cinsel kimliğinden duyduğu memnuniyetsizliğin ifadesi
olarak da yorumlayanlar vardır. Bacak bacak üstüne atma veya ayak kavuĢturma kiĢilerin iç
dünyalarında yaĢadıkları gerginlikten kaynaklanıyor; olumsuz duygu ve düĢüncelerin korku
ve endiĢelerin ortaya çıkmasını engellemek için kullanılıyorsa, bunları önlemek önemli ölçüde
mümkündür. Gerginlik ve huzursuzluk bedenimize yansıdığına göre bu duygu ve
düĢüncemize yol açan konuya bilinçli bir biçimde yönelmemizde yarar vardır. Bedenimizin
dilini tanımamız, zihnimize ve duygumuza önem vermemize ve onunla ilgilenmemize
yardımcı olur. Eğer karĢımızdaki kiĢi bu özelliklere dönük bir beden diline sahipse o kiĢiyi
rahatlatacak yaklaĢımlar yapılabilir. insanlarla iyi iliĢki içinde olmanın temel kuralı, onlara
önem verildiğini hissettirmektir. KiĢiye adıyla hitap etmek, yumuĢak ve sıcak bir sesle
konuĢmak, dostça davranmak, kiĢisel ve açık uçlu sorular sormak, anlattıklarına ilgi gösterip
aynı konuda yeni sorular sormak, savunucu jestler içinde olan kiĢiyi rahatlatır kendisini
güvende hissetmesini ve açılmasını sağlar.
1.1.1.8.2.4.6. Açılma Süreci
Ġnsanlar bir grupta kendilerini rahat hissetmeye ve gruptaki insanları tanımaya
baĢladıkça bacak ve kolları kavuĢturulmuĢ konumdan rahat açık konuma doğru bir dizi yazılı
olmayan hareket kodundan geçerler. Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Amerika'da
yaĢayan kiĢiler üzerinde yapılan çalıĢmalar bu ülkelerdeki ayakta 'açılma' süreçlerinin aynı
olduğunu göstermiĢtir.
1. AĢama: Savunmada, kol ve bacaklar kavuĢturulmuĢ.
2. AĢama: Bacaklar açık ve ayaklar yan yana nötr konumda.
3. AĢama: Kol kavuĢturmada üstte olan kol açılır ve konuĢurken avuç anlık olarak
görünür ve geri kavuĢturulmuĢ konuma dönmez. Diğer kolun dıĢ tarafını tutar.

4. AĢama: Kollar açılır ve bir kol hareketlenir veya kalça üzerine ya da cebe
konabilir.
5. AĢama: Birisi tek bacak üzerinde arkaya yaslanırken diğer ayağını grupta en ilginç
bulduğu kiĢiyi gösterecek Ģekilde ileri uzatır.Alkol bu süreci hızlandırabilir veya bazı
aĢamaları ortadan kaldırabilir.
1.1.1.8.2.4.6.1. Savunmada mı ÜĢümüĢ mü?
Çoğu kiĢi savunmaya geçmediklerini ama kol veya bacaklarını üĢüdükleri için
kavuĢturduklarını iddia ederler. Genellikle bu sadece bir bahanedir ve savunmada duruĢla
üĢüyen birinin duruĢu arasındaki farklara bakmak ilginç olabilir. Öncelikle ellerini ısıtmak
isteyen birisi bunları savunma kol kavuĢturmasındaki gibi dirseklerini altına koymak yerine
koltuk altlarına sokar. Ġkinci olarak üĢüyen birisi kollarını kavuĢtururken bir tür kendini kucaklama hareketi yapar ve bacaklarını kavuĢturduğunda da bacakları düz, kaskatı ve sıkıĢmıĢ
ve tuvalete gitmek istiyor da birbirine yapıĢmıĢ durumdadır. Oysa savunma duruĢunda
bacaklar daha rahattır.Kollarını veya bacaklarını kavuĢturmak alıĢkanlığında olan kiĢiler
üĢüdüklerini veya böyle rahat ettiklerini söylemeyi sinirli, utangaç veya savunmada
olduklarını itiraf etmeye tercih edebilirler.
1.1.1.8.2.4.7. Bilek Kilitleme Hareketi
Bacak veya kolları kavuĢturmak olumsuz veya savunma tavrına iĢaret eder ve bilek
kilitleme hareketi için de aynı Ģey geçerlidir. Bilek kilitleme hareketinin erkeklerde görülen
Ģeklinde yumruklar da kenetlenmiĢ olarak dizlerin üzerinde durur ya da eller sandalyenin
kollarını sımsıkı kavrar. Kadınlarda görülen hali biraz daha farklıdır, dizler yapıĢık tutulur,
ayaklar yana bakabilir ve eller bacakların üstünde yan yana veya üst erkeklerde görülen hali
üste durabilir. Ġnsanlarla görüĢmeler yaparak ve satıĢla geçen on yıldan uzun bir sürenin
sonunda gözlemlerimiz karĢıdakinin bileklerini kilitlediğinde aslında zihinsel olarak
'dudaklarını ısırmakta ' olduğunu göstermiĢtir. Bu hareket olumsuz bir tavır, duygu,
sinirlenme veya korkuyu gizlemeye çalıĢma hareketidir. Örneğin, avukat bir arkadaĢım
mahkemeye çıkmadan önce bir davayla ilgili kiĢilerin her zaman bilekleri sımsıkı kilitli olarak
oturduklarını söylemiĢtir. Ayrıca bu kiĢilerin bir Ģey söylemek Ġçin beklediklerini veya
duygusal durumlarını denetlemeye çalıĢtıklarını fark etmiĢ.ĠĢe alınacak adaylarla yapılan
görüĢmeler sırasında adayların çoğunun görüĢmenin belli bir noktasında bileklerini
kilitlediklerini yani bir tavır ya da duyguyu gizlemeye çalıĢtıklarını gördük. Bu hareketle ilgili
araĢtırmalarımızın baĢlangıcında mülakat yapılanın duyguları hakkında sorular sormanın bilek

kilitleme ve dolayısıyla da zihnini açmak konusunda baĢarısız olduğunu gördük. Ancak, çok
geçmeden mülakat yapanın masanın karĢı tarafına geçmesi ve mülakat yapılanın yanına
oturarak masa engelini ortadan kaldırması durumunda mülakat yapılanın bileklerinin
çözüldüğünü ve daha açık ve kiĢisel bir ortam oluĢtuğu keĢfedildi.Geçenlerde bir Ģirkete
müĢterilerle bağlantı kurulması sırasında telefonun etkin kullanımı üzerine tavsiyelerde
bulunurken borçlarını ödememiĢ müfterileri aramak gibi pek de hoĢ olmayan bir iĢten
sorumlu bir gençle tanıĢtık. Birkaç telefon ederken onu izledik ve rahat görünmesine rağmen
sandalyesinin altında bileklerinin kilitli olduğunu fark ettik. 'ĠĢinden hoĢlanıyor musun?' diye
sordum. Cevabı 'Evet, çok eğlenceli' oldu. Söyledikleri kulağa inandırıcı gelse de bu sözel
ifade sözel olmayan iºa retleriyle çeliºiyordu. 'Emin misin?' diye sordum. Bir an durakladı, biIeklerini çözdü, avuçları açık olarak bana döndü ve ' Aslında beni çıldırtıyor!' dedi. Daha
sonra telefonda birkaç müĢterinin kendisine kaba davranmıĢ olduğunu ve diğer müĢterilere
hissettirmemek için duygularını gizlemeye çalıĢtığını anlattı. Ġlginç olan bir Ģey de telefonu
kullanmaktan hoĢlanmayan pazarlamacıların bilekleri kilitli konumda oturduklarını fark
etmemiz oldu. Pazarlık ve görüĢme teknikleri konusunda lider olan Nierenberg ve Calero bir
görüĢme sırasında ne zaman taraflardan birisi bileklerini kilitlese bunun onun değerli bir
itirafta bulunmaktan kaçındığı anlamına geldiğini keĢfettiler. Sorgulama teknikleri
kullanılarak bu kiĢinin bileklerini çözmeye ve itirafta bulunmaya teĢvik edilebildiğini
gördüler. Her zaman alıĢkanlık gereği bilekleri kilitli olarak oturdukIarını veya olumsuz el
veya bacak hareket gruplarından herhangi birini öyle rahat ettikleri için yaptıklarını söyleyen
insanlarla karĢılaĢırız. Siz de bunlardan biriyseniz böyle bir kol veya bacak hareketinin ancak
savunmada olduğunuzda veya olumsuz ya da kendini uzak tutmaya çalıĢan bir tavrınız varsa
rahat olacağını unutmayın. Olumsuz bir hareketin olumsuz bir tavrı kuvvetlendirebileceğini
veya daha uzun sürmesine neden olabileceğini de düĢünerek kendine olan güveninizi ve
baĢkalarıyla olan iliĢkinizi geliĢtirmek için olumlu ve açık hareketleri kullanmaya baĢlamanız
tavsiye edilir.Mini etek modası varken genç kız olan kadınlar bacak ve bileklerini çok
anlaĢılır ve gerekli nedenlerle kavuĢturdular. AlıĢkanlık gereği bu kadınlardan çoğu haıa
böyle oturmaktadırlar ve bu da baĢkaları tarafından yanlıĢ anlaĢılmalarına yol açabilmektedir.
Herhangi bir sonuca varmadan önce moda akımlarını ve özellikle bunların kadınların bacak
konumlarını nasıl etkileyebileceğini dikkate almakta fayda olabilir.
1.1.1.8.2.2.5. BAġHAREKETLERĠ
En yaygın olarak kullanılan iki tanesi onay için baĢ sallama ve reddetmek için baĢı
yana sallama olmak üzere temel baĢ hareketleri tartıĢılmadan bu kitabın tam kabul edilmesi

imkansızdır. Onay için baĢı sallama hareketi çoğu kültürde 'Evet' veya onay anIamına gelen
olumlu bir harekettir. DoğuĢtan sağır, dilsiz ve kör olan kiĢilerle yapılan araĢtırmalarda bu
kiĢilerin de onay amacıyla bu hareketi kullandıklarını göstermiĢtir. Bu da bu hareketin doğuĢtan gelebileceği kuramına yol açmıĢtır. Genellikle 'Hayır' anlamına gelen kafayı yana sallama
hareketinin de doğuĢtan geldiğini iddia edenler olduğu gibi bunun insanların ilk öğrendikleri
hareket olduğunu iddia edenler de vardır. Bunlara göre yeni doğan bebek yeterince süt
içtiğinde annesinin memesini reddetmek için kafasını yana sağlar. Aynı Ģekilde karnı doyan
küçük bir çocuk da ebeveynlerinin kendisini kaĢıkla yedirme giriĢimlerini reddet ,nek için
aynı kafa sallama hareketini kullanır. BaĢkalarıyla iliĢkilerinizde gizlenen bir itirazı
keĢfetmenin en kolay yolu karĢınızdaki sözleriyle sizinle aynı fikirde olduğunu söylerken
kafasını yana sallayıp sallamadığına bakmaktır. Örneğin 'Ne demek istediğini anlıyorum' veya
'Burada çalıĢmak gerçekten hoĢuma gidiyor' veya 'Neden sonra kesinlikle birIikte çalıĢalım '
derken bir u yandan da kafasını yana doğru sallayan birini ele alalım. Kulağa ne kadar
inandırıcı gelirse gelsin kafa sallama hareketi olumsuz bir tavrı olduğunu ve söylediklerini
ciddiye al) mayarak onu biraz daha sorgulamanızın iyi bir fikir olacağını gösterir.
1.1.1.8.2.5.1. Temel BaĢ Pozisyonları
Üç temel baĢ pozisyonu vardır. Birincisinde baĢ yukarıda olup duydukları konusunda
nötr bir tavra sahip birisinin pozisyonudur. BaĢ ge nellikle hareketsiz olup ara sıra ufak eğilme
hareketleri yapabilir. Bu konumda eli yanağa götürme değerlendirme hareketleri sık kulIanılır.Kafa bir yana doğru eğildiğinde bu ilgilenmiĢ baĢ pozisyonu kiĢinin ilgilenmeye baĢladığı anlamına gelir. Hayvanlar kadar insanların da bir Ģeyle ilgilenmeye baĢladıklarında
baĢlarını yana eğdiklerini ilk fark edenlerden biri Charles Darwin'di. Bir satıĢ sunuĢu veya bir
konuĢma yapıyorsanız dinleyicilerinizin bu hareketi yapıp yapmadıklarına bakın. BaĢlarını
yana eğip eli çeneye götürme değerlendirme hareketlerini yaparak öne eğildiklerini görürseniz
onlara ulaĢabiliyorsunuz demektir. Kadınlar bu baĢ hareketini çekici bir erkekle
ilgilendiklerini göstermek için kullanırlar. Firileri sizinle konuĢurken onların size karĢı sıcak
duygular beslemelerini sağlamanız için kafa yana eğik pozisyonu kullanarak ara sıra baĢınızı
öne eğmeniz yeterlidir.BaĢ aĢağıya eğikken tavrın olumsuz hatta yargılayıcı olduğunu
gösterir. EleĢtirel de ğerlendirme hareket grupIarında genellikle baĢ aĢağıya eğiktir ve
karĢınızdakinin baĢını kaldırmasını veya yana eğmesini sağlayamazsanız bir iletiĢim sorunuyla karĢı karĢıya kalabilirsiniz. Topluluk önünde onaylamayan pozisyonla konuĢan birisi
olarak sık sık tamamı kafası aĢağıya eğik ve kolları göğsünde kavuĢturulmuĢ kiĢilerden oluĢan
dinleyici gruplarıyla karĢılaĢabilirsiniz. Profesyonel konuĢmacılar ve eğitmenler genellikle

konuĢmalarına baĢlamadan önce dinleyici katılımı gerektiren bir Ģeyler yaparlar. Bunun amacı
dinleyicilerin baĢlarını yukarıya kaldırmalarını ve katılmalarını sağlamaktır. KonuĢmacının
hilesi baĢarılı olursa dinleyicilerin bir sonraki baĢ pozisyonu yana eğik olacaktır.
1.1.1.8.2.5.2. Her Ġki El de BaĢın Arkasında
Bu hareket muhasebeci, avukat, satıĢ müdürü, banka müdürü gibi mesleklerden olan
veya kendilerine güvenli veya bir konuda kendilerini baskın ya da üstün hisseden kiĢilere
özgü bir harekettir. O kiĢinin düĢüncelerini okuyabilsek büyük olasılıkla 'Tüm cevaplar bende'
ya da 'Bir gün belki benim kadar akıllı olursun' veya hatta ' Her Ģey kontrolüm altında' gibi bir
Ģey söylüyor olurdu. Bu hareketi aynı zamanda 'her Ģeyi bilenler' kullanır ve çoğu kiĢi bu
hareketi sinir bozucu bulur.
1.1.1.8.2.2.6. GÖZ ĠġARETLERĠ
Tarih boyunca göz ve insan davranıĢı üzerindeki etkileriyle uğraĢtık durduk. Hepimiz
'Gözleriyle onu parçaladı', 'Kocaman bebek gözleri var', 'Gözlerini kaçırıp duruyor', 'Çok
davetkar gözleri var', 'Gözünde öyle bir pırıltı vardı' ya da 'Bana en kötü bakıĢıyla baktı' gibi
ifadeler kullanmıĢızdır. Bu gibi ifadeleri kullandığımızda farkında olmadan kiĢinin
gözbebeklerinin büyüklüğünden ve bakıĢla ilgili davranıĢlarından bahsederiz. The Tell-Tale
Eye ad11 kitabında Hess, vücudun odak noktası olduklarından ve gözbebekleri de bağımsız
hareket ettiğinden gözlerin tüm insan iletiĢim iĢaretleri arasında en açıklayıcı ve doğru
bilgileri verdiğini söylemiĢtir.Belli ıĢık durumlarında, kiĢinin ruh hali ve tavrı olumludan
olumsuza veya olumsuzdan olumluya geçerken gözbebekleri küçülür veya 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 Ģekilde 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 buluĢmalar gözbebeklerinin büyümesine neden
olan loĢ yerlerde gerçekleĢir.Birbirlerinin gözlerine bakan genç aĢıklar farkında olmadan
gözbebeklerinin büyüyüp büyümediğine bakmaktadırlar. Her birĠ diğerinin gözbebeklerinin
büyümesinden heyecanlanır. AraĢtırmalar, kadın ve erkekleri cinsel pozisyonlarda gösteren
pornografik filmler erkeklere gösterildiğinde gözbebeklerinin normal büyüklüklerinin üç
katına

kadar

çıkabildiğini

göstermiĢtir.

Aynı

filmler

kadınlara

gösterildiğinde

gözbebeklerindeki büyüme erkeklerdekinden daha fazladır. Bu da kadınların pornografiden
erkeklere göre daha az etkilendikleri iddiasıyla ilgili Ģüphelere neden olmaktadır.Bebekler ve

çocukların gözbebekleri yetiĢkinlerinkinden daha büyüktür yetiĢkinlerin yanındayken onlara
olabildiğince çekici görünerek sürekli olarak dikkatlerini çekme çabasıyla gözbebekleri
sürekli olarak büyür.Uzman kağıt oyuncularıyla yapılan deneylerde rakipleri koyu renk
gözlük taktığında oyuncuların daha az el kazandıkları görülmüĢtür. Örneğin, bir poker
oyununda rakibine dört as gelmesi durumunda uzman onun gözbebeklerindeki hızlı büyümeyi
bilinçli olmadan fark edecek ve bu elde oyunu yükseltmemesi gerektiğini hissedecektir.
Rakiplerin koyu gözlük takması gözbebeği iĢaretlerini ortadan kaldırarak uzmanların daha az
el kazanmalarına neden oldu. Gözbebeği takibi fiyat pazarlığı sırasında alıcıların gözbebeği
büyümesini izleyen eski Çinli mücevher tacirleri tarafından kullanılırdı. Yüzyıllar önce,
fahiĢeler gözbebeklerini büyüterek daha arzulanır olabilmek için gözlerine dulavratotu
losyonu damlatırlardı. Merhum Aristotle Onassis'in düĢüncelerinin gözlerinden okunmaması
için iĢ görüĢmeleri sırasında koyu renk gözlük taktığı bilinirdi.
1.1.1.8.2.6.1. BakıĢlarla Ġlgili DavranıĢlar
ĠletiĢim için gerçek bir temel ancak karĢınızdakiyle 'göz göze' geldiğinizde atılabilir.
Bazı insanlarla konuĢurken kendimizi çok rahat hissederken baĢkalarıyla rahatsız olur hatta
bazılarını da güvenilmez buluruz. Bu aslında bize baktıkları veya konuĢurken bakıĢlarımıza
karĢılık verdikleri süreyle iliĢkilidir. Birisi dürüst değilse veya bir Ģeyler gizliyorsa bakıĢları
bizimkilerle toplam zamanın üçte birinden daha az oranda karĢılaĢacaktır. BakıĢlarınız karĢınızdakinin bakıĢlarıyla toplam zamanın üçte ikisinden daha uzun süreyle karĢılaĢıyorsa bunun
anlamı Ģunlardan biridir: birincisi sizi çok ilginç veya çekici buluyordur; ikincisi de size karĢı
saldırgan bir tavrı vardır ve gözbebekleri de büzüĢüyorsa sözel olmayan bir meydan okumada
bulunuyor olabilir. Argyle'a göre A, B'den hoĢlanıyorsa ona çok bakacaktır. Bu da B'nin A
'nın kendisinden hoĢlandığını düĢünmesine neden olacak ve bunun sonucu olarak B de A 'dan
hoĢlanacaktır. BaĢka deyiĢle baĢka birisiyle iyi bir iliĢki. kurmak için toplam zamanın yüzde
60- 70'inde onunla göz göze gelmeniz gerekir. Bu onun sizden hoĢlanmasını da sağlayacaktır.
Bu nedenle bakıĢları sizinkilerle toplam zamanın üçte birinden daha az süreyle karĢılaĢan
çekingen ve utangaç birine pek güven duymamanız çok normaldir.GörüĢmeler sırasında
karĢınızdakilerin kendilerin süzdüğünüz hissine kapılmamaları için koyu renk gözlük
takmaktan kaçınmalısınız.Vücut dili ve hareketlerin çoğu gibi bir insanın baĢka birisine bakıĢ
süresi de kültüre bağlı bir Ģeydir. Güney Avrupalıların baĢkalarına rahatsız edici gelebilecek
yüksek bir bakıĢ sıklığı varken Japonlar da konuĢurken karĢıdakinin yüzü yerine boynuna bakarlar. BakıĢın süresi kadar bakıĢınızı karĢınızdakinin yüzünün hangi coğrafi bölgesine
yönlendirdiğiniz de önemlidir. Bu da bir görüĢmenin sonucunu etkileyebilir. Bu iĢaretler sözel

olmayan Ģekillerle iletilir ve alınır ve alıcı tarafından da doğru Ģekilde yorumlanır.
1.1.1.8.2.6.1.1. ĠĢ BakıĢı
ĠĢ tartıĢmaları yaparken karĢınızdakinin alnında bir üçgen olduğunu hayal edin.
BakıĢlarınızı bu bölgeye yönelterek ciddi bir ortam yaratırsınız ve karĢınızdaki sizin ĠĢ
yapmak konusunda ciddi olduğunuzu anlar. BakıĢlarınızın karĢınızdakinin göz seviyesinin
altına düĢmemesi koĢuluyla etkileĢimi kontrol edebilirsiniz.
1.1.1.8.2.6.1.2. Sosyal BakıĢ
BakıĢ karĢıdakinin göz ġekill091u. bakıĢı seviyesinin altına düĢtüğünde sosyal bir
ortam oluĢur. Birisine bakmayla ilgili deneyler sosyal bir karĢılaĢma sırasında bakanın
bakıĢlarının karĢıdakinin yüzünde gözler ve ağız arasındaki bir üçgene baktığını göstermiĢtir.
1.1.1.8.2.6.1.3. Mahrem BakıĢ
BakıĢ gözlere ve çenenin altından kiĢinin vücudunun diğer bölgelerine doğrudur.
Yakın karĢılaĢmalarda gözler ve göğüs ya da memeler arasındaki üçgen, daha uzak
karĢılaĢmalarda ise gözlerle apıĢ arası arasındaki üçgendir. Kadın ve erkekler bu bakıĢı
birbirleriyle ilgilendiklerini göstermek için kullanırlar ve ilgi karĢılıklıysa aynı bakıĢlarla
cevap verilir.
1.1.1.8.2.6.1.4. Yan BakıĢ
Yan bakıĢ ilgi veya saldırganlık iletmekte kullanılır. Hafif kalkmıĢ kaĢlar ve bir
gülümsemeyle birlikteyse ilgi anlamına gelip flört iĢareti olarak yaygın Ģekilde kullanılır.
AĢağıya dönük kaĢlar, çatık alın veya aĢağıya dönük ağız köĢeleriyle birlikte Ģüpheli,
saldırgan veya eleĢtirel bir tavır anlamına gelir.

1.1.1.8.2.6.1.5. Gözle DıĢarıda Bırakma Hareketi
KarĢılaĢtığımız en sinir bozucu Ġnsanlardan bazıları konuĢurken gözle dıĢarıda
bırakma hareketini kullananlardır. Bu hareket bilinçsizce yapılır ve o kiĢinin sizden sıkılması
veya artık ilgilenmemesi ya da kendini sizden üstün görmesi nedeniyle sizi görmemeye
çalıĢmasından oluĢur. KonuĢma sırasında altı ila sekiz göz kırpıĢ olan normal hızdan farklı
olarak göz kapakları kapanarak bir saniye ve daha uzun süre kapalı kalırlar ve bu arada da
karĢınızdaki sizi anlık olarak kafasından atar. Bunun son hali gözleri kapalı bırakarak uykuya
dalmaksa da birebir karĢılaĢmalarda bu pek ender olur. Birisi sizden üstün olduğunu

düĢünüyorsa gözle dıĢarıda bırakma hareketini yaygın olarak 'burnunun üzerinden bakmak'
olarak bilinen kafayı geriye$atarak size uzun bir bakıĢ atma hareketiyle birlikte yapar.
KonuĢma sırasında bir gözle dıĢarıda bırakma hareketiyle karĢılaĢırsanız bu kullandığınız
yaklaĢımın olumsuz bir tepkiye yol açıyor. Herkesi dıĢarıda bırakma olabileceği ve etkin bir
iletiĢimi için yenĠ bir taktik gerektiği anlamına gelir.
1.1.1.8.2.2.7. OTURMA BĠÇĠMLERĠ
Ġnsanın oturma biçimi, kiĢilik özellikleri ve iç dünyasıyla ilgili olarak önemli bilgiler
taĢır. Oturma biçimini doğru olarak değerlendirebilmek için bu bilgileri dört açıdan incelemek
gerekir. Bunlar sandalye veya koltuk üzerinde kapladığımız alan, beden duruĢumuz (postür),
bacaklarımızın kullanılıĢ biçimi ve oturmak için seçtiğimiz yerdir.
1.1.1.8.2.7.1. Kaplanan Alan
Bazı insanlar arkalarına yaslanır, oturdukları alanın bütününü kaplarlar ve durumdan
memnun oldukları ve bulundukları yerden uzun süre kalkmayacakları izlenimini verirler.
Buna karĢılık bazı kimseler ise bulundukları sandalye veya koltuğun ucuna iliĢirler, bütün
ağırlıklarını bacaklarına verirler ve adeta diken üzerinde otururlar.Koltuğun ucuna oturmak,
kalkıp gitmeye hazır olmak ya da misafire veya önem verilen birine hizmete hazır olmak gibi
insanın yerinde durmaya istekli olmadığını gösterir. Böyle bir hareket isteği iç gerginliğin bir
yansımasıdır. Kadınların koltuğun biraz ucuna oturmalarındaki inceliğe dikkat etmek gerekir.
Çünkü bazı kadınlar biraz uca oturup, ayaklarını paralel bir Ģekilde yana uzatarak veya bacak
bacak üstüne atarak, bacaklarının daha uzun görünmesini sağlarlar. Bu erotik bir sinyal
olduğu gibi, kadına estetik bir görünüm de kazandırır. Bu oturuĢ biçiminde ağırlık ayaklar
üzerinde toplanmadığı için, bunu ''kalkmaya hazır olmak'' biçimindeki oturuĢtan kolayca
ayırmak mümkündür. Ayrıca kadının bu oturuĢu, ayaklar beden dengesine destek sağlamadığı
için, vücudun üst kısmının dik tutulmasını zorunlu kılar. Bu da bedenini ve boynunu dik tutan
çekici bir kadın görüntüsünün ortaya çıkmasına yardım eder. Reklamcıların kadın modellerini
bu durumda görüntülemelerinin sebebi budur. Sandalyelerin bir ucuna adeta bir baĢkasına yer
bırakacakmıĢçasına oturanlar, haklarından vazgeçmeye ve geri çekilmeye hazır insanlardır.
Bu insanların havayı bile daha az soluduklarını, böylece baĢkalarına daha çok oksijen
bıraktıklarını düĢünmek mümkündür. Bu kimseler varlık sebeplerini baĢkalarına hizmet
etmekte görürler kendilerine dönük eleĢtirileri çok fazladır ve çeĢitli sebeplerle sık sık
suçluluk duygusu yaĢarlar.Buldukları koltuğa kendilerini bütünüyle bırakanların belki o an
için çok yorgun olduklarını düĢünmek mümkün olabilir. Ancak bu kimseler büyük çoğunlukla
iç dünyalarında rotalarını bulamamıĢ, bu sebeple hareket etmekten kaçınan ve hareket etmeyi

yük gibi gören kimselerdir.Oturulacak boĢ yer olduğu halde, bir koltuğun koluna oturanlar
kendilerine fazlasıyla güven duyan kimselerdir. Bu kimseler çevrelerindekilere kendi görüĢlerini kabul ettirme eğilimindedirler ve çoğunlukla etrafındakilere üstünlük sağlamak
isterler.
1.1.1.8.2.7.2. Beden DuruĢu (Postür)
Ayakta duruĢ Ģeklinde olduğu gibi, bir insanın oturma biçimi sırasında bedeninin üst
(belden yukarı) bölümünü kullanma biçimi, onun iç dünyası konusunda fikir verir. Dik bir
oturuĢ, dik bir duruĢta olduğu gibi, canlılık ve hayat enerjisi ifadesidir. Buna karĢılık çökük
bir oturuĢ çekingenliği ve kiĢinin azalmıĢ hayat enerjisini gösterir.Bedenin yandaki kiĢiye
eğilmesi tahmin edilebileceği gibi o kiĢiye duyulan bir ilginin iĢaretidir, Yanındaki veya
karĢısındaki kiĢiden aksi yöne eğilmek ise duygusal veya zihinsel olarak uzaklaĢmayı ortaya
koyar. Ġlginç olan zaman zaman sözler ile davranıĢların çeliĢmesidir. ''Evet'' diyen biri bazen
geri çekilebilir. Böylece adeta kendi kelimelerinden de uzaklaĢmıĢ olur. Unutmamak gerekir
ki; gerçeği yansıtan bedenin verdiği iĢarettir. Televizyon programlarında özellikle açık
oturumlarda veya politikacıların katıldıkları sohbet toplantılarında bu tür çeliĢkilere sık sık
rastlamak mümkündür. Bundan böyle bu programları yukarıdaki bilgilerin Iġığı altında
izlerseniz daha çok eğleneceğinizden emin olabilirsiniz. Bunları eğlendirici mi yoksa düĢündürücü mü bulacağımız ise bir baĢka konudur.
1.1.1.8.2.7.2.1. Bacak ve Ayakların KullanılıĢı
Oturma sırasında ayaklar ve bacaklar yük altında olmadıkları için doğrudan herhangi
bir görevleri yoktur. Bu sebeple oturan bir insanın ayak ve bacaklarının kullanılıĢ biçimi
birçok anlam taĢır.Bacaklar diz kapağından kırılarak geri çekilir ve ayaklar sandalyenin
altında tutulursa, bu kiĢinin bulunduğu ortamdan çok hoĢnut olmadığını; söylenmesi gereken
bazı Ģeyleri henüz söyleyemediğini veya söylemek istemediğini gösterir. Böyle oturan bir
insanın iç gerginliği yüksektir ve kendini güvende hissetmediği için, bedenini mümkün
olduğu kadar toplamakta ve geri çekmektedir. Ayağın sandalyenin kenarına takılarak veya
bazen dolanarak oturulması daha yüksek bir iç gerginliğin yansımasıdır. Çoğunlukla bu
durumda olan kiĢiler, görüĢlerini değiĢtirmek istemeyen, kendilerini sıkıĢmıĢ hisseden
insanlardır. Bu sebeple sandalyeye dolanan ayakları kendilerine dayanak olur.KarĢısındaki
tarafından tehdit edilen kiĢi kendisini korumak amacıyla geriler ve sınırlarını daraltır.
Gerileme davranıĢı kendisini hem bedenin bütününde, hem de ayaklarda ortaya koyar. KiĢi
ayaklarını oturduğu sandalyenin altına çeker.Bu görüntüye iliĢkileri gergin olan sevgililerde
ve gazete röportajlarında röportajcı tarafından sıkıĢtırılanlarda rastlanır.Ayakları birbirine

dolayarak oturmak da aynı yönde yorumlanabilecek yüksek gerginliği ve hareketsizliği
gösteren bir oturma biçimidir. Ayakların sandalyeden ileri uzatılması, bacakları açarak oturma
kiĢinin kendisine olan güveninin, durumundan memnuniyetinin ve saklayacak bir Ģeyi olmadığının iĢaretidir. Ancak ayakların çok fazla ileri uzatılması ve kimi zaman öndeki
sandalyeye veya tabure altlığına yaslanması kiĢinin kendi alanının sınırlarını geniĢletme,
çevreye yayılma istediğini yansıtır ve saldırganca bir davranıĢ olarak yorumlanır. Bulunduğu
yerden memnun olmayan ve orayı terk etmeye hazırlanan birisi oturduğu yerde bunu ayak
hareketleri ile ortaya koyar. Ayak tabanının yerden herhangi bir Ģekilde kesilmesi kiĢinin
durumunda bir değiĢiklik yapmak istediğinin iĢaretidir.Herhangi bir tanıtma veya topluluk
önünde yapılan konuĢma sonrasında1 dinleyicinin bu durumu alması olumlu bir iĢarettir.
Özellikle bu oturma biçimi1 çene tutmak Ģeklindeki karar jestinden sonra geliyorsa yapılan
konuĢmanın amacına ulaĢtığı söylenebilir. KiĢinin bir ayağı önde ellerini dizlerine koyarak
doğrulması bir konuĢmayı, sohbeti veya beraberliği bitirme iĢaretidir. Benzer Ģekilde bir ayağı
önde elleri sandalyenin veya koltuğun kenarında olan bir kiĢinin de bulunduğu duruma son
vermek istediğini bilmek gerekir. Eğer bu durum bir konferans veya tanıtım sırasında
yaĢanıyorsa kendinizi sözünüzü tamamlamıĢ hissediyor bile olsanız karĢınızdaki kiĢinin söze
katılmasını sağlayın. Katkıda bulunmak istediği veya sizinle aynı fikirde olmadığı noktaları
açıklamasına imkan verin. En son anlatılan üç beden duruĢunun ifade ettiği anlama duyarlı
olmak ve sözlü bir karĢı çıkıĢla karĢılaĢmadan gereken yönde adım atmak kontrolün sizin
elinizde kalmasını sağlar.
1.1.1.8.2.7.3. Seçilen Yer
Bir odaya girdiğimiz zaman seçtiğimiz yer kendimize olan güvenimiz ve o mekan
içinde bulunanlar arasında kendimizi nerede gördüğümüz konusunda fikir verir. Yapılan
araĢtırmalar odaya girdiklerinde kapıya yakın koltuk veya sandalyeye oturanların özgüvenleri
düĢük kimseler olduğunu ortaya koymuĢtur. Kapıya yakın bir koltuğa oturmak aynı zamanda
kiĢinin kendisini diğer kiĢilerden daha az değerli ve önemli gördüğünün iĢaretidir. Bu kiĢilerin
oturma biçimleri incelendiğinde de çoğunlukla sandalye veya koltuğun ucuna oturmak
kalkmaya hazır olmak gibi durumdan rahatsızlığın ve düĢük özgüvenin diğer belirtileri de
bulunmuĢtur. Buna karĢılık girdikleri odada ev sahibine veya merkeze yakın, yer seçenlerin
özgüvenleri yüksek ve kendilerinden hoĢnut kimseler oldukları ve bu kimselerin aynı
zamanda koltuklarını ve sandalyelerini dolduracak biçimde oturdukları görülmüĢtür.
Ġnsanların oturmak için seçtikleri yerler amaçları açısından daima en elveriĢli yerler
olmayabilir. Örneğin; yıllardır büyük ilgi gören Ana-Baba Okulunda sıralar daima arkadan

öne doğru dolar. Oysa kiĢilerin böylesine gönüllü olarak katıldıkları bir toplulukta
dinleyicilerin konuĢmacıyı en iyi duyup onunla en iyi iletiĢim kurabileceği ön sıraları tercih
etmesi beklenir. Ön sıralarda özellikle en ön sırada insanlar kendilerini savunmasız ve Çıplak
hissetmektedirler.Ġnsanın önündeki koltuk ve diğer dinleyiciler doğal bir korunma yaratır ve
güven duygusu verir. Bu sebeple de boĢ bir salonda dinleyiciler orta sıralardan baĢlayarak
salonu doldururlar. Benzer Ģekilde bar, cafe ve benzeri eğlence yerlerine insanlar arkadaĢ
olabiIecekleri1 iliĢki kurup konuĢabilecekleri birilerini bulmak için gelirler. Buralara gelenler
büyük çoğunlukla ya sırtlarını bir köĢeye dayayarak veya diğer insanları gözleyebilecekleri
bir kenara otururlar. Oysa bu yerler kiĢinin görülmek istediği diğer insanlar tarafından kolayca
fark edilebileceği yerler değildir. Böyle bir eğlence yerine arkadaĢ bulmak amacıyla gelenler
için uygun olan merkeze yakın bir yerde oturmak sırtını topluluğa dönmemek ve insanların
çoğunluğunun bulunduğu yere yan olarak oturmaktır, Böylece hem insanları ve çevrede olup
bitenleri görmek hem de diğer insanlarla doğrudan yüz yüze ve göz göze gelmenin doğuracağı
rahatsızlıktan kaçınmak mümkün olur.
1.1.1.8.2.7.4. Oturma Düzeni
Oturmak için seçilen yer ve oturan kiĢiler arasındaki mesafe sözsüz bilgilerle dolu
olan çok değerli iĢaretler verir. Hemen herkes bir restorana girdiği zaman sırtını duvara
verebileceği bir masaya oturmak ister. Ortalarda bir masaya oturmak zorunda kalan bazı
kiĢilerin restoranı terk ettikleri çok görülür. Bunun sebebi, insanın mağara devrinde yaĢayan
atalarından aldığı mirastır. Kendini güven altına alma ihtiyacı, savunmasız olan sırtını
tehlikeye dönmeyerek, ortaya çıkar.Yapılan araĢtırmalar, restoran, bar, cafe gibi yerlerde
sırtını hareket eden bir topluluğa dönerek oturanların solunumlarının sıklaĢtığım, kalp vurum
sayılarının arttığını kan basınçlarının yükseldiğini ortaya koymuĢtur. Eğer kiĢinin arkasında
sokak veya bahçeye açılan cam veya kapı varsa, kiĢinin duyduğu rahatsızlık ve gerginlik
artmaktadır. Bu durum tıpkı gürültülü bir yerde uyuyan insanın durumuna benzemektedir.
KiĢi uyuduğu için gürültüyü algılamadığını söylese bile, otonom (irade dıĢı ve kendi kendine
çalıĢan) sinir sistemi ile gürültüye tepki vermektedir. Bunun sonucu olarak da uykusu
derinleĢemediği için saat olarak yeterli miktarda uyusa bile, yorgun uyanmaktadır. Benzer
Ģekilde masada sırtı kapı, cam veya hareket eden bir topluluğa dönük oturan kiĢi de sebebini
bilmediği bir gerginlik yaĢamaktadır. Bu bilginin, önemli kararların verileceği yemekli
toplantılar sırasında büyük bir değeri vardır. Böyle yemekli bir toplantının düzenlenmesi
durumunda, ev sahibinin masanın konumu ve konukların oturma düzeni konusuyla verilen
bilgiler doğrultusunda ilgilenmesi, iĢi rastlantıya veya Ģef garsonun kontrolüne bırakmaması

yerinde olur.
1.1.1.8.2.7.4.1. KarĢı KarĢıya Oturmak
KarĢı karĢıya oturmak genellikle rekabeti ifade eder. ister bir fikir çerçevesinde, ister
bir iĢ iliĢkisinde olsun, karĢı karĢıya oturmak, tıpkı bir satranç maçında ya da iskambil
oyununda olduğu gibi masadan bir galip bir de mağlup çıkacağını düĢündürür.

ĠletiĢim

insanlara karĢı yapılan bir eylem değil, insanlarla birlikte yürütülen bir eylemdir. Esas olan,
bizim söylemek istediklerimiz ve niyetimiz değil, bunun karĢımızdakiler tarafından nasıl
algılandığıdır. Bu sebeple karĢılıklı oturmanın insanlarla uzlaĢmayı zorlaĢtıran özelliğini her
zaman akılda tutmak gerekir. Özellikle ziyaretlerini satıĢ amacıyla yapanların, görüĢtükleri
kiĢinin karĢısına oturmalarının hatalı olduğu anlaĢılmıĢtır. Muhatabını masasının karĢısına
oturtmak amirce bir tavırdır. Eğer verilecek bir emir, yapılacak bir uyarı varsa, bu oturma
biçimi uyarı veya emrin Ģiddetini artırır. ÇağdaĢ bir yöneticinin, iletiĢim için geçerli olan
ilkenin, yönetim için de geçerli olduğunu unutmamasında yarar vardır. ''Yönetim insanlara
rağmen olmaz, insanlarla birlikte olur''.
1.1.1.8.2.7.4.2. 90°lik Açıyla Oturmak
ĠĢbirliğini sağlamak amacıyla kurulan bir iliĢki içinde uygun olan, oturan kiĢiler
arasında 90°lik bir açı oluĢturacak biçimde yanlamasına oturmaktır. Böylece kiĢinin
karĢısındakini, çıkarları kendisiyle çeliĢen biri olarak değil, bir problemi birlikte çözecek kiĢi
olarak algılaması mümkün olur. Unutmamak gerekir ki, çevresine oturulan masa, insanların
kendilerini güvende hissettikleri bir korunma duvarıdır. Bu sebeple karĢımızdaki kiĢiyi
duvarımızın neresine aldığımız önem taĢır.Yanlamasına oturma düzeni arkadaĢça ve dostça
iliĢki kurmaya imkan verir. Bu Ģekilde oturanlar arasında hem göz teması kurma imkanı olur,
hem de kiĢiler masanın koruyucu özelliğinden yararlanarak kendilerini rahat hissederler. Buna
ek olarak 90° lik açıyla yanlamasına oturan kiĢiler fikir alıĢveriĢinde bulunabildikleri gibi
kendi çizgilerini de koruyabilirler. Bu oturma biçimi bazılarınca demokratik oturma düzeni
olarak adlandırılır. ĠĢ görüĢmeleri için de en uygun oturma düzeni budur. Bu sebeple uyum
içinde olmak istediğiniz kiĢiyle göğüs açıklıklarınızın hayali olarak kesiĢtikleri bir üçgen
oluĢturacak biçimde oturmanız yerinde olur.Böylece o kiĢinin, üzerinde büyük bir baskı
hissetmeden kendi görüĢlerini ortaya koymasına imkan sağlamıĢ olursunuz. Böyle bir oturma
biçimi konuĢan kiĢiler arasında dostça ve rahat bir atmosferin doğmasına yardım eder. Çünkü
bu oturma biçiminde duygular ve davranıĢlar açısından geniĢ bir hareket alanı
vardır.KonuĢulan kiĢi üzerinde baskı uygulanmak istendiği zaman, sorularının sandalye
doğrudan o kiĢiye döndürülüp, göğüslerin karĢı karĢıya gelmeleri sağlanarak sorulmasının,

kontrol etmek isteyene yarar sağladığı bazı çalıĢmalarda gösterilmiĢtir. Bu manevra özellikle
astları sorgularken veya karĢınızdaki kiĢinin sizden bir Ģeyler sakladığını düĢündüğünüz
durumlarda yararlı olabilir.
1.1.1.8.2.7.4.3. Yan Yana Oturmak
Bir arkadaĢınıza iĢiyle veya çocuğunuza dersiyle ilgili yardım edeceğinizi düĢünün.
Nereye oturursunuz? Seçeceğiniz yer büyük bir ihtimalle onun yanında ki sandalye
olacaktır.Yan yana oturan ve hafif birbirlerine dönük olan iki kiĢi, büyük bir ihtimalle bir
probleme karĢı ortak bir yaklaĢım içindedirler. Benzer bir Ģekilde üç veya dört kiĢinin yan
yana oturması, birbirlerine güven, dıĢ dünyaya karĢı ortak bir cephe oluĢturmak anlamına
gelir. Yan yana oturmak iĢbirliğini ve olumlu duyguları en üst düzeye çıkarttığı için,
muhatabını ikna etmek isteyen bir kiĢinin masanın etrafından dolanarak yanına geçmek
istemesinin ona avantaj sağlayacağı düĢünülebilir. Bunu yapmak için uygun bir sebep varsa,
böyle bir yaklaĢım gerçekten yararlı olabilir. Örneğin, masada oturan kiĢinin incelediği
belgeyle ilgili olarak ona bilgi vermek gibi bir sebep, böyle bir davranıĢın uygunsuz
kaçmasını önler. Ancak masasının etrafından dolanarak oturan kiĢinin mahrem alanına
girmenin her zaman riskli bir davranıĢ olduğu unutulmamalıdır. Yan yana oturarak iĢbirliği ve
olumlu duygular yaratacak oturma düzeni anne-baba ve çocukları, öğretmen ile öğrencisi,
amir ile astı arasında kolaylıkla gerçekleĢtirilebilir ve olumlu sonuçlar verir.Ancak
unutmamak gerekir ki, yaĢ veya statü olarak daha geride olan kiĢinin bu oturma biçimine
doğrudan teĢebbüs etmesi her zaman risk taĢır.
1.1.1.8.2.7.4.4. Çapraz Oturmak
Bir restoranda veya kitaplıkta hiç boĢ masa yoksa tek kiĢinin oturduğu dikdörtgen bir
masanın neresine oturursunuz? Büyük bir ihtimalle, insanlar ilgi duymadıkları ve iliĢki
kurmak istemedikleri kiĢilerle çapraz ve mümkün olduğu kadar uzak oturur ve böylece aynı
zamanda göz teması imkanını da azaltmıĢ olurlar. ĠliĢki kurmak istemediği kiĢiyle göz göze
gelmemek, insana yalnızlık duygusu verir. Bu durumda kiĢi kendi iç konuĢmalarını
sürdürebilir ve topluluk içinde olmasına rağmen oldukça bağımsız hareket etmesi ve kendisini
yalnız hissetmesi mümkün olabilir.
1.1.1.8.2.2.8. CĠNSEL SĠNYALLER VE ĠLGĠ ĠġARETLERĠ
1.1.1.8.2.8.1. Kur DavranıĢları
Ġnsanların belirli bir zamanda cinselliği düĢünmelerine sebep olan nedir? Bir kadın
ve bir erkek tanıĢır ve hiç bir Ģey olmaz, buna karĢılık bir baĢka kadınla bir erkek tanıĢır ve

birden ĢimĢekler çakar. Desmond Morris'e göre cinsellik, cinsiyeti belirleyici iĢaretler
tarafından harekete geçirilir. Cinsiyeti belirleyici iĢaretler ise, karĢıdakinin kiĢi olarak değil,
kadın veya erkek olarak cinsiyet özelliklerinin vurgulanmasıdır. Cinsiyet farklılığını belirten
her özellik dikkatimizi çeker. Kadınlarda bacaklar, göğüsler, yuvarlak kalçalar; erkeklerde
geniĢ omuzlar, düz kalçalar ilk fark edilenlerdir. Daha sonra moda tarafından etkilenen giyim
ve saç modeli gelir, Kadınlarda makyaj cinsiyet özelliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hayvan
davranıĢlarını inceleyen zoologlar, diĢi ve erkek hayvanların birbirleriyle iliĢkiye geçmeden
önce bir dizi kur yapma davranıĢı sergilediklerini ortaya koymuĢlardır. Hayvanlar arasındaki
kur yapma davranıĢlarının bazıları aĢikar, bazıları da oldukça dolaylı ve örtüktür.Hayvanlar
ses çıkartarak, tüylerini kabartarak ve sürtünmek, yaklaĢmak gibi çeĢitli hareketler yaparak
karĢı cinsten olanın dikkatini çekerler. Ġnsanlar üzerinde yapılan araĢtırmalar, belirli bedensel
özelliklerin hangi sebeple dikkatimizi çektiğini henüz ortaya koyamamıĢtır. Ġlgimizi çeken
kiĢinin bedensel özellikleri belki bizi etkileyen önemli birine (anne-baba), belki hayalimizde
yaĢattığımız toplumsal güzellik idealine, belki bizde cinselliği çağrıĢtıran belirli bir imaja
benzeyebilir.

1.1.1.8.2.8.1.1. Ġlgi AĢamaları
Cinsel açıdan ilgi duyduğu birisiyle karĢılaĢan kiĢinin davranıĢları üç aĢamadan
geçer. Ġlk tepki uzun süreli göz temasıdır. KarĢıdaki kiĢinin bakıĢlara karĢılık verdiği
düĢünülürse, bunu bedensel olarak daha yakına gelme davranıĢı izler. Bundan sonra üçüncü
aĢamada kiĢi hoĢlandığı kimseye dokunmaya teĢebbüs eder. Bu davranıĢ çok kısa süreli,
tesadüf görünüĢlü, masum temaslardan cinsel birleĢmeye kadar uzanan geniĢ bir yelpazeye
yayılır. C.M. Tramitz kısa bir süre önce tamamladığı 7 yıllık araĢtırmasının sonunda iki
cinsiyet arasındaki yakınlaĢmayı belirleyen sürenin ilk 30 saniye olduğunu söylemektedir. Bir
baĢka psikolog K.Grammer'e göre bu süre 10 dakikaya kadar çıkabilmektedir.
1.1.1.8.2.8.1.2. Ġlk Dakikaların Önemi
Bir kadın ve bir erkek büyük çoğunlukla birlikte olup olmayacaklarına Tramitz'e
göre ilk 30 saniyede, Grammer'e göre ise ilk 10 dakikada karar vermektedirler. Hiç Ģüphesiz
bunun dıĢında kalan birçok iliĢki vardır. Ġlk bakıĢta çok çekici gelen, yakınlaĢtıkça yavan
bulunabilir; ilk bakıĢta hiç çekici gelmeyen yakınlaĢtıkça çekicilik ve değer kazanabilir.
Ancak kadın-erkek iliĢkilerinde büyük çoğunluk, kararını iletiĢimin ilk kurulduğu saniyeler

veya dakika1ar içinde vermektedir. ĠletiĢimin kurulduğu ilk dakikalar içinde kadın ve erkek
karĢısındaki kiĢiyle iliĢkisini derinleĢtirmeye değer olup olmadığına karar verir ve karĢıdan
gelen iĢaretleri beklemeye baĢlar. Bu iĢaretler de olumluysa, kadın ve erkek birbirlerine olan
ilgilerini biraz daha açık olarak ortaya koyarlar ve iliĢkilerini geliĢtirmek için yeni adımlar
atarlar. AraĢtırmaların ortaya koyduğu ilginç bulgulardan biri, insanları cinsel yönden
harekete geçiren temel faktörün ''güzellik'' olmasıdır. Bu sebeple ''güzellerin daha aranır ve
izlenir olmalarını ve ısrarla karĢılaĢmalarını doğal görmek gerekir. Buna karĢılık daha az
güzel olanların, karĢı cinsiyetten ilgi görebilmek için, kendilerinin aktif olmaları ve toplumsal
olarak kabul görecek özellikler geliĢtirmeleri gerekmektedir. KarĢı cinsiyetten olan insanlarla
iliĢki kurmakta baĢarılı olanların temel özellikleri kur yapma iĢaretlerini baĢarılı bir Ģekilde
göndermeleri ve gönderilen iĢaretleri de baĢarılı bir Ģekilde algılamalarıdır.

1.1.1.8.2.8.1.3. Sahiplenme
Bir topluluk içine beraberce giren kadın ve erkek, topluluktaki diğer kiĢilerin
ilgisiyle karĢılaĢır. Partnerine gösterilen ilginin sosyal ilgi sınırlarını zorlaması, kiĢide bir
rahatsızlık yaratır ve çevredekilerde ''Onun sahibi benim'' imajını yaratacak bazı hareketler
yapmasına sebep olur. Erkek baĢkaları ile konuĢurken onun yanına giderek kravatını düzelten
, ceketinin üzerinden hayali bir iplik alan veya tozları silken kadın çevredekilere böyle bir
iĢaret vermek amacını taĢımaktadır.Benzer Ģekilde erkeğin kadına sarılması, elini onun bedeni
üzerinde tutması, onunla aĢikar bir temas içinde olması da çevredeki insanlara sahipliğini
gösteren iĢaretlerdir.
1.1.1.8.2.8.1.4. Kadınlarda Kur Yapma DavranıĢları Daha Baskın
Genel olarak yaygın inanç erkeklerin kur yapma eğilimlerinin daha fazla olduğudur.
Oysa yapılan araĢtırmalar, tıpkı hayvanlar aleminde olduğu gibi insanlarda da çıkıĢ noktasının
kadınlar olduğunu ortaya koymuĢtur. Muhtemelen bu yüzden kadınlar kur yapma davranıĢları
konusunda, erkeklerden çok daha fazla duyarlıdırlar. Bu özellikleri kadınlara kur yapma
davranıĢlarını daha bilinçli düzenleme ve karĢıdan gelenleri de algılama imkanı verir. Belki de
bu sebeple, yabancı bir topluluk içine partneri ile giren kadın, kendisi için hangi kadının tehdit
edici olduğunu, erkeğin o kadınla arasında bir sempati köprüsü kurulmasından çok daha önce
fark eder. Kur yapma davranıĢı beraberliği mutlaka cinselliğe kadar götürmek amacını
taĢımayabilir. Ancak kabul etmek gerekir ki, müdürle sekreteri arasında veya bir kadın

yönetici ile erkek yardımcısı arasında olduğu gibi, bütünüyle sosyal alanda kalsa bile, bu
davranıĢlar bir ilgi belirtisidir. Kadınların kur yapma davranıĢlarında yer alan iĢaretler,
erkeklerden çok daha fazladır. Bazı kur yapma davranıĢları açık ve belirli olduğu gibi, bazıları
da kesinlikle farkına varılmadan verilen silik, belirsiz veya örtük iĢaretlerdir. Yapılan
araĢtırmalar, cinsel olarak bir iĢaret alan erkek ve kadının göz bebeklerinin büyüdüğünü
ortaya koymuĢtur. Ne yazık ki, bu kolay algılanabilir bir ipucu değildir. Erkek ve kadınlara
özgü ortak bir kur davranıĢı, kas geriminin artması, beden duruĢunun dik bir duruma
getirilmesidir. Bu sırada karın içeri çekilir, göğüs öne çıkartılır ve baĢ dik tutulur. Kadın ve
erkek böylece kendilerine olduklarından daha genç ve enerjik bir görünüm vermiĢ olurlar. Ġlgi
duyulan kiĢiye omuz üzerinden yöneltilen yan bakıĢ çok önemli bir iĢaret ve kur davranıĢıdır.
Böylece kiĢi yüzü doğrudan ilgi duyduğu kiĢiye dönük olmadığı için çevredekilerin fazla
dikkatini çekmeden onu izleyebilir. Bir insanın üzerindeki bir bakıĢı hissetmemesi çok uzak
bir ihtimaldir. Bu sebeple izlenen kiĢi ya bakıĢlara bakıĢla karĢılık verir veya kayıtsız kalır.
Omuz üzerinden hafif yan bakıĢın kiĢiye sağladığı avantaj, karĢılık gördüğü takdirde yakınlaĢma çabalarını geliĢtirmesi, karĢılık görmediği takdirde de gururu zedelenmeden ilgisini
baĢka bir tarafa yöneltmesidir. Yine her iki cinsiyete de özgü kur davranıĢı kiĢinin kendisine
çeki-düzen vermesidir. Çeki-düzen verme davranıĢı, cinsiyetlere göre farklı biçimlerde ortaya
çıkar.
1.1.1.8.2.8.2. Erkeklere Özgü Kur DavranıĢları
Bir erkeğin kendisine çeki-düzen vermek konusunda temel davranıĢı, kravatını
düzeltmesidir. Erkek kravat takmıyorsa yakasını düzeltir. Erkeğe özgü diğer çeki-düzen
verme davranıĢları gömleğini, pantolonunu ve kemerini düzeltmektir. Bu hareketlerle birlikte
erkekler çoğunlukla saçlarını -varsa bıyıklarını- düzeltirler. Bu çeki düzen verme davranıĢını
uzun süren bir bakıĢ ve hafif bir gülümseme izler. Bedenin merkezi (göğüs) ve ayak uçları ilgi
duyulan kiĢiye döner. BaĢ yukarı doğru kalkarken, hafifçe yana doğru eğilir. Erkek ayaktaysa,
biraz önce anlatılan dik beden duruĢuna içeri çekilmiĢ mide, dıĢarı çıkartılmıĢ göğüs eĢlik
eder. Bundan sonra erkek sosyokültürel konumuna göre ellerini kalçasına koymak,
baĢparmaklarını kemerine takmak veya ellerini pantolonun yan veya arka ceplerine sokmak
seçeneklerinden bir veya ikisini seçebilir. Bu davranıĢların hepsi erkeğin bedeninin sınırlarını
geniĢleterek, kendisini güçlü gösterme ihtiyacından kaynaklanır.Erkeğin bacaklarını açarak
oturması , kendini ve cinselliğini sergileme iĢaretidir. Böyle oturan bir erkek kendisine ve
gücüne aĢırı bir güven içindedir, bunu dıĢ dünyaya teĢhir ederek bir ''davet'' ve ''meydan
okum3'' iĢareti vermektedir. Erkeğin ilgi duyduğu kadına yan bakması, beyaz perdede oldukça

abartılı bir biçimde Clark Gable tarafından kullanıldığı için, ''Clark çekmek'' olarak
adlandırılmıĢtır.
1.1.1.8.2.8.3. Kadınlara Özgü Kur DavranıĢları
Kadınların da erkeklerle ortak bazı kur davranıĢlarına sahip olduklarını söylemiĢtik.
Bunlar omuz üzerinden yan bakmak, saçları düzeltmek, kıyafetine çeki-düzen vermek, beden
duruĢunu dik duruma getirmek için mideyi içeri çekmek, göğüsleri öne çıkartmaktır. Bir veya
iki elin kalçada durması da, meydan okuyucu ve kadının kendisini ortaya koyduğu bir
davranıĢtır.Uzun süreli göz temasının en temel kur davranıĢı olduğunu biliyoruz. Bazı
kadınlarda buna yanaklarda beliren hafif bir kızarma eĢlik eder. Yanaklardaki bu kızarma bir
heyecan belirtisidir.Kadınların kur davranıĢlarından biri, baĢın kısa ve ani bir hareketle geriye
hareket ettirilmesi sırasında saçların arkaya atılmasıdır.Kadını karakterize eden temel jestlerin
en baĢında bileğin bükülerek avuç içinin gösterilmesi gelir. Erkekler bileklerini düz tutarlar,
bu sebeple bir erkeğin bileğini bükerek avuç içini açığa çıkartması, kadınsı bir davranıĢ olarak
yorumlanır. Erkek kravatını düzeltirken, kadın elini bileğinden bükerek avuç içini ortaya
koymuĢ, bedeni ve bakıĢlarıyla da erkeğe yönelmiĢtir. Bu iki kiĢi, kendilerine çok yakın
olduğu halde, aralarındaki üçüncü kiĢiyi bütünüyle dıĢlamıĢlardır.Kadınlar özellikle sigarayı
avuç içlerini gösterecek Ģekilde içerek, kadınca görünüĢlerinin etkisini güçlendirirler.
Kırıtarak yürümek, çevredeki ilginin kadının en erotik bölgelerinden biri olan kalçalarında
toplanmasına sebep olur. Bu sebeple kadının kırıtması çevredeki erkekler tarafından bir
''davet'' olarak yorumlanır.Omuz üzerinden hafif yan bakıĢ, birçok filmde cinsel çekiciliğini
sergileyen kadın oyuncu tarafından erkeği baĢtan çıkartmak için kullanılır. Gerçekten de
omzu üzerinden hafif kısık gözlerle bakan bir kadın birçok erkeğin yüreğinde ateĢler
yakabilir. Eğer kadın omuzları açık bırakan bir elbise giyiyorsa, bu bakıĢın etkisi daha da
artar. Filmlerde cinsel çekiciliklerini sergileyen kadın oyuncularda ve erkek okurlara yönelik
olarak hazırlanan dergilerde sık rastlanan bir iĢaret de hafif aralık ve nemli dudaklardır.
Dudaklar ya dille ıslatılarak ya da ruj gibi sürülen parlatıcılarla nemli hale getirilerek ilgi
merkezi yapılır. Uyarılan kadının cinsel bölgelerinde kan toplanarak kızarmaya sebep olur.
Kadınların ruj sürerek dudaklarını kızartmalarının temelinde yatan gerçeğin bu olduğunu
hemen hemen hiçbir kadın bilmemesine rağmen, Ġslamiyet'in getirdiği kısıtlamaya uyanlar
hariç, bütün kadınlar ruj sürerler. Kadına kadınca özelliğini veren, bunu çevresine karĢı çeĢitli
nüanslarda kullanma imkanını sağlayan temel davranıĢlardan biri ayak ayak üstüne atmaktır.
Erkeklerin bacaklarının çoğunlukla açık oluĢu, cinsel bölgelerini teĢhirden, kadınların
bacaklarının çoğunlukla kapalı o1uĢu cinsel bölgelerini koruma ihtiyacından kaynaklanır.

Bacakları açık tutmak erkeklerde meydan okumak, üstünlük, sınırlarını geniĢletmek, kendini
kabul ettirme isteğidir. Kadınlarda ise bacakların açık tutulmasını, dıĢ dünyaya yansıyan bir
''davet'' iĢareti olarak yorumlayanlar çoğunluktadır. Hiç Ģüphesiz pantolon giymek kadınlara
önemli ölçüde hareket serbestliği sağlamıĢ olsa bile, etek giyen bir kadının bacaklarını
kullanma biçimi onun cinsellik konusundaki rahatlık ve tabulara bağlılık derecesini ortaya
koymak açısından çok önemli bir iĢarettir. Bir bacağın alta alınarak ve dizin açıkta kalarak
oturulması, kadının rahatlık ve güvenini yansıtır. Bu oturma biçimi karĢı tarafı da rahatlığa ve
formalitelere boĢ vermeye davettir. Sosyokültürel olarak üst sınıfta ender rastlanan bir davranıĢtır. Kadının bacak bacak üstüne atmıĢ olarak bir ayakkabısını ayağından çıkartarak, parmak
ucunda sallaması yine çok rahat ve erkeği baĢtan çıkartmaya yönelik bir jest olarak kabul
edilir. Bu davranıĢta ayrıca ayağın erotik bir obje olarak teĢhiri söz konusudur. Kadınların
yine ilgiyi üzerlerine toplamak için bilinçli olarak uyguladıkları bir baĢka jest, bacak bacak
üzerine atarak, bacakları paralel olarak bir yana uzatmalarıdır. Birbirine paralel olan bacaklar
beden ağırlığını taĢımadıkları için, kadın dik olarak oturmak durumunda kalır. Bu oturma
kadının bütün çekiciliğini ortaya koyan çarpıcı bir görünüĢtür. Bacaklarını büyük ölçüde
ortada bırakacak Ģekilde kısa etek giyen bazı kadınlar bir rahatsızlık yaĢarlar ve sık sık
eteklerini çekiĢtirirler. Bu Ģekilde giyinen kadınlar böyle bir etek giyildiği zaman ortaya
çıkacak görüntünün erkeklerin ilgisini çekeceğini bilirler ve seçimlerini bu ilgiyi sağlamak
için yaparlar. Ancak bu ilginin aĢikar olarak ortaya çıkması onlarda rahatsızlık yaratır. Kısa
etek giymek, sonra da sık sık etek çekmek cinsel açıdan olgunlaĢmamıĢlığın belirtisidir ve alt
sosyokültürel düzeye ait bir davranıĢtır. Bu sebeple kısa etek giymek isteyenlerin konunun bu
yönüne dikkat etmeleri ve çevreye kendileriyle ilgili verdikleri mesajın farkında olmaları
doğru olur. Kadının elinde yuvarlak, uzun, silindir biçiminde bir obje bulunması, Freudcu
psikologlar tarafından kadının zihninde daha farklı bir objenin varlığı olarak yorumlanır. Eğer
kadın elini ayaklı bir Ģarap bardağının uzun sapı boyunca ritmik olarak gezdiriyorsa, bu
kanaat güçlenir. Özellikle kadının ağzına götürdüğü silindirik objelerle uzun süreli temasları
bu yönde değerlendirilir.
Bazı modellerin veya cinselliğini sergileyen artistlerin bu yorumu haklı çıkartacak
aĢırı vurgulamaları olur. Bu amaçla kullanılan objeler arasında ilk akla gelenler sigara, ruj ve
kalemdir.
1.1.1.8.2.2.9. YALAN, SAMĠMĠYETSĠZLĠK, ġÜPHE VE TEREDDÜT
1.1.1.8.2.9.1. Gerçek Duyguların Gizlenmesi
Beden dili ile ilgili olarak yaptığımız seminerlerde, en çok ilgi çeken ve

katılımcıların en çok bilmek istedikleri konuların baĢında insanların yalan söylerken
davranıĢlarında meydana gelen değiĢikliklerin anlaĢılması geliyordu. ''Ġnsan yalan söylerken
ne yapar?'' veya ''Bir insanın yalan söylediğini nasıl anlayabilirim?'' sorusu bu seminerler
sırasında en çok sorulan sorulardan biriydi. Bu sebeple bu konuyu ayrı bir baĢlık altında
toplamayı ve konuyla ilgili yapılan araĢtırmaları, bu araĢtırmalardan elde edilen bilgileri ve en
önemlisi bu bilgilerin geçerlilik derecelerini özel bir bölümde toplamayı uygun bulduk.
Sosyal hayatta birçok durumda, insan kendi gerçek duygularını gizlemek ister, ancak herhangi
bir biçimde kendisini ele verir. Bir topluluk içinde kiĢi sinirli, gergin ve hatta korkuyor
olabilir fakat yüzüne iliĢtirdiği bir gülümsemeyle mutluluk maskesi taĢıması mümkündür.
Dikkatli bir gözün algılayabileceği bazı küçük ipuçları iç ve dıĢ dünyalar arasındaki bu farkın
anlaĢılmasına yardımcı olur. Ġnsanlar yalan söyledikleri zaman en baĢarılı Ģekilde kontrol
ettikleri, yüz ifadeleridir; Ġnsan en çok mimiklerinin farkında olduğu için yalan söylerken en
çok ve en iyi yüzünü kontrol eder. Çünkü insan yalan söyleyeceği zaman yüz mimiklerini
kontrol etmek için bilinçli bir çaba harcamaktadır. Hiç Ģüphesiz çok dikkatli bir gözlemci
veya uzman için yalan söyleyen biri mimikleriyle de çok sayıda ipucu vermektedir. Ancak
genel olarak düĢünüldüğünün aksine, bir kiĢinin yalanını yüzüne veya gözüne bakarak
anlamak pek kolay değildir.
1.1.1.8.2.9.2. Yalan ÇeĢitleri
Ġnsanların birbirlerine söyledikleri yalanları dört grupta değerlendirmek mümkündür.
Birinci grupta kiĢinin söylediği yalanın, karĢısındaki tarafından bilindiği fakat karĢı
çıkılmadığı ortak-yalanlar vardır. Kendisine yapılan akĢam yemeği önerisinden hoĢnut
kalmayan hanım, daveti yapan kiĢiye ''iĢim var' veya ''baĢkasına sözüm var'' der. Bunu
söylerken karĢısındakinin söylediği yalanı anladığını bilir. Ancak iki taraf için de durumun bu
Ģekilde algılanması uygundur. Daveti yapan kiĢi, konuyu mazeret yönünde geliĢtirebilir ve
Ģehir hayatında herkesin programının kaçınılmaz olarak çok yüklü olduğunu söyler. Bu
Ģekildeki ortak-yalanlar insanların gündelik hayatlarında önemli bir yer tutar. Ġkinci grupta yer
alan yalanlar, doğrusu ortaya konamayacağı için karĢı çıkılmayan yalanlardır. Buna örnek eĢi
kendisini terk eden birinin bir kokteyl partide mutlu bir görüntü sergilemesidir. Bu kiĢi
beraberliğini bitirmekten ötürü çok mutlu olduğunu ifade eder ve dinleyenler bunun doğru
olmadığını bilirler. Ancak buna kimse karĢı çıkamaz. Bu kiĢi gece boyunca izlenecek olursa,
söyledikleriyle iç dünyası arasındaki çeliĢkiyi ortaya koyacak birçok açık verebilir. Ancak bu
yalanın ortaya çıkması kimseye yarar sağlamayacağı için, kimse konunun üzerine gitmez.
Üçüncü grupta profesyonel yalancıların söyledikleri. yalanlar bulunur. Burada ''profesyonel

yalancı'' tanımı ''mesleği gereği yalan söylemek zorunda olan'' anlamında kullanılmaktadır.
Diplomatlar, politikacılar, avukatlar, reklamcılar, halkla iliĢkiler Ģirketlerinin temsilcileri,
falcılar, sihirbazlar, eski eĢya satıcıları (antikacılar) için yalan bir hayat biçimidir. Bu
kimseler, karĢılarındaki kiĢilere konuyla ilgili olarak sadece onların hoĢlarına gidecek olanları
söylemekte çok ustadırlar.Bu kimseler yalan söyleme becerilerini öylesine geliĢtirip parlatırlar
ki, insanlar bu yalanları duymak için can atarlar, teĢvik ederler ve bundan mutluluk duyarlar.
Bu grupta yer alanlar yalan iĢaretlerinin çok azını gösterirler.Dördüncü grupta ise, iĢi yalan
söylemek olmayan sıradan insanların söyledikleri ve kendilerine yarar sağlayan küçük veya
büyük yalanlar gelir. Bunlar fark edildiği zaman ''yalan'' diye adlandırılan adi yalanlardır.
Kitapta daha önce yer verdiğimiz önemli bir gerçeği burada bir kere daha hatırlatalım: ''Ġnsan
ağzıyla yalan söyleyebilir ancak bedeniyle asla''. Bu sebeple söylediğinde dürüst olmayan
birinin, davranıĢlarıyla sözlerinin doğru olmadığı konusunda bazı ipuçlarıyla kendisini ele
vermesi kaçınılmazdır.
1.1.1.8.2.9.3. Yalan ĠĢaretleri
Yalan söylerken insanların davranıĢlarında gözlenen farklılıklar çok sayıda
araĢtırmaya konu olmuĢtur. Bu araĢtırmalardan çıkan sonuçlar Ģöyle özetlenebilir:




Yalan söyleyen kiĢilerin elleriyle yaptıkları jestler azalmaktadır.

Normal olarak el jestleri ifadeyi güçlendirmek amacıyla yapılır. KiĢi büyük
çoğunlukla konuĢulan kelimelerin anlamını artırmak için yaptığı el hareketlerinin
farkında değildir. Ġnsan konuĢurken elini salladığını bilir ancak ellerinin gerçekte ne
yaptığını bilmez. Ellerinin bir Ģeyler yaptığını bilmek, ancak ne yaptığını tam olarak
bilmemek kiĢiyi Ģüpheye düĢürür ve böylece ellerin hareketleri azalır. Belki de insan
içinde yaĢadığı çeliĢkiden ötürü ellerinin kendisini ele vereceğinden çekinir ve ellerini
ya cebine sokar, ya üzerine oturur veya bir eliyle diğerini tutar. Bu kendi kendine
temas zor zamanda anne elinin tutulması yerine geçerek, iç gerginliği de hafifletir.




Yalan söyleyen kiĢinin elini yüzüne götürme ve yüz çevresine

değdirme sayısı artmaktadır. Bir konuĢma sırasında insan elini arada sırada yüzüne
götürür. Ancak kiĢinin samimi olmadığı bir görüĢme sırasında bu jestin sayısında çok
büyük ölçüde artıĢ görülmektedir. Elin yüze gitmesi sırasında yapılan hareketler
çeneyi tutmak, dudaklara bastırmak, ağzı örtmek, burna değmek, yanağı ovuĢturmak,
gözün altını kaĢımak, kulak memesini çekmek ve saçla oynamaktır. Bir yalan sırasında
bütün bu jestlerin sayısında artıĢ görülmekle beraber ağzı örtmek ve burna değmek

jestlerinde adeta patlama olur.
Ġnsan yalan söylerken neden ağzını kapatır? Bunu tahmin etmek çok zor değildir.
Ġnsan ağzından çıkacak kelimeleri tutmak ve yaptığını örtmek ihtiyacındadır. Elin ağzı
örtmesi çeĢitli biçimlerde olur. Parmaklar dudakların üzerinde trampet çalabilir, iĢaret
parmağı üst dudak üzerinde durabilir veya el ağzın hemen yanında durabilir. Çocuklar yalan
söylerken elleriyle ağızlarını kapatırlar. Hiç Ģüphesiz yetiĢkinler için elin ağza gitmesi, kiĢinin
yalan söylediği konusunda tek belirleyici hareket değildir. KiĢi söylediği konusunda tereddüt
içindeyse, hata yapmaktan korkuyorsa, zaman kazanmak istiyorsa da eli ağız çevresinde
olabilir. Bu sebeple elin burna gitmesi, ağzı örtmesine kıyasla daha geliĢmiĢ, ince ve
soyutlanmıĢ bir harekettir. Ağızı örtmeye gelen el, hemen yukarda bulunan burna uzanır ve
böylece daha sembolik ve stilize bir hareket yapılmıĢ olur. Yalan söyleyen veya ağzından
çıkanlar konusunda yeterince samimi olmayan bir insanın elinin burnuna gitmesinin en
önemli sebebi fizyolojiktir. Çünkü yalan söylediği sırada bir iç gerginlik yaĢayan insanın
bedeninde birçok fizyolojik değiĢiklik olur. Kan basıncının yükselmesi, kalp vurum sayısının
artması, ter bezi faaliyetlerinin artması gibi yalan söylerken kaydedilen fizyolojik
değiĢikliklerin yanı sıra burunda bir kaĢınma duygusu yaĢanır. Coldoni'nin ünlü masalında
yalan söyleyen Pinokyo'nun burnunun büyümesi sebepsiz değildir. Yazar son derece önemli
bir gerçeği yakalamıĢ ve abartarak çocuk literatürüne geçirmiĢtir.
3- Yalan söyleyen bir insamn konuĢurken beden hareketlerinde bir artıĢ olmaktadır.
Yalan söylendiği zaman duyulan rahatsızlık ve huzursuzluk, özellikle otururken kiĢinin
durumunda değiĢiklik yapmasına, oturduğu koltukta öne-arkaya veya sağa-sola hareket
ederek, pozisyon değiĢtirmesine sebep olmaktadır. Bu pozisyon değiĢikliğinin ardında büyük
bir ihtimalle ''KeĢke baĢka bir yerde olsaydım'' duygusu yatmaktadır. Oturur durumda artan
beden hareketleri televizyondaki açık oturum, panel veya sohbet türü programlarda sık sık
görülmektedir. Özellikle ''Kırmızı Koltuk'' programında birçok konuk kendilerini güç
durumda bırakan sorularda koltuğun sınırlarını zorlayan hareketler ve koltuk üzerinde mini
gezintiler yapmaktadır.
4- Yalan söyleyen bir kiĢinin el jestleri azalırken, el sallama hareketi artmaktadır.
Belki de böylece kiĢi elini silkme biçiminde hafif hafif sallayarak, sözleriyle ilgili
sorumluluğun kendisine ait olmadığını anlatmak istemektedir.
5- Yalan söyleyen bir insanın yüz ifadesi büyük çoğunlukla normale çok yakındır.
Bu alanda uzmanlaĢmadan, bir kiĢinin mimiklerine bakarak yalan söylediğini anlamak çok

güçtür. Yüz ifadesinde yalanı ele veren en önemli ipucu, kiĢinin gözlerini sık sık konuĢtuğu
kiĢiden kaçırmasıdır.
1.1.1.8.2.9.4. ĠĢaretlerin Geçerliliği
Bu araĢtırmalardan elde edilen bilgileri mutlak doğrular olarak değil, geçerIiliği
tekrarlanmasına ve izlediği sıraya bağlı -her Ģeyden önemlisi- kiĢinin içinde bulunduğu
bağlamın değerlendirilmesiyle anlam kazanan bir anahtar olarak kabul etmek gerekir.
Yukarıda sıralanan özelliklerin varlığı kiĢinin yalan söylediğini değil, yalan söyleme
ihtimalinin olduğunu gösterir. Bu araĢtırmaları sınamak için çalıĢmalar yapan baĢka
araĢtırmacılar, yukarda sıralanan davranıĢların yalan veya samimiyetsizliği ortaya çıkartmak
için kulIanılacak anahtarın kendisi değil, ancak bir parçası olduğunu söylemektedirler.
Örneğin, bir konuĢma sırasında birdenbire büyük bir suçlamayla karĢılaĢmamız durumunda,
bocalamamız,

birçok

kere

elimizi

yüzümüze

götürmemiz,

oturduğumuz

yerde

huzursuzluğumuzu yansıtan hareketler yapmamız mümkündür. Bu durumda suçlamaları
yerinde, savunmalarımızı da gerçek dıġl olarak mı kabul etmek gerekir? Benzer Ģekilde iĢ için
mülakata çağrılan bir kiĢi, kendisine sorulan sorularla bunaldığı zaman elini birçok defa
yüzüne götürebilir ve oturduğu yerde huzursuzluk iĢaretleri gösterebilir. Bütün bunların,
adayın vereceği bilgilerin nasıl değerlendirileceğini bilememesinden ve hata yapmak
endiĢesinden kaynaklanmaSi da muhtemeldir.Sıralanan sebeplerden ötürü bu iĢaretleri yalan
söylemenin aĢikar delilleri olarak değil, beynimizin içindeki düĢünceler ve gerçek duygularla,
dıĢ dünyaya yansıyan ifadelerin bir çeliĢkisi olarak kabul etmek daha yerinde olur. Bu çeliĢki
gerçek bir yalan olabileceği gibi, samimiyetsizlik, tereddüt veya Ģüphe de olabilir.
1.1.1.8.2.2.10. AKSESUARLAR
Politikacı ve iĢadamlarının karĢıya mesaj vermek için kullandıkları aksesuarlar da
vardır. Hırkanızdaki timsah logosu 'bakın benim bunu alacak kadar param var' mesajını
verirken, yıllar önce 'Polo oynayan beyefendi' diye yorumladığınız bir logo, sahtesi çok
yapılıp, tüm tatil yörelerinde tezgahlarda üç tanesi 1O dolara satıldığı için ' Elinde çomakla
beygiri döven herif' , durumuna düĢüp eski havasını kaybedebilir. ' Ye kürküm ye' (fine
feathers make fine birds) gibi atasözleri tüm dünyada geçerli olduğu için Amerika'da zıpır
yuppie'ler için 'rolex' saat ve benzeri pahalı kuĢamları kiralayan dükkanlar var(Marka
düĢkünlüğünün salaklık düzeyine geldiği ülkemizde bu iĢ kolunun uyanık giriĢimcilerce
değerlendirilebileceği kanısındayım.) Evet aksesuarlarla etrafa bir çok mesaj verebilirsiniz,
örneğin gözü bozuk olmadığı halde numarasız gözlük takanlar, etrafına bilgili ve entelektüel
bir hava verirler. GüneĢ gözlüğünün de verdiği mesajlar vardır; bıçkınlık, (ya da 'Ne zaman

karĢıma bir tele vole kamerası çıkacak? Ne zaman ünlü olacağım?' diye bekleyenlerin
kendilerini saklıyormuĢ gibi görünüp aslında her gece ekranda olma isteği) gibi tavırları
yansıtır. Bir de, kapalı havalarda bina içinde bile güneĢ gözlüğü takanlar vardır.
Profesyoneller gözlüğü karĢısındakini yönlendirmek için de kullanır. Bir açık oturumda dikkat
edin, deneyimli ve gözlüklü bir politikacı karĢısındaki konuĢurken gözlüğünü takar, kendi
konuĢurken çıkarır. Bu hareket karĢısındakini bir süre sonra Pavlov'un köpeği haline getirir.
Gözlüğü çıkardığı anda sözün ona geçtiğini karĢısındaki hisseder ve susar. Sigara, pipo, puro
da ayrı mesajlar verir. Sigara daha günlük ve sıradandır , her gün rastlayabilirsiniz. Hızlı,
çabuktur. A tipi diye sınıf1andırılan (aceleci, çabuk karar verebilen, hırslı, sorumluluk sahibi,
çabuk sinirlenen) insanlar sigarayı tercih eder. Pipo içmek ise bir tür törendir, uzun zaman
ister , pipo entelektüel, biraz karamsar, çoklukla düĢünce ve edebiyat, ince bir müzik zevkidir.
B tipleri (sakin, yavaĢ karar veren, hırssız, geniĢ, zor sinirlenen) pipoyu tercih eder. Puro
içerek baĢka mesajlar verirsiniz, insanlara dersiniz ki: ''Benim kaçakçılıkla zengin olduğumu
herkes biliyor , uma bakın koca bir kulübün baĢındayım ve kimse bana dokunamaz'', ya da
''Ben bakanım ama müteahhitlerle, onların özel uçaklarıyla yurtdıĢına gidip %5 komisyonla iĢ
bağlıyorum'' veya ''Kocam inanılmaz yükseldi ve devletin bu kademesine geldi, Ģu anki
makamımla, kendim arasındaki bir türlü hazmedemediğim bu farkı kapatmaya çalıĢıyorum,
bakın puro içiyorum, bakanlara el öptürüyorum'' veya ''FloĢ kaçakçılığıyla zengin oldum, ama
bakın l.sınıf tarım arazisine yaptırdığım, imar izni olmayan konutların açılıĢını devletin
baĢındaki insanlara yaptırıyorum, garibanların evini yıkarsınız ama benim siteme
dokunamazsınız'' ya da ''O adamı benim öldürttüğümü bütün bir Ģehir halkı biliyor ama;
benim öyle bir politik ve medya gücüm var ki, cinayeti bütün bir medya baĢka bir adama
yükledi, bakın kimse bana dokunamıyor'' dersiniz insanlara. Eminim siz baĢka eklemeler
yapmıĢsınızdır.
Sigara,

puro,
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dumanını
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yakalayabilirsiniz. Bu olur mu? Olur. Bakın, doğumhane koridorunda volta atan baba adayını
düĢünün, dumanı aĢağı üflüyordur ve mutlaka sert, keskin bir üfleyiĢi vardır. Bir iĢten
baĢanyla çıkan bir yönetici ise arkasına yaslanıp dumanı yukan üfleyecektir. Üflemenin sürati
ise duygunun yoğunluğunu gösterir. AĢağı yavaĢ üfleyen daha az gerginken, sert üfleyen daha
sinirlidir. Bir seminerimde dinleyicilerden birisi ''Benim baĢıma Ģu geldi, bir keresinde
karĢımdaki hanım dumanı aĢağı yukan değil de, yüzüme üfledi, peki bu ne anlama gelir?'' diye
sordu. Ben de ''Bekar mısınız?'' diye sordum. 'Evet' cevabını alınca, ''Bunun anlamını
bilmezsen tabii bekar kalırsın'' dedim ve '' Anladım hocam'' cevabını aldım. Bıyıklar, sakallar

da mesaj verir. Bunun aynntısına girmemem gerektiğini düĢünüyorum, çünkü hangi bıyığın
veya sakalın değiĢik bir imaj çağnĢtırdığını zaten biliyorsunuz. Bir ömek vermek gerekirse,
bir kurban almaya gidiyorsunuz, kurban satan adam ince telli yuvarlak gözlükleri olan, keçi
sakalllı ve papyon takan birisi, Ģoka girersiniz. Giyiminiz ve aksesuannızla karĢınızdakine kim
olduğunuzu ve kurumunuzu anlatırsınız. Ġnsanlar sizi giysilerinizle karĢılar, düĢüncelerinizle
uğurlarlar ama; düĢüncelerinize giysileriniz ve aksesuarlarınız değer katar. Mevlana 'nın çok
güzel bir sözü var;
''Ne insanlar gördüm üstlerinde elbi.ve yoktu,.
Ne elbiseler gördüm içinde insan yoktu ''
ĠĢ yaĢamımızda etrafınızda dolaĢan, bir sürü takım elbise, sizinle toplantıya giren
kalemler , sizden randevu isteyen saat markalan, size iĢ veren purolar, ortaklık kurmak isteyen
havalı markalı deri çantalar göreceksiniz. Belki de bir parfüm markasına aĢık olacak ve bir
güneĢ gözlüğüyle flört edeceksiniz. Ġçinde insan olmayan elbiseleri görebilmeniz için,
Mevlana 'nın hayat tecrübesine sahip olmalısınız. Bu da imkansız. ĠĢe eleman yerleĢtirme
görüĢmesi eğitimi verirken profesyonellere öğretmeye çalıĢtığım en önemli nokta 'ilk intiba'nın' etkilerini silebilmeleri. Ġlk otuz veya doksan saniyede oluĢturduğunuz o intiba kolaykolay değiĢmez. KarĢınızdaki pala bıyıklı, dalyan gibi iĢadamının sağ kulağına takacağı nokta
kadar bir küpe sizi görüĢme boyunca duygudan duyguya götürecektir. Satıcılara ve
konuĢmacılara insanlann aklında kalmalan için üzerlerinde farklı bir aksesuar bulundurmalan
tavsiye edilir , iĢ görüĢmesinde bunu takın derler. O kadar adayın arasında bir farklılığınız,
akılda kalıcılığınız olsun. Farklı renk bir kravat, bir rozet vs. gibi. O yüzden gazetelere kendi
paralanyla tam sayfa ilan verip ''Türk gurusu Selami aranızda, hepinize yaĢamın ve iĢ
yaĢamındaki baĢannın sırlannı öğreteceğim'' diyen uzmanlann (veya uzman çavuĢlann) pembe
üzerine san puanlı papyonlar taktığını görürsünüz. (Bu yüzden 'guru'nun yanında yaĢ da
yanabiliyor') Cırtlak bir papyon aklınızda kalır. Yirmi dört resim karesinden farklı olanın
bilinçaltına girdiği gibi. Demirel'in kalabalıklara salladığı Ģapka gibi, o sizi diğer liderlerden
ayıran bir semboldür. Ecevit'in mavi gömleği ve kasketi gibi, kasket de ayırt edici bir
semboldür. Tayyip Erdoğan karanfillerle özdeĢleĢmeye çalıĢırken , Erbakan ' ın parlak
kravatlan, Mesut Yılmaz'ın beyaz yakalı gömlekleri, Tansu Çiller'in fulan gibi. Ayırt edici
semboller sizi akılda bırakır , TürkeĢ Döyle bir Ģeye ihtiyaç duymadı, kalın kaĢlan yeterince
farklılık oluĢturuyordu. Hitler'de ise farkı yaratan badem bıyıktı.

1.1.1.8.2.2.11. ETKĠLĠ BĠR SES GELĠġTĠRME
Ses çoğumuzun sandığından çok daha önemlidir. Nixon, bir konuĢma metnini
okumakla teypten dinleme arasındaki bayat farkı anlamıĢtı. Biz gazel bir sesin farkına
varmayız, çünkü böyle bir ses amaçlanan iĢi dikkati çekmeden yaptırır. Ancak ses etkisiz
olduğu zaman onu hemen fark ederiz. Bazı insanlar sesleriyle para kazanır. Mel Blanc,
Wamer Brothers'm çizgi filmlerini seslendiren aktör. Bazı aktörlerin reklamlarda kullanılan
çok etkili sesleri vardır. Paul Burke, William Conrad, James Garner ve David Janssen sık sık;
TV reklamlarında duyulur veya bizzat görünür. Bu kadar dinlenmelerinin nedeni, duygularını
en önemli göstergesi olan sesi çok iyi kullanmalarıdır.
Duygulardan baĢka, ses yalan söylediğimizi de gösterir. Mucit Allen Bell, insanların
seslerini analiz ederek gerçek mi, yoksa yalan mı söylediğini saptayan bir aygıt yapmıĢtır.
Poligrafın aksine, aygıtın insan vücuduna takılmasına gerek yoktur. TV yayınlarını, teypleri,
telefon konuĢmalarını da analiz edebilmektedir. Psikolojik gerilim ölçer (psychological stress
evaluator PSE) diye adlandırılan bu alet, seste, insan kulağı tara. fından algılanmayan
titremeleri ölçmektedir. Ses saniyede 8 ile 14 devir arasında bir hızla titreĢir. Bir insan gerçeği
söylediği zaman, sesi kontrol eden kaslar rahat. tır ve belirli bir düzen gösterir. Yalan
söylediği zaman yaĢadığı zorlanma, doğal olmayan bir gerilim yaratır ve düzen değiĢir. Bu
iĢlem üzerinde kontrolümüz yoktur. Bell, PSE’ yi önce TV'deki Doğrucu Hangisi
programında (üç yarıĢmacı aynı kiĢi olduklarını iddia ederler. Amaç hangisinin yalan
söylemediğini anlamaktır) denedi. Bu deneyler sonucunda PSE’nin yüzde 95 oranında
doğruyu bulduğunu öne sürdü. Bir baĢka denemede üç PSE operatörü, John Dean v.e John
Mitchell'in TV'deki Watergate haberlerindeki beyanatımı tahlil etti. Mitchell, bir kaç noktada
gerilim gösterdi. Örneğin, Richard Nixon'un dinleme veya örtbas etme olaylarına karıĢtığımı
sanmadığımı söyledi. Dean ise hiç bir. gerilim göstermedi. Hepinizin bildiği gibi tarih Dean'in
doğru, Mitchell 'in yanlıĢ olduğunu gösterdi. Dale Carnegie, Söz Söyleme ve Kendine
Güvenme kitabında Ģöyle der: ''Biz bu dünyada dört Ģeyle değerlendirilir ve sınıflandırılırız:
Ne yaptığımız, nasıl göründüğümüz, neyi nasıl söylediğimiz.'' ''Nasıl söyleyeceğinizi'
çalıĢarak geliĢtirebilirsiniz. Gırtlak kasları çalıĢarak güçlendirilebilir ve ayarlanabilir.
1.1.1.8.2.11.1. Ses Kontrolü
Sesimizi kontrol etmeyi çok küçük yaĢta öğreniriz. Yeni doğmuĢ bebekler binlerce
değiĢik ses çıkartabilir. Fakat altı aylıktan itibaren bu sesler genellikle ana dillerinin sesleriyle
sınırlanır. Ġngilizce'de tahminen her biri üç saniye süren 50 ses vardır. Bu sesler soluk, fonasyon, rezonans ve telaffuzun birleĢmesiyle oluĢur.

Normal soluk, üç ila beĢ saniyede bir nefes alıp verilmesidir. KonuĢmaya
niyetlendiğimiz zaman daha çabuk soluk alır, sonra kontrollü bir Ģekilde soluk veririz. Nefesli
sazlardan birini çalanlar , iyi bir nefes kontrolünde diyaframın önemini bilir. Diyafram, göğüs
boĢluğu ile mide arasında bulunan bir kastır. GeniĢlediğinde göğüs boĢluğunda havaya daha
fazla yer açılır. Daraldığında havayı dıĢarı çıkmaya zorlar. Ses çıkarma (fonasyon) için hava,
nefes borusu ve gırtlaktan geçirilir. Adem elmasının olduğu yerde bulunan bir çift ses teli. sesi
oluĢturur. Bu ses telleri dıĢarı atılan hava ile titreĢir. Ġnanılmaz karıĢıklıktaki bir takım kaslar ,
ses tellerinin uzunluğunu, kütlesini, esnekliğini ve sertliğini değiĢtirerek sesteki tını ve
yükseklik farklılıklarını yaratır. TitreĢen hava, rezonans yaratmak için burun kanalından,
boğaza ve ağız boĢluğuna geçer. Bu bir stereo sistemdeki hoparlör kutusunun görevini yapar.
Burun kanalları ve ağız boĢlukları değiĢik büyüklükte ve biçimdedir. Bu boĢlukların ve
geçitlerin büyüklük ve biçimleri sesi değiĢtirmek için ayarlanabilir. KonuĢma sürecindeki son
adım telaffuzdur. Siz her ses için dilimizi, diĢlerimizi, dudaklarımızı uygun Ģekilde
biçimlendirerek telaffuz ederiz. Eğer sözcükleri yanlıĢ telaffuz ediyorsak bu durum sadece
siiiü1zemenin yanlıĢ kullanılmasından ileri gelir. ġarkı söylemenin yararlarından biri
insanlara sesleri daha özenle telaffuz etmeyi öğretmesidir. Böylece dinleyici Ģarkıların
sözlerini anlayabilir. Bu disiplin günlük konuĢmalarda da sürdürülebilir. Dale Carnegie,
Amerika'da fena halde parasız kalan bir ir.u;.i.:in hikayesini anlatır. Adam tek giyeceği olan
eski elbisesini ve yırtık ayakkabıları giyerek bir iĢ görüĢmesine gider. GörüĢmeci, adamın dili
kullanmadaki ustalığına hayran kalır. Sefil görünüĢüne rağmen konuĢması onu özel bir kiĢi
haline getirmiĢtir. GörüĢmeci her ne kadar onu iĢe almazsa da, onun için bir arkadaĢından
randevu alır. Sesinizi uygun bir Ģekilde kontrol ederek insanları böylesine etkileyebilirsiniz.
Önceleri eĢim, her ağzımı açıĢımda ismimi söylemekten baĢka bir Ģey yapmıyor gibi göründü.
iĢyerimde bu ''hizmet''ten yoksun kaldığım halde, üç hafta içinde ''Ģeylerden kurtulmayı
baĢardım. Daha sonra ortağımdan aynı çareyi ona uygulamama izin vermesini istedim. Onun
alıĢkanlığı benden daha köklü olmasına rağmen o da kendisini bir kaç haftada '.tedavi etti. iĢ
arkadaĢlarınızı ve müĢterilerinizi. geri iletim sisteminize katmaktan korkmayın. ġirketlerden
çoğu kiĢinin Ģeycilerin üzerine gittiğini gördüm. Kullanılan her ''Ģey'' sözcüğü için bir kutuya
para atma cezasına baĢvuruluĢuna dahi rastladım. Bazı grupların bu paralarla ''Ģey'' partisi
düzenledikleri de oldu.KonuĢmanızdaki anlamsız sözcükleri azalttıktan sonra da, zaman
zaman bunlara tekrar baĢvurup vurmadığımıza dikkat edin. Eski bir sigara tiryakisinin
kahveyle beraber sigara araması gibi, siz de cümle içindeki boĢlukları herhangi bir sesle
doldurmak isteyeceksiniz. Geri iletim ortağımızın herhangi bir düzensizlikte sizi uyarmasını
söyleyin.

1.1.1.8.2.11.2. Sesin Nitelikleri
Sesin ilk niteliği tonudur. Her ses belli bir tonda çıkar. Ses tonlarımız değiĢik tip
cümlelere göre değiĢir. Düz cümlelerin baĢı düĢük, soru cümlelerinin sonu düĢük ses tonuyla
biter. Sesimizin tonları dar veya geniĢ iniĢ-çıkıĢlı olabilir. Örneğin, Clint Eastwood'un sesi
monoton bir çizgi izlerken radyodaki Great Gildersleeve oldukça değiĢik tonları komiklik için
kullanılır. Gergin ses boğaz daraltılarak çıkartılır ve dinlenmesi zor bir sestir. Bir keresinde
daha yüksek sesle konuĢabilmek için özellikle gergin ses tonu kullanan bir papaz dinledim.
Vaazın onuncu dakikasında boğazına bir gıcık yerleĢiverdi. Gıcıklı sesiyle sürdürmeye
ça!ıĢtığı vaaz nedeniyle kendisini dinleyen tüm cemaate yavaĢ yavaĢ bir öksürük manisi
yayılmaya baĢ!adı. Vaazm sonuna doğru dinleyiciler adeta. bilinçsiz öksürme ve gırtlak
temizleme korosu oluĢturmuĢtu. Papazsa, tam aksine, onlar öksürdükçe daha yüksek sesle
konuĢmaya çalıĢıyordu. Ses yüksekliği, sesin ikinci niteliğidir. Sözcüklere anlam
kazandırmak için ses yüksekliğini değiĢtirerek anlamı kontrol etmek açısından çok yararlıdır.
Yüksek ses çıkarmanın doğru yolu, o papaz gibi zorlanmak değil, daha etkin olmaya
çalıĢmaktır. Bu da diyaframı doğru kullanmakla olur. Yüksek ses çıkarmak için ses
tellerinizden fazla miktarda hava geçirmek zorunda değilsiniz. Bu, özel sırlarını balona
doldurmaya çalıĢan biri gibi, sizi nefes nefese bırakır. Havayı ciğerle. rinizden dıĢarı
diyaframınızla itmelisiniz. Okulda trompetle bir parça çalarken müzik öğretmenim beni
aniden dürterdi. Diyaframımı doğru kullanıyorsam hafifçe yutkunurdum; eğer yanlıĢ nefes
alıyorsam garip bir ses çıkardı. Ġyi bir nefes kontrolu yapıp yapmadığınızı anlamak için Ģu
deneyi uygulayabilirsiniz: Yüksek sesle konuĢur. ken ağzınızı elinizle hafifçe kapatın. Eğer
sesiniz tamamen kesiliyorsa soluğunuzun yetmediği anlaĢılır. Sesiniz kısmen kesiliyorsa,
diyaframınızı kullanıĢ Ģekliniz doğrudur, bir baĢka deneyse, ağzınızdan birkaç santim
uzaktaki bir kibriti söndürmeden yüksek sesle konuĢmaktır. Sesin yüksekliği gırtlakla
sağlanubilir. Bu yöntemi geliĢtirirseniz, daha yüksek tonda, uzun süreli bir konuĢma yapmak
için hazırlıklı sayılırsınız. Üçüncü ses niteliği rezonanstır, bu olmadan ses genizden gelir.
Rezonans kanallarınız üĢütme veya iltihaplanmayla tıkanabilir.En son ses niteliği ise
tempodur. Hızlı veya yavaĢ, akıcı veya aksak konuĢabilirsiniz. ĠĢ hayatımızda hepimizin
makinalı tüfek gibi konuĢtuğu zamanlar mutlaka olmuĢtur. En beğendiğim ömeklerden biri,
1961'de çevrilen Bir, Ġki, Üç filminde oynayan James Cagnuy'dir. Duraklamalı konuĢma,
konuĢmaya tiyatrovari bir hava katar veya California bilmecesindeki 'duraklama'' gibi belli
sözcükleri vurgular. Ġster düĢünmek için ister etki yaratmak için yapılsın, durak!amalar
abartılırsa konuĢmanıza o!an ilgiyi dağıtabilir. ġirket içi eğitim seminerlerinde bir yöneticinin

yapacağı önemli bir konuĢ. mayı (örneğin basın bülteni gibi) yeniden daktiloya çeker ve en
etkili ses kalıplarına böleriz. Eski baĢkanlardan Carter , dinleyicilerinin dikkatini dağıtacak
Ģekilde cümlelerini olur olmaz yerlerde sık sık bölerdi. Tipik birkaç cümlesi Ģöyleydi:
''Amerikan halkının benim... yaptığım gibi bazı.,. lükslerden... vazgeçmesi gereklidir.
Örneğin, ben... Biny'i istediğim... kadar göremiyorum.'' BaĢkan Carter'ın bir de, sesini cümle
sonlarında azaltma atıĢkanlığı vardı. 'Bu onun inandırıcılık ve doğruculuk izlenimini
bozuyordu. Ses seminerlerinde her öğrencinin anlattığı kısa kiĢisel öykü teybe kaydedilir.
Daha sonra bunlar tek tek grupla beraber tahlil edi1ir. Bazı ses nitelikleri birden fazla yoruma
açıktır. Örneğin, erkeğin yumuĢak sesi baĢka etkenlere de bağlı olarak zayıf ve efemine veya
çok güçlü olarak değerlendirilebilir. Marlon Brando, Baba filminde sakin ve kısık bir ses
kullanmıĢtı. Sadece güçlü ve saygın insanlar yu. muĢak ve yavaĢ tempolu bir ses kullanmayı
göze alabilir. Bunlar , ağızlarından çıkacak her sözcük için karĢılarındakileri bekletebilir.
1.1.1.8.2.11.3. Sesinizi Nasıl GeliĢtirirsiniz?
Bir konuĢmacı olarak ses niteliklerinizin yarattığınız etkiye nasıl katkıda
bulunduğunu anlarsanız kendinizi bu konuda geliĢtirmeye baĢ!ayabilirsiniz. ilk adım, sesinizi
banda almaktır. Ucuz bir teyp bu iĢ için yeterlidir. Pek çok Ģirket bunları eğitim amacı ile
kullanır. Teybinizi açın ve onun varlığını hiç dikkate almadan olağan konuĢmanızla sesinizi
kaydedin. Çoğumuz, sesimizi kaydetmekte olan bir teybin karĢısında donup kalırız. Uzun
süren kasetlerden alın ve telefonda konuĢurken veya yemek yerken, yani teybin çalıĢtığını
unutabileceğiniz zamanlarda kayıt yapın. Bir tanıtmada veya bir toplantıda konuĢma yaparken
arkadaĢlarınızdan birine sesinizi kaydettirin. Önemli olan sesinizin doğal olarak kayda
alınmasıdır. Çoğumuzun sorunu ifade açıklandığından yoksun olmaktır. Sabit bir ses tonu ile
aynı tempoda konuĢuruz. Her gün radyo ve TV'de dinlediğimiz profesyonel seslerden
öğrenilecek çok Ģey vardır. Komedyen George Carlin, bütün spikerlerin sanki aynı yayın
okulundan çıkmıĢ gibi olduklarını söyleyerek Ģaka yapar.KonuĢmalarının bu kadar birbirine
benzemesinin nedeni etkili konuĢma teknikleri konusunda ustalaĢmıĢ olmalarıdır. Anlam
taĢıyan sesleri çalıĢmayı en sevdiğim yer otomobilimdir. Bazı reklamları o kadar çok
dinlemiĢimdir ki ezbere bilirim ve sunucu ile aynını da söylerim. Eve gelince, haberleri ve
hava raporunu çocuklarıma profesyonel sunucu gibi veririm. Sesinize, vücudunuzun herhangi
bir kası gibi davranın.

1.2. PROBLEM CÜMLESĠ

A.Ġ.B.Ü Akçakoca Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu öğrencilerinin
iletiĢim süreci içinde beden dilinin etkinliğine iliĢkin öğrenci görüĢleri nelerdir?
1.3. ALT PROBLEMLER




A.Ġ.B.Ü Akçakoca Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksek

Okulu öğrencilerinin beden dilini kullanma durumlarına iliĢkin öğrenci görüĢleri
nelerdir?




A.Ġ.B.Ü Akçakoca Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksek

Okulu öğrencilerin etkin iletiĢim sürecinde beden bölgelerini kullanma durumlarına
iliĢkin öğrenci görüĢleri nelerdir?




A.Ġ.B.Ü Akçakoca Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksek

Okulu öğrencilerin etkin iletiĢim sürecinde avuç hareketlerini kullanma durumlarına
iliĢkin öğrenci görüĢleri nelerdir?




A.Ġ.B.Ü Akçakoca Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksek

Okulu öğrencilerin etkin iletiĢim sürecinde avuç hareketlerini kullanma durumlarına
iliĢkin öğrenci görüĢleri nelerdir?




A.Ġ.B.Ü Akçakoca Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksek

Okulu öğrencilerin etkin iletiĢim sürecinde el ve kol hareketlerini kullanma
durumlarına iliĢkin öğrenci görüĢleri nelerdir?




A.Ġ.B.Ü Akçakoca Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksek

Okulu öğrencilerin etkin iletiĢim sürecinde gözlerini kullanma durumlarına iliĢkin
öğrenci görüĢleri nelerdir?




A.Ġ.B.Ü Akçakoca Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksek

Okulu öğrencilerin etkin iletiĢim sürecinde bacaklarını kullanma durumlarına iliĢkin
öğrenci görüĢleri nelerdir?




A.Ġ.B.Ü Akçakoca Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksek

Okulu öğrencilerin etkin iletiĢim sürecinde el ve kol hareketlerini kullanma
durumlarına iliĢkin öğrenci görüĢleri nelerdir?




A.Ġ.B.Ü Akçakoca Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksek

Okulu öğrencilerin etkin iletiĢim sürecinde seslerini kullanma durumlarına iliĢkin
öğrenci görüĢleri nelerdir?

1.4. ÖNEM
Günümüzde insan davranıĢları içerisinde önemli bir yere sahip olan sözsüz
iletiĢim içinde yer alan beden dili ile ilgili eğitimler verilmeye baĢlanmıĢ ve Ģirketlerde,
yönetimde, pazarlama da vb. her alanda önemli olduğu ortaya konulmuĢtur. Ġnsanlar gün
içinde iĢ yerinde, evinde, okulda iletiĢim kurduğumuz hemen her yerde bedenimizle bilinçli
ya da bilinç dıĢı olarak bir çok mesaj vermekteyiz. Ama ne kadar farkında olduğumuz
tartıĢılır. Bu araĢtırma turizm eğitimi alan öğrencilerin iletiĢim süreci içerisinde beden dilinin
etkinliğini ve kullanımını ortaya konması açısından büyük bir önem kazanmaktadır.

1.5. SINIRLILIKLAR
Bu araĢtırmada araĢtırma alanı A.Ġ.B.Ü Akçakoca Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik
Yüksek Okulu ile sınırlandırılmıĢtır.

1.6. TANIMLAR
ĠLETĠġĠM (KOMÜNĠKASYON): Katılanların sözlü yada sözsüz mesajlarla, beden
diliyle birbirlerine bilgi ilettikleri ve bu iletileri anlamaya , yorumlamaya çalıĢtıkları bir
süreçtir. ĠliĢkide bulunan kiĢiler her zaman, iliĢkide hangi mesajların ve ne tür davranıĢların
olacağını anlamaya çalıĢırlar( http://hastarehberi.com/psikiyatri/psikiyatri2/iliskiler.htm#1)

II. BÖLÜM
Bu bölümde araĢtırma ile ilgili daha önceden yapılan araĢtırmalara yer
verilmiĢtir.
SEÇĠLEN ARAġTIRMALAR





1872’de beden anlatımları ile ilgili ilk olarak Charles DARWĠN’in

“Ġnsan Ve Hayvanlarda Duyguların Ġfadesi” adlı kitabında yayınlamıĢtır.




18.yy.’da

Erzurumlu Ġbrahim Hakkı Bey “Marifetname” adlı

eserinde genel olarak insan bedeninin oluĢma biçimi, beden biçimleri, oranları ve
bedenin davranıĢıyla iliĢkileri konusu bulunmaktadır.




1940’larda FULCHER, GOODENOUGH ve THOMPSON adlı

araĢtırmacılar doğuĢtan görme özürlü olan ve gören bebekleri incelemiĢlerdir.




1945’te WOLFF beden hareketleri ile insanın iç dünyasının iliĢkileri

üzerine araĢtırmalar yapmıĢ ve bu araĢtırmaların sonucu “Jestlerin Psikolojisi adlı
eserinde yayınlamıĢtır.




Profesör BĠRDWHĠSTELL antropolojik alan araĢtırmaları üzerinde

çalıĢmıĢ kültürler arasındaki beden dilinin de sözel dil gibi farklı olduğunu ortaya
çıkarmıĢtır.




Paul EKMAN Amerika, Brezilya, Japonya, Yeni Gine ve Borneo da

yaptığı yüzdeki duyguları değerlendirme tekniği ile değerlendirdiği verileri “Ġnsan
Yüzündeki duygu” adlı eserinde yayınlamıĢtır.




1938-1960 Mümtaz TURAN beden diline iliĢkin araĢtırmalar

yapmıĢtır.




1968’de Psikolog Doğan CÜCELOĞLU yüz ifadelerindeki duygusal

anlatımları Türk toplumunun bir kesiminde araĢtırmalar yapmıĢ ve bu araĢtırmaları “
Üç Faklı Kültürde Yüz Ġfadeleri Ġle BildiriĢim” adlı kitabında yayınlamıĢtır.




1970’lerde IZARD tarafından kas faaliyetlerini kağıda kaydeden

elektro miyografi cihazı kullanılarak herhangi özel bir durumun hayal edilmesi ile
oluĢturulan duygunun yüz kaslarına yansıyan elektrik aktivitesini ölçmüĢtür.




1980’li yıllarda Türkiye’de yaĢayan olan Psikolog Ayhan

LECOMPTE duygusal yüz ifadeleri ve klinik psikoloji konusunda bir çalıĢma yaparak
yüz ifadeleri açısında klinik tanı üzerine çalıĢmıĢtır(BaltaĢ, 1992: 45-48)




William JAMES, beden postürü yoluyla ifadeyi konu alan ve 347

farklı postürü incelediği 1932 tarihli çalıĢması sonucunda yüz ifadesi, jest ve

postürlerin, çözümlemeye yönelik olarak ayrı ayrı incelenebilirseler de ,ifadenin
bütünü açısından birbirleriyle bağlantılı olduklarını vurgulamıĢtır.




Yüz

ifadesiyle ilgili olarak 19. yüzyılda Charles BELL’le,

özellikle de ifadenin anatomi ve fizyolojisiyle ilgili olarak yayımladığı kitabıyla
baĢladığı kabul edilir.

III.BÖLÜM
Bu bölümde araĢtırmaya iliĢkin yöntem, evren, örneklem, araĢtırmanın modeli, bilgi
çözümleme yöntemi yer almaktadır.

YÖNTEM
Yapılacak

araĢtırmada,

araĢtırma

yöntemi

olarak

Betimsel

Yöntem

kullanılacaktır. AraĢtırma yöntemi içerisinde anket ile elde edilen veriler yorumlar
üzerinde yürütülecek , bunun yanı sıra konu ile ilgili literatür taramasından elde edilecek
bilgilerde yorum ve bulgulara katılacaktır
EVREN
Bu araĢtırmanın evreni olarak ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ Akçakoca
Turizm ĠĢletmeciliği Ve Otelcilik Yüksek Okulu alınmıĢtır.

ÖRNEKLEM
AraĢtırmanın örneklemini ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ Akçakoca
Turizm ĠĢletmeciliği Ve Otelcilik Yüksek Okulu 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf ve 4. Sınıf
öğrencilerinden Ģans yöntemiyle seçilen kiĢiler oluĢturmaktadır.
ARAġTIRMA MODELĠ
AraĢtırmada, araĢtırma yöntemi olarak Betimsel Yöntem kullanılacaktır.
AraĢtırma

yöntemi

içerisinde

anket

ile

elde

edilen

veriler

yorumlar

üzerinde

yürütülecek , bunun yanı sıra konu ile ilgili literatür taramasından elde edilecek
bilgilerde yorum ve bulgulara katılacaktır.
BĠLGĠ ÇÖZÜMLEME YÖNTEMĠ
AraĢtırmada bilgi toplama aracı olarak kullanılan anketlere verilen cevaplar
kodlanarak EXCEL tablolama programına kaydedilmiĢ ve tanımlanmıĢtır. Analize hazır hale
getirilen veriler araĢtırmanın amacına uygun olarak
Ġstatistiksel Yöntemi ile değerlendirilmiĢtir.

Frekans

ve

Yüzde

Dağılımı

IV. BÖLÜM
Bu bölümde araĢtırmaya iliĢkin alt problemlere ait bulgular ve yoruma

yer

almaktadır.

BULGULAR VE YORUM
CĠNSĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN VERĠLER
Bu araĢtırmada veri toplama yöntemi kullanılan anket araĢtırmanda örneklem
alınan

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ Akçakoca Turizm ĠĢletmeciliği Ve

Otelcilik Yüksek Okulu öğrencilerinden %60 oranla 30 erkek, %40 oranla 20 bayan
öğrenciye uygulanmıĢtır.
CĠNSĠYET

FREKANS

YÜZDE %

ERKEK

30

60

BAYAN

20

40

TOPLAM

50

100

BEDEN DİLİNİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN SORULARIN FREKANS VE
YÜZDE DAĞILIMI VE YORUMU

Soru Hiçbir Arasıra
zaman

F

% F

1

2

2

4

3

Kararsızım Genellikle Her
zaman

Frekanslar Yüzde Ağırlıklı
Toplamı Toplamı Ortalama

%

F

%

F

%

F

%

4

10 20

0

0

33

66

5

10

50

100

3,5

8

24 48

11

22

7

14

4

8

50

100

2,62

10 20 26 52

4

8

5

10

5

10

50

100

2,34

4

2

4

9

18

3

6

22

44

14 28

50

100

3,64

5

1

2

3

6

2

4

29

58

15 30

50

100

4

6

1

2

5

10

4

8

14

28

26 52

50

100

1,08

7

16 32 26 52

3

6

5

10

0

0

50

100

1,86

8

8

16 18 36

8

16

14

28

2

4

50

100

2,6

9

16 32 14 28

5

10

12

24

3

6

50

100

2,42

10

17 34 22 44

5

10

4

8

2

4

50

100

2

11

1

2

4

7

14

24

48

14 28

50

100

3,84

12

2

4

22 44

7

14

13

26

6

12

50

100

2,9

13

6

12 11 22

14

28

12

24

7

14

50

100

2,98

14

1

2

18 36

12

24

14

28

5

10

50

100

3,02

15

1

2

12 24

4

8

23

46

10 20

50

100

3,54

16

1

2

5

4

8

20

40

20 40

50

100

3,96

17

1

2

15 30

19

38

11

22

4

50

100

2,98

18

0

0

4

8

16

10

20

28 56

50

100

4,14

SORULARA

8

10

8

VERİLEN

FREKANS

VE

8

YÜZDE

DAĞILIMLARININ

YORUMU

1.
Soru

Hiçbir
zaman

Ara sıra Kararsızım Genellikle Her
zaman

F

%

F

%

2

4

10

20 0

F

%

F

%

F

%

0

33

66

5

10

Ortalama

3,5

1. Soruda “kendimi karĢımdakinin yerine koyarım” yargısı bulunmaktadır. Ankete
katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, % 66 pay ile 33
kiĢi genellikle; % 10 pay ile 5 kiĢi her zaman ve %4 pay ile 2 kiĢi hiçbir zaman cevaplarını
vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 3,5 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran,
verilen cevapların ortalamasının genellikle cevabına çok yakın olduğunu ortaya koymaktadır.

Hiçbir
zaman
2.
Soru

Ara sıra

Kararsızım

Genellikle Her
zaman

F

%

F

%

F

22

7

14

4

F

%

F

%

4

8

24

48 11

2.

2.

Ortalama
%
2,62
8

Soruda “kendimi yazarak ifade ederim” yargısı bulunmaktadır.

ankete katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, %
10 pay ile 5 kiĢi genellikle; % 8 pay ile 4 kiĢi kararsızım; %20 pay ile 10 kiĢi hiçbir
zaman; % 10 pay ile 5 kiĢi her zaman;%52 pay ile 26 kiĢi arasıra cevaplarını
vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 2,34 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu
oran, verilen cevapların ortalamasının arasıra cevabına denk geldiğini ortaya
koymaktadır.

3.
Soru

3.

Hiçbir
zaman

Ara sıra

Kararsızım Genellikle Her
zaman

F

F

F

%

%

10 20 26

52 4

%

F

%

F %

8

5

10

5

10

Ortalama

2,3

Soruda “kendimi yazarak ifade ederim” yargısı bulunmaktadır.

3.

ankete katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, %
10 pay ile 5 kiĢi genellikle; % 8 pay ile 4 kiĢi kararsızım; %20 pay ile 10 kiĢi hiçbir
zaman; % 10 pay ile 5 kiĢi her zaman;%52 pay ile 26 kiĢi arasıra cevaplarını
vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 2,34 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu
oran, verilen cevapların ortalamasının arasıra cevabına denk geldiğini ortaya
koymaktadır.
Hiçbir
zaman
4.
Soru

Ara sıra Kararsızım Genellikle Her
zaman

F

%

F %

F

%

F

%

F

2

4

9

3

6

22

44

14 28

18

Ortalama

%
3,6

4. Soruda “kendimi sözlü olarak ifade ederim” yargısı bulunmaktadır. ankete katılan
kiĢilerin bu yargıya vermiĢ oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, % 44 pay ile 22 kiĢi
genellikle; % 28 pay ile 14 kiĢi her zaman ve %6 pay ile 3 kiĢi kararsızım;%4 pay ile 2 kiĢi
hiçbir zaman;%18 pay ile 9 kiĢi arasıra cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar
değerlendirildiğinde

3,64 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların

ortalamasının genellikle cevabına denk geldiğini ortaya koymaktadır.

Hiçbir
zaman
5.
Soru

Ara sıra Kararsızım Genellikle Her
zaman

F

%

F

%

F

%

F

%

F

1

2

3

6

2

4

29

58

15 30

Ortalama

%
4

5. Soruda “insanlar konuĢurken dikkatle dinlerim; yani baĢka Ģeyler düĢünmem”
yargısı bulunmaktadır. ankete katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ oldukları cevaplar

değerlendirildiğinde, % 58 pay ile 29 kiĢi genellikle; % 30 pay ile 15 kiĢi her zaman ve %4
pay ile 2 kiĢi kararsızım;%2 pay ile 1kiĢi hiçbir zaman;%6 pay ile 3 kiĢi arasıra cevaplarını
vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 4 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran,
verilen cevapların ortalamasının genellikle cevabına denk geldiğini ortaya koymaktadır.

6. Soruda “dinlediğimi baĢımla ya da sözle onaylayarak belli ederim” yargısı
bulunmaktadır.

ankete

katılan

kiĢilerin

bu

yargıya

vermiĢ

oldukları

cevaplar

değerlendirildiğinde, % 28 pay ile 14 kiĢi genellikle; % 8 pay ile 4 kiĢi kararsızım; % 52 pay
ile 26 kiĢi her zaman ; % 10 pay ile 5 kiĢi arasıra;%2 pay ile 1 kiĢi cevaplarını vermiĢlerdir.
Bu cevaplar değerlendirildiğinde

1,08 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen

cevapların ortalamasının hiçbir zaman cevabına denk geldiğini ortaya koymaktadır.

Hiçbir Ara sıra Kararsızım Genellikle Her zaman Ortalama
zaman
6.
Soru

F6

% F

%

F

%

F

%

F

1

2

10

4

8

14

28

26 52

5

%
1,08

7. Soruda “insanlar konuĢurken sözlerini keserim” yargısı bulunmaktadır. ankete
katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, % 10 pay ile 5 kiĢi
genellikle; % 6 pay ile 3 kiĢi kararsızım; %52 pay ile 26 kiĢi arasıra cevaplarını vermiĢlerdir.
Bu cevaplar değerlendirildiğinde

1,86 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen

cevapların ortalamasının arasıra cevabına denk geldiğini ortaya koymaktadır.

Hiçbir Ara sıra Kararsızım Genellikle Her
Ortalama
zaman
zaman
F
7

% F

%

F

%

F

%

F

%

16 32 26 52

3

6

5

10

0

0

1,86

Soru

8. Soruda “hızlı bir Ģekilde konuĢarak, kısa ve kesik cümlelerle ne istediğimi
söylerim.” yargısı bulunmaktadır. ankete katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ oldukları
cevaplar değerlendirildiğinde, % 28 pay ile 14 kiĢi genellikle; % 16 pay ile 8 kiĢi kararsızım;
%16 pay ile 8 kiĢi hiçbir zaman; % 4 pay ile 2 kiĢi her zaman ; % 36 pay ile 18 kiĢi arasıra
cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 2,6 genel ortalama elde edilmiĢtir.
Bu oran, verilen cevapların ortalamasının kararsızım cevabına denk geldiğini ortaya
koymaktadır.

Hiçbir Ara
zaman sıra
F
8. 8
Soru

Kararsızım Genellikle Her
Ortalama
zaman

% F % F %

F

16 18 36 8

14 28

16

%

F %
2 4

2,6

9. Soruda “stres bastığı ve öfkelendiğim anlar dıĢında duygularımı ifade etmekte zorlanırım”
yargısı bulunmaktadır. ankete katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ oldukları cevaplar
değerlendirildiğinde, % 24 pay ile 12 kiĢi genellikle; % 10 pay ile 5 kiĢi kararsızım; %28 pay
ile 14 kiĢi arasıra; % 6 pay ile 3 kiĢi her zaman;%32 pay ile 16 kiĢi hiçbir zaman cevaplarını
vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 2,42 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran,
verilen cevapların ortalamasının arasıra cevabına denk geldiğini ortaya koymaktadır.
Hiçbir Ara sıra Kararsızım Genellikle Her Ortalama
zaman
zaman
F % F %

F

%

F

%

9. 16 32 14 28 5
soru

10

12 24

F %
3

6 2,42

10. Soruda “insanlar bana yakın mesafede olunca huzursuz olurum” yargısı
bulunmaktadır.

Ankete

katılan

kiĢilerin

bu

yargıya

vermiĢ

oldukları

cevaplar

değerlendirildiğinde, % 4 pay ile 2 kiĢi her zaman; % 8 pay ile 4 kiĢi genellikle; % 10 pay ile

5 kiĢi kararsızım; % 44 pay ile 22 kiĢi arasıra;%34 pay ile 17 kiĢi hiçbir zaman cevaplarını
vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 2 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran,
verilen cevapların ortalamasının arasıra cevabına denk geldiğini ortaya koymaktadır.

Hiçbir Ara
zaman sıra

Kararsızım Genellikle Her
zaman

F % F % F %

F

%

F

%

10. 17 34 22 44 5 10
soru

4

8

2

4

Ortalama

2

11. Soruda “yüz ifadeleri, beden dili, ses tonu, el hareketleri ile kendimi nasıl ifade
ettiğimin bilincindeyim”yargısı bulunmaktadır. Ankete katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ
oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, % 28 pay ile 14 kiĢi her zaman; % 48 pay ile 24 kiĢi
genellikle; % 14 pay ile 7 kiĢi kararsızım; % 8 pay ile 4 kiĢi arasıra;%2 pay ile 1 kiĢi hiçbir
zaman cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 3,84 genel ortalama elde
edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların ortalamasının genellikle cevabına denk geldiğini ortaya
koymaktadır.

11.
soru

Hiçbir
zaman

Ara
sıra

F

%

F % F

%

F %

F

%

1

2

4 8

14

24 48

14

28

Kararsızım Genellikle Her
zaman

7

Ortalama

3,84

12. Soruda “konuĢurken ellerimi kullanarak ve dokunarak iletiĢim kurarım”yargısı
bulunmaktadır.

Ankete

katılan

kiĢilerin

bu

yargıya

vermiĢ

oldukları

cevaplar

değerlendirildiğinde, % 12 pay ile 6 kiĢi her zaman; % 26 pay ile 13 kiĢi genellikle; % 14 pay
ile 7 kiĢi kararsızım; % 44 pay ile 22 kiĢi ara sıra;%4 pay ile 2 kiĢi hiçbir zaman cevaplarını
vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 2,9 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran,
verilen cevapların ortalamasının kararsızım cevabına denk geldiğini ortaya koymaktadır.
Hiçbir Ara

Kararsızım Genellikle Her

zaman sıra
F % F % F
12. 2 4
Soru

22 44 7

Ortalama

zaman
%

F

%

F %

14

13

26

6 12 2,9

13. Soruda “yalan söylediğim yüzümden belli olur”yargısı bulunmaktadır. Ankete
katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, % 14 pay ile 7 kiĢi
her zaman; % 24 pay ile 12 kiĢi genellikle; % 28 pay ile 14 kiĢi kararsızım; % 22 pay ile 11
kiĢi arasıra;%12 pay ile 6 kiĢi hiçbir zaman cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar
değerlendirildiğinde

2,98 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların

ortalamasının kararsızım cevabına denk geldiğini ortaya koymaktadır.

13.
Soru

Hiçbir
Ara
Kararsızım Genellikle
zaman sıra
F
%F % F %
F %
6
12 11 22 14 28
12 24

Her Ortalama
zaman
F %
7 14 2,98

14. Soruda “iletiĢim kurarken beden dilini ön plana çıkarırım”yargısı bulunmaktadır.
Ankete katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, % 10 pay
ile 5 kiĢi her zaman; % 28 pay ile 14 kiĢi genellikle; % 24 pay ile 12 kiĢi kararsızım; % 36
pay ile 18 kiĢi arasıra;%2 pay ile 1 kiĢi hiçbir zaman cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar
değerlendirildiğinde

3,02 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların

ortalamasının kararsızım cevabına denk geldiğini ortaya koymaktadır.

Hiçbir Ara Kararsızım Genellikle Her Ortalama
zaman sıra
zaman
F % F%F

%

F

%

F % 14.
Soru

1 2 18 36 12 24 14 28 5 10 3,02

15. Soruda “etkili olmak için ses tonuma, vurgulamaya dikkat ederim”yargısı
bulunmaktadır.

Ankete

katılan

kiĢilerin

bu

yargıya

vermiĢ

oldukları

cevaplar

değerlendirildiğinde, % 20 pay ile 10 kiĢi her zaman; % 46 pay ile 23 kiĢi genellikle; % 8 pay
ile 4 kiĢi kararsızım; % 24 pay ile 12 kiĢi arasıra;%2 pay ile 1 kiĢi hiçbir zaman cevaplarını
vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 3,54 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran,
verilen cevapların ortalamasının genellikle cevabına denk geldiğini ortaya koymaktadır.

Hiçbir
zaman

15.
Soru

F
1

16.

Kararsızım Genellikle Her
Ortalama
zaman

Ara
sıra

% F % F
2 12 24 4

Soruda

bulunmaktadır.

%
8

F
23

“ilgilendiğimi

Ankete

katılan

%
46

F %
10 20 3,54

karĢımdakine

kiĢilerin

bu

bakıĢlarımla

yargıya

vermiĢ

belli

ederim”yargısı

oldukları

cevaplar

değerlendirildiğinde, % 40 pay ile 20 kiĢi her zaman; % 40 pay ile 20 kiĢi genellikle; % 8
pay ile 4 kiĢi kararsızım; % 10 pay ile 5 kiĢi arasıra;%2 pay ile 1 kiĢi hiçbir zaman cevaplarını
vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 3,96 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran,
verilen cevapların ortalamasının genellikler cevabına denk geldiğini ortaya koymaktadır.

Hiçbir
zaman

Ara
sıra

Kararsızım Genellikle Her
Ortalama
zaman

F
16. 1
Soru

% F % F

%

F

2

8

20 40

5 10 4

%

F %
20 40 3,96

17. Soruda “karĢımdakini beden dili ile çözerim”yargısı bulunmaktadır. Ankete
katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, % 8 pay ile 4 kiĢi
her zaman; % 22 pay ile 11 kiĢi genellikle; % 38 pay ile 19 kiĢi kararsızım; % 30 pay ile 15
kiĢi arasıra;%2 pay ile 1 kiĢi hiçbir zaman cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar
değerlendirildiğinde

2,98 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların

ortalamasının kararsızım cevabına denk geldiğini orta

ya koymaktadır.
Hiçbir
zaman

Ara sıra Kararsızım Genellikle Her
Ortalama
zaman

F %

F

17. 1
Soru

2

%

F

%

15 30 19 38

F

%

F

%

11 22

4

8

2,98

18. Soruda “iĢ görüĢmelerinde beden dili önemlidir”yargısı bulunmaktadır. Ankete
katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, % 56 pay ile 28
kiĢi her zaman; % 20 pay ile 10 kiĢi genellikle; % 16 pay ile 8 kiĢi kararsızım; % 8 pay ile 4
kiĢi arasıra cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 4,14 genel ortalama
elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların ortalamasının genellikle cevabına denk geldiğini
ortaya koymaktadır.

Hiçbir Ara sıra Kararsızım Genellikle
zaman

Her
Ortalama
zaman

F
18. 0
Soru

% F

% F %

F

%

F

0

8

10

20

28 56 4,14

4

8 16

%

Soru Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Frekanslar Yüzde Ağırlıklı
katılmıyorum
katılıyorum Toplamı Toplamı Ortalama

19

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

11

22

12

24

13

26

12

24

2

4

50

100

2,58

20

0

0

0

0

4

8

25

50

21

42

50

100

4,26

21

4

8

5

10

22

44

6

12

13

26

50

100

3,28

22

6

12

10

20

19

38

11

22

4

8

50

100

2,88

23

4

8

15

30

10

20

16

32

4

8

50

100

2,92

24

4

8

6

12

8

16

23

46

9

18

50

100

3,52

25

1

2

11

22

5

10

21

42

12

24

50

100

3,56

26

4

8

15

30

11

22

12

24

8

16

50

100

3,06

27

5

10

10

20

16

32

12

24

7

14

50

100

3,06

28

1

2

6

12

11

22

20

40

12

24

50

100

3,66

29

3

6

19

38

15

30

11

22

2

4

50

100

2,76

30

0

0

12

24

17

34

17

34

4

8

50

100

3,18

31

1

2

4

8

2

4

24

48

19

38

50

100

4,02

19. Soruda “insanların yakın mesafede olması huzursuz eder.” yargısı bulunmaktadır.
Ankete katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, % 26 pay
ile 13 kiĢi kararsızım ; % 24 pay ile 12 kiĢi katılıyorum ve %4 pay ile 2 kiĢi kesinlikle
katılıyorum; %24 pay ile 12 kiĢi katılmıyorum; % 22 pay ile 11 kiĢi kesinlikle katılmıyorum
cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde

2,58 genel ortalama elde

edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların ortalamasının karasızım cevabına yakın olduğunu

ortaya koymaktadır.

Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Ortalama
katılmıyorum
katılıyorum
F
19. 11
Soru

%

F

%

F

%

F

%

F

%

22

12

24

13

26

12

24

2

4

2,58

20. Soruda “insanlarla rahatsız etmeyecek mesafede iletiĢim kurulmalıdır.” yargısı
bulunmaktadır.

Ankete

katılan

kiĢilerin

bu

yargıya

vermiĢ

oldukları

cevaplar

değerlendirildiğinde, % 8 pay ile 4 kiĢi kararsızım ; % 50 pay ile 25 kiĢi katılıyorum ve %42
pay

ile

21

kiĢi

kesinlikle

değerlendirildiğinde

katılıyorum

cevaplarını

vermiĢlerdir.

Bu

cevaplar

4,26 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların

ortalamasının katılıyorum cevabına yakın olduğunu ortaya koymaktadır.
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Ortalama
katılmıyorum
katılıyorum
F %
20. 0
Soru

0

F

%

F

%

F

%

F

%

0

0

4

8

25

50

21

42

4,26

21. Soruda “iletiĢim kurarken avuçların açık olması karĢımdakinin açık ve dürüst
olduğunu gösterir.” yargısı bulunmaktadır. Ankete katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ
oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, % 44 pay ile 22 kiĢi kararsızım ; % 12 pay ile 6 kiĢi
katılıyorum ve %26 pay ile 13 kiĢi kesinlikle katılıyorum; %10 pay ile 5 kiĢi katılmıyorum; %
8 pay ile 4 kiĢi kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar
değerlendirildiğinde

3,28 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların

ortalamasının karasızım cevabına yakın olduğunu ortaya koymaktadır.

Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Ortalama
katılmıyorum
katılıyorum
F
21. 4
Soru

%

F

%

F

%

F

%

F

%

8

5

10

22

44

6

12

13

26

3,28

22. Soruda “ellerimi ovuĢturmam olumlu beklentilerimi ifade eder.” yargısı
bulunmaktadır.

Ankete

katılan

kiĢilerin

bu

yargıya

vermiĢ

oldukları

cevaplar

değerlendirildiğinde, % 38 pay ile 19 kiĢi kararsızım ; % 22 pay ile 11 kiĢi katılıyorum ve
%12 pay ile 6 kiĢi kesinlikle katılıyorum; %20 pay ile 10 kiĢi katılmıyorum; % 12 pay ile 6
kiĢi kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 2,88
genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların ortalamasının karasızım cevabına
yakın olduğunu ortaya koymaktadır.
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Ortalama
katılmıyorum
katılıyorum
F
22. 24
Soru

%

F

%

F

%

F

%

F

%

12

10

20

19 38

6

12

10

20

2,88

23. Soruda “ellerimi kenetlemem olumsuz düĢünceler içinde olduğumu gösterir.”
yargısı bulunmaktadır. Ankete katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ oldukları cevaplar
değerlendirildiğinde, % 20 pay ile 10 kiĢi kararsızım ; % 32 pay ile 16 kiĢi katılıyorum ve %8
pay ile 4 kiĢi kesinlikle katılıyorum; %30 pay ile 15 kiĢi katılmıyorum; %8 pay ile 4 kiĢi
kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 2,92 genel
ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların ortalamasının karasızım cevabına yakın
olduğunu ortaya koymaktadır.

Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Ortalama
katılmıyorum
katılıyorum
F
23. 4
Soru

%

F

%

F

%

F

%

F

%

8

15

30

10

20

16

32

4

8

2,92

24. Soruda “yapılan jest ve mimikler kültürel farklılıklar gösterir.” yargısı
bulunmaktadır.

Ankete

katılan

kiĢilerin

bu

yargıya

vermiĢ

oldukları

cevaplar

değerlendirildiğinde, % 16 pay ile 8 kiĢi kararsızım ; % 46 pay ile 23 kiĢi katılıyorum ve %18
pay ile 9 kiĢi kesinlikle katılıyorum; %12 pay ile 6 kiĢi katılmıyorum; %8 pay ile 4 kiĢi
kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 3,52 genel
ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların ortalamasının katılıyorum cevabına yakın
olduğunu ortaya koymaktadır.

Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Ortalama
katılmıyorum
katılıyorum
F
24. 4
Soru

%

F

%

F

%

F

%

F

%

8

6

12

8

16

23

46

9

18

3,52

25. Soruda “bacak bacak üstüne atmam rahat olduğumu gösterir.” yargısı
bulunmaktadır.

Ankete

katılan

kiĢilerin

bu

yargıya

vermiĢ

oldukları

cevaplar

değerlendirildiğinde, % 10 pay ile 5 kiĢi kararsızım ; % 42 pay ile 21 kiĢi katılıyorum ve %24
pay ile 12 kiĢi kesinlikle katılıyorum; %22 pay ile 11 kiĢi katılmıyorum; % 2 pay ile 1 kiĢi
kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 3,56 genel
ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların ortalamasının katılıyorum cevabına yakın
olduğunu ortaya koymaktadır.

Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle
katılmıyorum
katılıyorum Ortalama
F
25. 1
Soru

%

F

%

F

%

F

%

F

%

2

11

22

5

10

21

42

12

24

3,56

26. Soruda “kollarımı kavuĢturmam, eĢyalarımı kollarımı kavuĢturarak tutmam
güvende hissetmediğimi gösterir.” yargısı bulunmaktadır. Ankete katılan kiĢilerin bu yargıya
vermiĢ oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, % 22 pay ile 11 kiĢi kararsızım ; % 24 pay ile
12 kiĢi katılıyorum ve %16 pay ile 8 kiĢi kesinlikle katılıyorum; %30 pay ile 15 kiĢi
katılmıyorum; % 8 pay ile 4 kiĢi kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Bu
cevaplar değerlendirildiğinde 3,06 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların
ortalamasının karasızım cevabına yakın olduğunu ortaya koymaktadır.

Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Ortalama
katılmıyorum
katılıyorum
F

%

F

%

F

% F

%

F

%

26. 4
Soru

8

15

30

11

22 12

24

8

16

3,06

27. Soruda “gözlerimi kapamam görmek istemediğim kiĢileri dıĢladığımı gösterir.”
yargısı bulunmaktadır. Ankete katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ oldukları cevaplar
değerlendirildiğinde, % 32 pay ile 16 kiĢi kararsızım ; % 24 pay ile 12 kiĢi katılıyorum ve
%14 pay ile 7 kiĢi kesinlikle katılıyorum; %20 pay ile 10 kiĢi katılmıyorum; % 10 pay ile 5
kiĢi kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde 3,06
genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların ortalamasının karasızım cevabına
yakın olduğunu ortaya koymaktadır.

Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Ortalama
katılmıyorum
katılıyorum
F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

27. 5
Soru

10

10

20

16

32

12

24

7

14

3,06

28. Soruda “oturduğum yeri kaplamam, dik oturmam vb. kendime olan güveni ve
memnuniyeti gösterir.” yargısı bulunmaktadır. Ankete katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ
oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, % 22 pay ile 11 kiĢi kararsızım ; % 40 pay ile 20 kiĢi
katılıyorum ve %24 pay ile 12 kiĢi kesinlikle katılıyorum; %12 pay ile 6 kiĢi katılmıyorum; %

2 pay ile 1 kiĢi kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar
değerlendirildiğinde

3,66 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların

ortalamasının katılıyorum cevabına yakın olduğunu ortaya koymaktadır.

Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Ortalama
katılmıyorum
katılıyorum
F
28. 1
Soru

%

F

%

F

%

F

%

F

%

2

6

12

11

22

20

40

12

24

3,66

29. Soruda “ayaklarımı kavuĢturmam olumsuz düĢünceler içinde olduğumu, bir
Ģeyler gizlediğimi gösterir.” yargısı bulunmaktadır. Ankete katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ
oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, % 30 pay ile 15 kiĢi kararsızım ; % 22 pay ile 11 kiĢi

katılıyorum ve %4 pay ile 2 kiĢi kesinlikle katılıyorum; %38 pay ile 19 kiĢi katılmıyorum; %
6 pay ile 3 kiĢi kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar
değerlendirildiğinde

2,76 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların

ortalamasının karasızım cevabına yakın olduğunu ortaya koymaktadır.

Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Ortalama
katılmıyorum
katılıyorum
F

%

29. 3
Soru

6

F
19

%

F

%

F

%

F

%

38

15

30

11

22

2

4

2,76

30. Soruda “oturma biçimim insanlarla iĢbirlikçi, rekabetçi vb. Ģekilde iletiĢim
kurduğumu gösterir.” yargısı bulunmaktadır. Ankete katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ
oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, % 34pay ile 17 kiĢi kararsızım ; % 34 pay ile 17 kiĢi
katılıyorum ve %8 pay ile 4 kiĢi kesinlikle katılıyorum; %24 pay ile 12 kiĢi katılmıyorum
cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar değerlendirildiğinde

3,18 genel ortalama elde

edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların ortalamasının karasızım cevabına yakın olduğunu
ortaya koymaktadır.
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Ortalama
katılmıyorum
katılıyorum

30.

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

0

0

12

24

17

34

17

34

4

8

3,18

Soru

31. Soruda “iletiĢim kurarken tokalaĢmaya dikkat eder ve ona göre insanlarla olan
mesafemi belirlerim.” yargısı bulunmaktadır. Ankete katılan kiĢilerin bu yargıya vermiĢ
oldukları cevaplar değerlendirildiğinde, % 4 pay ile 2 kiĢi kararsızım ; % 48 pay ile 24 kiĢi
katılıyorum ve %38 pay ile 19 kiĢi kesinlikle katılıyorum; %8 pay ile 4 kiĢi katılmıyorum; %
2 pay ile 1 kiĢi kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Bu cevaplar
değerlendirildiğinde

4,02 genel ortalama elde edilmiĢtir. Bu oran, verilen cevapların

ortalamasının katılıyorum cevabına yakın olduğunu ortaya koymaktadır.

Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Ortalama
katılmıyorum
katılıyorum
F
31. 1
Soru

%

F

%

F

%

F

%

F

%

2

4

8

2

4

24

48

19

38

V. BÖLÜM

4,02

Bu bölümde araĢtırmaya iliĢkin verilerin çözümlenmesi aĢamasından sonra ele edilen
iĢlenmiĢ verilerden çıkan sonuçlar ve önerilere yer verilmiĢtir.
SONUÇ
Beden dili iletiĢim süreci içerisinde ilettiğimiz mesajların büyük bir çoğunluğunu
insanlara göndermede ve sağlıklı bir iletiĢim kurmada önemli bir unsurdur. Bilimsel
araĢtırmalar da bunu ortaya koymuĢ ve insanlar gerek iĢ hayatlarında olsun gerekse güncel
yaĢamlarında olsun iletiĢim kurarken bedenlerini, jest ve mimiklerini kullanımları konusunda
kendilerini bilinçlendirme çabası içine girmiĢlerdir. Beden dilimizi kullanmamızda lokomotif
görevi görev ve bedenimizin hareketleriyle yansıyan duygular temeli oluĢturmaktadır. Bende
yaptığım bu araĢtırmada üniversite eğitimi alan öğrencilerin iletiĢim süreçleri içerisinde beden
dilini kullanımlarını, ne kadar bedenleri ile ilettikleri mesajların farkında olduklarını ve ne
derecede kullandıklarını ortaya koymak amacıyla bilimsel bir çalıĢma içerisine girdim.
AraĢtırma sonucundan elde ettiğim veriler doğrultusunda elde ettiğim sonuçları genel
hatlarıyla sizinle paylaĢmak istiyorum.
BakıĢlar: BakıĢlar daha çok kiĢilerle aramızda olan mesafeyle belirlenir, örneğin çok
yakın duruyorsak birbirimize bakmamaya çalıĢırız. Aynı zamanda bakıĢlar, konuĢmanın
konusuyla da çeĢitlilik kazanır. ĠletiĢimde olduğumuz kiĢiler ile aramızdaki iliĢki düzeyi ve
tabi ki kiĢilik özellikleri de bakıĢlarda etkilidir. Örneğin içe kapanık kiĢiler daha az göz teması
kurar. Örneklem alınan öğrencilerimiz yeterince göz iliĢkisinde bulunmanın etkinliği ve
öneminin farkında değildirler ve bakıĢlarını farklı Ģekillerde( mahrem bakıĢ) kullanan
insanlardan literatürde de belirtildiği gibi hoĢnut olmadıkları gibi ankete cevap veren kiĢiler
ilgilendikleri kiĢilere bu ilgilerini belirtme aracı olarak bakıĢlarını kullandıkları sonucunu
ortaya çıkarılmıĢtır.
Yüz ifadeleri: Yüz ifadesi kiĢiye özgüdür ve iletiĢim tarzımızı belirler. KaĢları
kaldırmak, yüzün kızarması, ağzın aĢağıya doğru eğilmesi ve bunlar gibi bir çok hareket,
iletiĢimde olduğumuz kiĢi veya kiĢilerde belli bir etki ve izlenim uyandırır. Gülümseme belki
de en dikkate değer yüz ifadesidir ancak kolaylıkla taklit edilebilir. Öğrencilerimizin yüz
ifadelerinin bilincinde oldukları araĢtırma sonucunda ortaya konulmuĢtur.
El, kol, baĢ hareketleri ve jestler: KonuĢma ve kendimizi ifade etme sırasında çok
sayıda el, kol ve baĢ hareketleri kullanırız. Zamanın geçmesini beklerken, acelemiz
olduğunda, bir konuĢma sırasında söylenene katılıp katılmadığımızda ve bunlar gibi daha bir
çok durumda jestlerimizi kullanırız. Yine yüz hareketlerinin bilincinde olduklarını örneklem

alınan kiĢilerin büyük bir çoğunluğunca ortaya konulmuĢtur. Yapılan jest ve mimiklerin
kültürel farklılık göstermesi konusunda kararsız kalmıĢlardır. Evrensel olarak beden dilinin
farklı kültürlerden insanlar için aynı anlam taĢıyan duygu yansımalarından çok her kültürün
kendine göre bir beden dilini kullanım Ģekilleri ve farklı anlamları olduğu bilimsel
araĢtırmalarla ortaya konmuĢtur.
Bu gruba giren hemen her hareketimiz bir anlam taĢır. Örneğin yumruğu sıkmak güç
göstergesi iken, kendine dokunma (ağız veya buruna dokunma, kaĢıma gibi), eğer aĢırıysa,
endiĢenin bir belirtisi olabilir. Eğer genel olarak jestler, el ve kol hareketleri fazlaysa, bu
durum o kiĢinin kısıtlı kelime bilgisini ya da Akdeniz ülkelerinden olduğunu gösterir.
Bedenin duruĢu: KarĢımızdaki kiĢiye göre durmayı veya oturmayı seçiğimiz açı
oldukça önemlidir. ĠĢ dünyasında da vücudun duruĢ Ģekli, birini merkeze alma, gruba dahil
etme veya dıĢlama gibi birçok anlam taĢıyabilmektedir. Bedenin duruĢu konusunda örneklem
alınan kesimin büyük bir çoğunluğu rekabetçi bir oturuĢ tarzı olarak nitelenen Ģekilde iletiĢim
kurmaktalar fakat bu konuda gerekli bilgi sahibi olmadıkları için bunun farkında olmadıkları
ve kararsız kaldıkları ortaya çıkmıĢtır.
Giyim: Giyim tarzımız, zevkimizin, mal varlığımızın, değerlerimizin veya sosyal
grubumuzun bir aynasıdır. ĠĢ danıĢmanlarının çoğu, daha etkili bir izlenim için insanların iyi
giyinmelerine yardım etmeye çalıĢır. Rozetler, kol düğmeleri, marka etiketleri ve kullanılan
her türlü aksesuar ve materyaller kim olduğumuzun veya kim olmak istediğimizin birer
yansımasıdır. Günümüzde insanlar kendilerini nasıl sunmak isterlerse ilgileri doğrultusunda
ve istekleri dahilinde kendilerine has bir giyim tarzını benimsemiĢlerdir. KiĢilerin giyim
tarzına, iliĢkilerinde dıĢ görünüĢe önem verdikleri yapılan ortaya çıkarılmıĢtır.
Koku: Ġnsanlar doğal kokularını gizlemek için sabun, Ģampuan, deodorant, parfüm ve
ağız spreyleri kullanır. Ancak vücudun asıl kokusu, insanların beslenme düzeni, sağlığı ve o
anda endiĢeli olup olmaması gibi konularda ipuçları verir.
(http://www.vizyoner.com/Kaynak/default.asp?ID=8)
Örneklem alınan öğrencilerimizde aĢağıda belirtilen hareketleri yoğun bir Ģekilde
iletiĢim süreci içerisinde kullandıkları ve bazı hareketlerin anlamının kiĢiden kiĢiye değiĢiklik
göstermektedir. KiĢiler kendi mesafelerini tokalaĢmalarına verdikleri değerle iletiĢim kuracağı
kiĢiye karĢı mesafesini belirlemekte, oturma biçimi konusunda karasız kalmakta ama geneli
rekabetçi bir iletiĢim ortamını tercih etmekte ve bunun bilincinde bulunmamaktadır.ayaklarını
kenetlemesinin olumsuz düĢünceler içerisinde ya da bir Ģeyler gizlediği konusunda da

katılımcılar çekimser cevaplar vermiĢler bu da kiĢilerin bu hareketi kullanım amaçlarının
literatürde belirtildiği gibi kullanılmasının gerçekliğini ortaya koymaktadır.
Kendilerini

güvende

hissetmediklerinde

kollarını

kavuĢturarak

kendilerine

dokunarak rahatlatıcı bir hareket olması amacıyla kullandıkları, insanlarla rahatsız etmeyecek
bir mesafede iliĢki kurulması gerektiği konusunda ankete uygulanan kiĢilerin
kurarken bölgelere dikkat ettikleri,

iletiĢim

iĢ görüĢmelerinde beden dilinin önemli olduğunu

düĢündükleri, etkili olmak için ses tonuna, vurgulamaya dikkat ettikleri, ankete katılan
kiĢilerin kendilerini sözden çok yazarak ifade ettikleri, dinlediğini baĢıyla ya da sözle
onaylayarak ifade ettikleri, insanlar dinlerken baĢka bir Ģey düĢünmeden dikkatle dinledikleri
bu araĢtırma sonucunda ortaya çıkarılmıĢtır.
Özetleyecek olursak hareketlerin anlamları, iletiĢim süreci içerisinde beden dillerini
kullanımları ve etkinliğinin farkında olmadıkları, iletiĢim süreci içerisinde bazı hareketleri
kullandıkları gibi bazı hareketleri de kullanmadıkları, beden dili konusunda yeterince bilincin
oluĢturulamadığı ve yönetici adayları yetiĢtiren, turizm içerisinde önemli bir yere sahip olan
eğitim

alan

öğrencilerimizin

beden

dillerini

etken

bir

iletiĢim

kullanmadıkları/kullanamadıkları bu araĢtırmanın sonucunda ortaya konmuĢtur.

Öğretimsel Ortamlardaki Beden Dili Örnekleri
Anlam

Örnek Davranışlar

Başı ve vücudu öne eğmek, ellerini bir
1.Dinlemeye Açıklık araya getirmek, çenesini avucunun içine
almak
2.Dostça Duygular

Sık sık gülümseme, ceket ya da gömleğinin
düğmesini açmak, göz iletişimi kurmak

3.Onaylama

Saçını okşama, omzuna dokunma

4.Derin Düşünme

Burnunun üst kısmını kaşıma

5.Konuşmayı
Kesmek

Kulağına dokunma, işaret parmağını
dudağına götürme, elini konuşanın koluna
koyma

6.Düş Kırıklığı

Ellerini birbirine vurma, yumruğunu masaya
vurma

7.Reddetme

Parmağıyla burnuna dokunma. Ceket ya da
gömleğini ilikleme

8.Savunmacı
Duygular

Kollarını ve bacaklarını göğüs hizasında
çapraz olarak tutma

9.Üstünlük

Parmağıyla işaret ederek konuşma

için

10.Oyalama

Gözlük temizleme, kalemi dudaklarına
değdirme

11.Uzak Durmak
İsteme

Elini kaşına koyma, başını alçaltma,
ayaklarını masaya koyma

12.Etkileşimi
Kesme

Konuştukları insana bakmama, başını
kaldırma,kişisel eşyalarını alarak ayağa
kalkma
Kaynak: Davies (1981), s.157

(http://mlokurs.virtualave.net/dosya_mlo/iletisim/2b.htm)

ÖNERİLER

Çok önemli olmasına rağmen iletiĢimi konuĢmanın belirlediğini düĢünürüz.Oysa
ikili

bir

iletiĢimde

beden

dilinin

etkisi

%55,vurgu,tonlama,ses

tonunun

etkisi

%35,söylediklerimizin içeriğinin etkisi sadece %10dur.Örneğin ; 'efendim' kelimesinin
söyleniĢini düĢünün.
Aynı kelimeyi farklı tonlamalarda değiĢik anlamlarda kullanabiliriz.;

soru anlamına gelebilir.
kızgınlığı belirtebilir
konuya gelelim demek olabilir.
Beden dilini iyi kullanmamız veya iyi taklit etmemiz, iĢ baĢarımızı mutlaka etkiler
Duygularınız beden dilini etkilediği gibi, beden dilinizde duygularınızı etkiler.Hiç uykunuz
yokken uzanırsanız uykunuz gelir.Gülümseyip omuzlarınızı dik tuttuğunuzda kendinizi daha
iyi hissettiğinizi göreceksiniz. Üzüntü, korku, mutluluk, tiksinme gibi duyguları gösteren

beden dili tüm dünyada aynı iken, öğrenilmeyle elde edilen beden dili ülkesine göre farklılık
gösterir.Beden dili yaĢamın çok içindedir. Eğer bölgeleri öğrenir, hangi hareketin nasıl bir
anlam ifade ettiğini çözersiniz , karĢınızdaki ile ilgili bir çok ip ucu yakalayacağınız
gibi,kendi vücut dilinizi iyi kullanırsanız, insiyatifi elinize geçirmede, liderliğinizi
pekiĢtirmede,etkinizi artırmada önemli bir katkısı olacaktır. Siz karĢınızdaki kiĢiye
yakınlaĢtıkça, iĢaretlerin sayısı da, aranızda gelip giden enformasyonun(bilginin) miktarı da
yükselir. YavaĢ yavaĢ yeni bir yelpazeye yayılmıĢ veriler elde edersiniz Bunların çoğu da ilk
birkaç saniye için de verilip alınmıĢ Ģeylerdir.
Ġnsanlar kalıcı izlenimlerinin %90'ını ilk 30 saniye içinde edinmektedir.
KarĢınızdaki kiĢi ile uyum sağlamak, karĢınızdaki kiĢiyle karĢılıklı güven ve uyum
sağlamak,özellikle iliĢkinin baĢlangıç aĢamasında çok önemlidir.KarĢıdaki kiĢinin bizimle iĢ
yapması için özellikle bize inanması gerekir. Bize inanç duymaları,aramızda bir güven
bağının var olduğuna ikna olmaları Ģarttır.Bu güveni Ģu yolla sağlayabiliriz.;
1. ĠletiĢim
2.Açıklık
Bir mesaj Ģunlardan oluĢur;
Ne söylendiği

SÖZ (kelimeler ve cümleler)

Bunun nasıl söylendiği MÜZĠK(ses tonu ,vurgusu vs.)
Sözsüz iĢaretler

DANS ,MĠMĠKLER (beden hareketleri,yada dili)

Uyum sağlamak için müĢterinin ,yada karĢımızdaki kiĢinin söz,müzik,dans’ını
aynalamak

(davranıĢlara

karĢı

davranıĢ

geliĢtirmek

)

ve

ona

uymak

gerekir.

(http://www.gaziantep.net/sanat/yansimalar/bedendili.htm)
Beden dilinin ardındaki gizli gerçek
Beden dili durduk yerde ortaya çıkmadı. Binlerce yıl önce mağara insanları
istedikleri kadını saçından sürükleyerek dağın öte yanındaki karanlık inlerine götürürlerdi.
Hareket edebildiğiniz sürece, siz farkında olmasanız da, bedeniniz çevrenizdeki insanlara
mesaj yollamaya sürdürür. Beden diliyle ilgili en sık sorulan sorular ve yanıtları:
Beden diliyle anlaĢmayı baĢarırsak bir daha hiç konuĢmak zorunda kalmayacak
mıyız?

Ġyi bir pandomimci olmadığınız sürece hayır. Beden dili, sözcüklerle birlikte
kullanılmalı, sözcükleri vurgulamak anlamlarını pekiĢtirmek, sözcükleri kontrol etmek ve
aslında bazen de sözcükleri çürütmek için...
Beden dili yardımıyla dünyayı yönetmek mümkün mü?
Bu konuda bahse girmeyin! Etrafta çok fazla aptal yok. Hareketleriniz sizin sahte
gülümsemelerinizin, göz kırpmalarınızın ve sinirli tavırlarınızın anlaĢılmasını ne yazık ki
engellemeyebilir.
Beden dilini nasıl öğrenebilirim?
Gözlem yeteneğinizi geliĢtirin. BeĢ duyu organı, elinizdeki en iyi araçlar... Çevrenizde çok
dikkatli bakın. Sözcüklerin söyleniĢ Ģekline dikkat ederek, bir sürü sinyal öğrenebilirsiniz.
Sıcak bir el sıkıĢma, size güven verebilir. Ġnsan korktuğu zaman, vücut kokusu değiĢir. Ve
tahrik olduğu zaman sevgilinizin tadının da değiĢtiğini fark edeceksiniz(
http://www.omnishaber.com/kadin/2001/11/24/11124151655.php)

Beden dilimizin etkinliğini artırmak için neler yapmaklıyız?
Gülümseyin

-Dünyada sizinle birlikte gülümser

Göz Teması Sağlayın

-Bunu sürenin %75 inde yapın. Az yaparsanız kuĢku yaratır

yada heyecanlı gözükürsünüz. Fazla yaparsanız, tehditkar gözükür çekingenlik yaratırsınız.
El sıkıĢın -El sıkıĢırken otoriteyi karĢınızdakine vermeyin. Güçlü görünmek içinde
karĢınızdakinin elini fazla sıkmayın.
KiĢisel alana fazla girmeyin -Unutmayın ki farklı kültürlerde farklı standartlar
vardır.
Aranızda masa olmamasına dikkat edin -Masa iletiĢimi azaltır,otoriteyi artırır.
Yuvarlak,dikdörtgen,kare masalarda yapılan toplantıların etkileri de farklı olur.
Fikir almak veya katılım istiyorsanız yuvarlak masa,otorite altında toplantı
yapacaksanız dikdörtgen masa,kısa ve öz toplantılar için kare masayı tercih edin
Avuçların kullanımı tam bir otorite oyunudur. AĢağı çevirin söylediğiniz kelime
güçlenir. Yukarı çevirdiğinizde olumluluk artar emir isteğe dönüĢür.
KarĢınızdakine önem verdiğinizi göstermek için dinlerken baĢınızı çok hafif yana
yatırın ve baĢınızla hafif tasdikleyerek dinleyin.

Söz,müzik ve dansı aynalayın karĢınızdakinin hareketleriyle belli etmeden
uyumlanın bu karĢınızdakini rahatlatacaktır.
GörünüĢünüzden gurur duyun,iyi gözükmek önemlidir.
Gözler ve göz bebekleri her Ģeyi anlatır. KarĢınızdakinin göz bebeklerinin büyümesi
istekliliği ve olumluluğu , küçülmesi ise isteksizlik ve olumsuzluk yaklaĢımı belirtir.
Yalanla ilgili ipuçlarını iyi değerlendirin,konuĢmaların belli yerinde yapılan ağız
kapama,burunla oynama,yaka çekiĢtirme gibi hareketler size ipucu verebilecek hareketlerin
baĢında gelir.
Oturma durumunuz iletiĢimin gidiĢini belirler. KarĢı karĢıya oturmak bir rekabet
duygusu oluĢturabilir. Eğer aynı yöne bakma Ģansına sahipseniz iletiĢiminizde artar. Bağımsız
oturuĢ iletiĢimi yok eder
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EKLER
ANKET FORMU
Hiçbir zaman Ara sıra
YÖNERGE:
AĢağıda, A.Ġ.B.Ü Akçakoca Turizm ĠĢletmeciliği Ve
Otelcilik Yüksek Okulu öğrencilerinin
iletiĢim süreci içinde beden dilinin etkinliğine iliĢkin bazı
sorular verilmiĢtir. Size en uygun
gelen seçeneğe X iĢareti koyunuz.
1

Kendimi karĢımdakinin yerine koyarım.

2

ArkadaĢlarımı farklı kültürden seçerim.

3

Kendimi yazarak ifade ederim.

4

Kendimi sözlü olarak ifade ederim

5

Ġnsanlar konuĢurken dikkatle dinlerim;
yani baĢka Ģeyler düĢünmem.
Dinlediğimi baĢımla ya da sözle onaylayarak belli

6

Kararsızım Genellikle

Her zaman

7
8
9
10

ederim.
Ġnsanlar konuĢurken sözlerini keserim.
Hızlı bir Ģekilde konuĢarak, kısa ve kesik cümlelerle
ne istediğimi söylerim.
Stres bastığı ve öfkelendiğim anlar dıĢında duygularımı
ifade etmekte zorlanırım.
Ġnsanlar bana yakın mesafede olunca huzursuz olurum.

13

Yüz ifadeleri, beden dili, ses tonu, el hareketleri ile
kendimi
nasıl ifade ettiğimin bilincindeyim.
KonuĢurken ellerimi kullanarak ve dokunarak iletiĢim
kurarım.
Yalan söylediğim yüzümden belli olur.

14

ĠletiĢim kurarken beden dilini ön plana çıkarırım.

15
16

Etkili olmak için ses tonuma, vurgulamaya dikkat
ederim.
Ġlgilendiğimi karĢımdakine bakıĢlarımla belli ederim.

17

KarĢımdakini beden dili ile çözerim.

18

ĠĢ görüĢmelerinde beden dili önemlidir.

11

12

Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle
katılmıyorum
katılıyorum
YÖNERGE: Size en uygun gelen seçeneğe X iĢareti
koyunuz.

19

Ġnsanların yakın mesafede olması huzursuz eder.

20

Ġnsanlarla rahatsız etmeyecek mesafede iletiĢim
kurulmalıdır.
ĠletiĢim kurarken avuçların açık olması karĢımdakinin
açık ve dürüst olduğunu gösterir.
Ellerimi ovuĢturmam olumlu beklentilerimi ifade eder.

21
22

24

Ellerimi kenetlemem olumsuz düĢünceler içinde
olduğumu gösterir.
Yapılan jest ve mimikler kültürel farklılıklar gösterir.

25

Bacak bacak üstüne atmam rahat olduğumu gösterir.

26

Kollarımı kavuĢturmam, eĢyalarımı kollarımı
kavuĢturarak tutmam güvende
hissetmediğimi gösterir.
Gözlerimi kapamam görmek istemediğim kiĢileri
dıĢladığımı gösterir.
Oturduğum yeri kaplamam, dik oturmam vb. kendime
olan güveni ve
memnuniyeti gösterir.
Ayaklarımı kavuĢturmam olumsuz düĢünceler içinde
olduğumu,
bir Ģeyler gizlediğimi gösterir.
Oturma biçimim insanlarla iĢbirlikçi, rekabetçi vb.
Ģekilde
iletiĢim kurduğumu gösterir.
ĠletiĢim kurarken tokalaĢmaya dikkat eder ve ona göre
insanlarla

23

27
28

29

30

31

