
EFİL  YAYINEVİ

BİRBİRİMİZİ  
ANLAMAK İÇİN  

İLETİŞİM



ÖZGÜR DÖĞERLİOĞLU, 1963 yılında İstanbul’da doğdu. 
Doktorasını işletme alanında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yaptı. 
Şişe-Cam, NCR, Muğla Üniversitesi gibi kuruluşlarda çalıştı. Ulusal 
ve uluslararası dergilerde makaleleri yayınlandı. Avrupa Kalite Yö-
netim Vakfı’nın verdiği bir ödülü de olan Yrd. Doç. Dr. Döğerlioğlu, 
2002 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 
Bölümü’nde yönetim, organizasyon, stratejik planlama, bilişim tek-
nolojisinin örgütsel etkileri ve kişiler arası iletişim konularında dersler 
vermektedir. Döğerlioğlu’nun 2013 yılında “Yönetici Olmak İçin 
Bilmeniz Gereken 14 Şey” isimli bir kitabı yayınlanmıştır.



Özgür Döğerlioğlu

BİRBİRİMİZİ  
ANLAMAK İÇİN  

İLETİŞİM



BİRBİRİMİZİ ANLAMAK İÇİN İLETİŞİM
Özgür Döğerlioğlu

Genel Yayın Nu.: 236

ISBN: 978-605-4160-60-0

1. Baskı: Ocak 2016

EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve
Tic. Ltd. Şti.©2016

Efil©2016

Bu kitabın tüm hakları saklıdır. Herhangi bir şekil ya da yöntemle 
çoğaltılamaz.

Sertifika Nu.: 12131

Kapak ve Sayfa Tasarımı: Çetin Acar

Baskı ve Cilt: Sözkesen Matbaacılık Tic. Ltd. Şti.
İVOGSAN 1518. Sokak MAT-SİT İş Merkezi No: 2/40 Yenimahalle-ANKARA
Tel: (+90) 312 395 21 10 - 395 59 07 • Sertifika Nu.: 13268

EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.
Bağcılar Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, 283. Sokak,
Ata Apt. No: 9/7,  06670  Çankaya/Ankara, Türkiye
Tel : (+90) 312 442 52 10
GSM : (+90) 541 232 00 96
Faks : (+90) 312 442 52 12

EFİL  YAYINEVİ

www.efilyayinevi.com
www.facebook.com/efilkitap
twitter.com/efilyayinevi
instagram.com/efilyayinevi



İnsan ilişkilerini anlamama özenle yardım eden ve 
bana sayısız değişik tecrübeler yaşatan aileme, akraba-
larıma, arkadaşlarıma, komşularıma, öğretmenlerime, iş 
arkadaşlarıma, meslektaşlarıma ve öğrencilerime teşek-
kür ederim.
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Her gün değişik ortamlarda, evde, iş yerinde, trafikte, 
otobüste, vapurda, uçakta türlü çeşitli durumlarla karşı-
laşıp, sayısız iletişim tecrübeleri yaşıyoruz. Bunların bir 
kısmı aklımızda kalmazken bazıları sonradan aklımızı 
meşgul edecek, ruh halimizi etkileyecek anılar bırakıyor. 
Özel hayatımızda ve iş yerindeki iletişim tüm hayatımızı 
ve geleceğimizi her an etkiliyor. Bu son derece doğal ve 
önemli süreç eğer doğru bir yaklaşım geliştirirsek haya-
tımızı kolaylaştıracak ancak iletişim hatalarına düşersek 
hayatımızı zorlaştıracak bir potansiyele sahip.

Sizler için “Birbirimizi Anlamak için İletişim” isimli bu 
kitabı hazırlayıp sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu ki-
tap evrensel insan iletişimi hakkında. Kitabı yaş, eğitim, 
cinsiyet, meslek, etnik grup, din gibi hiç bir fark gözetmek-
sizin insanlarla iletişim kurmak isteyen herkes okuyabilir. 
Kitap, iletişim kurarken bütün bu farklılıkların iletişimi et-
kileyebileceğine dair bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Bu kitap iletişim konusunda kendini geliştirmek, mü-
kemmelleştirmek isteyen herkese hitap ediyor. İster özel 
yaşantınızda, ister iş yaşantınızda insanları daha iyi anla-
yabilmek, kendinizi daha iyi anlatabilmek ve iletişimde 
arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşabilmek için becerilerinizi ge-
liştirmeye zaman ayırmak en hızlı geri dönüşü olan yatı-
rımınız olacaktır.

ÖN SÖZ
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Kitapta pratiğe dönük, günlük hayatta kolayca hatırla-
nabilecek ve kullanılabilecek kavramlara ağırlık verdim. 
Teoriye hiç girmeden iletişimi en çok etkileyen konuları 
vurguladım.

İlk Bölümde, öncelikle kendimizi değerlendirebilme-
miz için bazı kriterlere dikkat çekiyorum. Sonraki bölüm-
lerde ise kişiler arası iletişimin belli başlı konularına de-
ğiniyorum: Kendini tanımak, iyi algılamak, iyi dinlemek, 
cinsiyete bağlı farklılıklar ve sözsüz iletişim gibi.

Okuyan herkesin faydalanması dileğiyle.

Özgür Döğerlioğlu

Mayıs 2015, İstanbul
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1. KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM

Kişiler arası iletişim konusunda kendinizi geliştirme 
yolculuğunuza şu anda ne durumda olduğunuzu tespit 
etmekle başlayabilirsiniz. Bulunduğunuz noktadan nere-
ye doğru gitmek istediğinizi belirlemeniz, güçlü ve zayıf 
yanlarınızı tespit etmeniz, ilişkilerinizde mevcut güçlü 
yanlarınızı kullanmanız, zayıf yanlarınızı güçlendirecek 
planlı bir çaba içinde olmanız gerekiyor. Bunun için ki-
şiler arası iletişim düzeyini belirlemeye yarayan bazı kri-
terler var. Tablo 1’de yer alan formu doldurduğunuzda 
geliştirme konularınız da ortaya çıkmış olacak. Bu formu 
doldurmadan önce, değerlendirme konusu olan her bir 
özelliği ayrıntılı olarak açıklamakta fayda var. Bölüm so-
nunda yer alan formu bu açıklamaları okuyup, özellikle 
ne kastedildiğini anladıktan sonra doldurursanız kendi-
nize etkisi yüksek olacak bir gelişme planı hazırlayabilir-
siniz.

1.1. UYUM SAĞLAMA

Değişik ortamlarda, farklı olaylarda farklı insanlarla 
iletişim halinde olmak kişinin uyum sağlama becerisini 
artırır. Konuştuğumuz, görüştüğümüz kişilerin birbirine 
benzer olması, benzer ortamlarda bulunmak, benzer 
konularda sohbetler etmek her zaman iletişim halinde 



Birbirimizi Anlamak İçin İletişim2

olduğumuz halde iletişim becerilerimizi artırmayabilir. 
Yıllarca aynı konuları, aynı rollerle tekrar ederek bazı 
kalıplar oluştururuz. Yeni durumlarla karşılaşınca şaşkın-
lık, çekingenlik, endişe gibi olumsuz duygular kendine 
güvenimizi sarsıp iletişimden kaçmamıza sebep olabilir. 
İletişim becerilerimiz mükemmelleştikçe hem kendimizin 
hem de diğer insanların sosyal uyum bakımından bir bu-
kalemundan farksız olduklarını gözlemleriz.

1.1.1. SOSYAL TECRÜBE

Kişilerin sosyal ilişkilerde uyum sağlama kabiliyeti 
“Sosyal tecrübe” arttıkça gelişmektedir. Küçük yaşlar-
dan itibaren farklı ortamlara girip çıkmaya alışmış, değişik 
tecrübeler edinmiş kimselerin uyum kabiliyeti yüksektir. 
Örneğin çocukluğunda anne-babasının görevi nedeniyle 
şehirden şehire taşınanlar liseyi bitirdiklerinde defalarca 
okul değiştirmiş olurlar. Her taşınma yeni bir okul, yeni 
bir sınıf, yeni öğretmenler ve arkadaşlar demektir. Ayrı-
ca bu yeni ortam ve arkadaşların bulundukları coğraf-
yadan da kaynaklanan özgün kültürel özellikleri kişinin 
tecrübesini zenginleştirir. Geniş ailelerde yaşayan kişiler 
bebek, çocuk, yaşlı, teyze, ağabey, abla, hala, amca, 
dayı, büyükanne, büyükbaba gibi birbirinden çok farklı 
rollerdeki kişileri anlamayı ve onlarla anlaşmayı öğrenir. 
Çocukluğunuzda sokakta oynadıysanız, mahalle arka-
daşlığını bilirsiniz. Anaokuluna gidenler ise öğretmenle-
re dair en güzel anılarını o yıllarda oluşturuyor olabilir. 
Gençlik yıllarındaki sanat ve spor faaliyetleri, öğrenci ku-
lüplerindeki çalışmalar, part-time işler, stajlar, seyahatler 
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gibi tüm deneyimler sosyal tecrübe birikimimizi genişle-
tirler. Öte yandan hayatımızdaki acı veya tatlı olaylar da 
ne zaman nasıl davranacağımız konusunda bizi yetiştirir: 
Yakınlarımızın sünneti, nişanı, nikahı, düğünü, terfileri, 
mezuniyetleri gibi güzel olaylar ya da boşanma, hasta-
lıklar, ameliyatlar, ölümler gibi acı duyduğumuz olaylar 
sırasında diğer insanlarla birlikte yaşadıklarımız ve rol-
lerimiz paha biçilmez hayat tecrübeleri olarak iletişimi-
mizde kalıcı etkiler bırakırlar. Böylece benzer durumlarla 
karşılaştığımızda, benzer ortamlara girdiğimizde kolay-
ca uyum sağlarız. Bu nedenle değişik deneyimlere açık 
olan, meraklı, risk alan, arkadaş canlısı, girişken olarak 
nitelendirdiğimiz kişilerin kişiler arası iletişimde başarılı 
olduklarını gözlemliyoruz.

1.1.2. SOĞUKKANLILIK

“İtidal sahibi olmak”, gerginlik, şaşkınlık, öfke, 
şüphe yaratan olayları sukunetle karşılamak ve sabır 
göstermek de uyum sağlama becerisinin bir bileşenidir. 
Örneğin, kalabalık bir bankada sıranızın gelmesini bek-
lerken canınız sıkılır, yapılacak bir sürü iş varken bura-
da bekleyerek zaman kaybediyoruz diye düşünürsünüz. 
Bu arada bankodaki görevlilerin birbirleriyle konuşup 
şakalaştıklarını görürsünüz. Bazen de bankacının bir 
müşteriyle sohbeti koyulaştırdığını ve işleri yavaşlattığı-
nı düşünebiliriz. Bankacılar açısından baktığınızda ise bu 
görüntü çoğu zaman bilgisayar sistemlerinin yavaşlama-
sından, kilitlenmesinden kaynaklanmaktadır. Bankacının 
durumunu düşünmek olaya başka bir bakış açısı geliştir-
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menizi ve bu sinir bozucu bekleyişi daha kolay atlatma-
nızı sağlar. Böylece negatif duygularınızı kontrol altına al-
mış, içinde bulunduğunuz durumu olgunluk ve sağduyu 
ile değerlendirmiş olursunuz.

1.1.3. SOSYAL KABUL

“Sosyal teyit” bir insanın mevcudiyetinin kabul 
edildiğini ve kendisine bir insan olarak saygı duyuldu-
ğunu gösteren bir davranış, söz veya mesajdır. Bir insanı 
görmezden geldiğinizde, selam vermediğinizde, söyle-
diklerini dikkate almadığınızda kendisinin de ilgili olduğu 
bir konuda fikrini, duygularını sormadığınızda o insanın 
saygın varlığını hiçe saymış olursunuz. Bazen kızdığınız, 
küstüğünüz ya da cezalandırmak istediğiniz kişilere bu 
tarz davranmış olabilirsiniz. Böylece onlarla iletişimi en 
aza indirmiş ve sosyal varlıklarını reddetmiş olursunuz. 
Öte yandan kişilerin varlığını onayladığınız sayısız dav-
ranışlarınız, mimik ve jestleriniz, sözleriniz, mesajlarınız 
vardır: selamlaşmak, hal hatır sormak gibi. Bazen de 
konuştuğumuz kişinin duygularının, içinde bulunduğu 
durumun önemini kabul etmemiz gerekir. Örneğin, ken-
dimiz için çok önemli bir konuyu kendisine açacağımız 
sırada arkadaşımızın sıkıntısını, içinde bulunduğu zor du-
rumu dinlemeye karar verip, kendi konumuzu başka bir 
zamana ertelediğimizde onun varlığını sosyal olarak teyit 
etmiş, kabul etmiş oluruz. Öte yandan bir başkasının te-
lefonlarına, e-maillerine cevap vermediğimizde ise onun 
varlığını reddetme çabası içinde olduğumuzun çoğu za-
man farkındayızdır. Bazen bir konuda kendi kendimize 
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kararımızı verdiğimiz halde bir kararsızlık yaratır bazı 
arkadaşlarımızın, yakınlarımızın fikirlerini sorarız, onları 
da konuya dahil etmek isteriz, onları unutmadığımızı, 
önemsediğimizi gösterme ihtiyacı hissederiz.

1.1.4. KENDİNDEN BAHSETMEK

İletişimde yüksek uyum kabiliyetini geliştiren özel-
liklerden birisi de “kendinden bahsetmede ölçülü 
olmak”tır. Uzun süredir arkadaşlık ettiğimiz bir kişi ile 
paylaştığımız kişisel konularla yeni tanıştığımız birisiyle 
paylaşacaklarımız farklı olacaktır. Örneğin, bir kadın ve 
bir erkeğin ilk buluşmasında eski eş veya sevgililerden 
bahsetmenin uygun olmadığını hemen herkes bilir. Siya-
set ve din de ilk buluşma için uygun olmayan konulardır. 
Aynı şekilde bir iş görüşmesi yaparken özel hayatınızdan 
bahsetmekten kaçınırsınız. Kendisi hakkında çok konu-
şan, kendini öven kişiler diğer kişinin zamanını alır, onla-
ra kendilerinden bahsetmek için imkan vermez ve onları 
dinlemek için zaman ayırmayarak karşısındaki kişinin ken-
dinden bahsetme, kendini anlatma ihtiyacını önemsemez. 
Böyle durumlarda bir kişi konuşmaktan yorgun düşerken 
diğeri kendi hakkındaki önemli konuları anlatamadan bir-
kaç saat geçmiş olur. Eğer siz de çok anlatan biriyseniz 
arada bir nefes alın, arkadaşınıza sorular sorun, konuyu 
değiştirin, onun hakkında birşeyler öğrenmeye çalışın.

1.1.5. İFADE

Düşüncelerimizi, duygularımızı, hangi “sözcükler”le 
ifade ettiğimiz de iletişim becerimizi önemli ölçüde etki-


