Iletisim Turleri

Bu yazimizda; iletisim nedir ve iletisim yollari nasildir ve de iletisim catismalarini incelemeye calisacagiz.
Iletisim soyle tanimlanmaktadir: Dusunce ve goruslerin sozlu olarak karsilikli alisverisidir. Baska bir tanima
gore; Bizim baskalarini baskalarininda bizi anlamasi sureci olarak tanimlanmaktadir. Dogan Cuceloglu ise;
“iletisim iki birim arasinda bir biriyle iliskili mesaj alisverisidir” seklinde aciklamistir. Birim kelimesi insani,
hayvani ya da makineleri kapsamaktadir. Iletisim sadece insana ozgu bir olay degildir.
INSANLARDA ILETISIM
Insan, jest ve mimikleri kullanan gelismis refleks ve icgudulerinin yanisira dilide icine alan cok karmasik
ogrenilmis davranislarla iletisim yapan yegane varliktir. Davranislar dogustan gelen gelip gecici ve ogrenilmis
olarak uce ayrilir. Ogrenilmis davranislar bireylerin toplum icinde dogduktan sonra ic ve dis cevrelerinden
gelen uyaricilarla iletisimini etkilesim sonucu edindikleri nisbeten kalici davranislardir. Bunlar ikiye ayrilir:
a) Toplumca arzu edilen davranislar, b) Toplumca arzu edilmeyen davranislar.
Toplumca arzu edilen davranislarda da uyum gosterme istegi soz konusudur.
Insan etkilesim dinamigini aciklamada bes temel varsayim one surulmektedir:
1) Iletisim kuramamak imkansizdir. Hicbir sey yapmamak dahi anlamli bir mesaj olusturur ve iletisime girer.
2) Iletisimin icerik ve iliski duzeyleri vardir. Iliski duzeyi icerik duzeyine anlam verir. Kisi ogretmeninden kalem
isterken farkli, arkadasindan isterken farkli cumleler kuracaktir. Ikisinde de anlam icerik aynidir.
3) Mesaj alisverisindeki dizinsel yapi anlami olusturur. Kurulan cumlede yukleme en yakin kelime
vurgulanmak isteniyor demektir.
4) Mesajlar sozlu ve sozsuz olarak iki tiptir. Icerik iletisiminde sozlu mesajlar iliskiyle ilgili tutum ve tercihlerde
anlatimda ise sozsuz mesajlar etkili olurlar. Mantiksal mesajlar sozlu, duygusal mesajlar sozsuz olurlar.
5) Iletisimi kuran kisiler esit veya esit olmayan iliski icindedir.
ILETISIM TURLERI VE CATISMALAR
1) Kisi ici iletisim ve catisma: Bir insanin dusunmesini, duygulanmasini, kisisel ihtiyaclarinin farkina varmasini
icgozlem yapmasini, ruya gorerek kendi icinden mesaj almasini ya da kendine sorular sorarak bunlara
cevaplar uretmesini bir ic iletisim olarak gorebiliriz. Iki insan arasinda gerceklesen iletisim benzeri tek bir
insan icinde de gerceklesebilir. Mesaj uretmekle yorumlamak kisi ici iletisimdir. Kisi ici catismalarda iki grupta
toplanabilir:
Bilinc disinda baskida tutulan catismalar ve bilissel catismalar.
2) Kisiler arasi iletisim. Mesaj gonderenin baska, gonderilenin baska insanlardan olustugu iletisimdir. Mekan
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ve zaman birligi olmalidir.
Kisiler arasi iletisim sozlu ve sozsuz olarak ikiye ayrilir. Sozlu iletisim dil ve dilotesi seklinde olur. Sozsuz
iletisim yuz ve beden bedensel temas, mekan kullanimi seklinde olur.
3) Orgut ici iletisim ve catisma: Orgut icinde gorev alan kisilerin onceden tanimlanmis bir takim rollere girerek
hiyerarsik bir duzen icinde bu rollerinin geregini yerine getirerek, iletisimde bulunmalari orgut ici iletisime girer.
Orgut ici catismalar ise genelde rol catismalari ve alt ust iliskilerinden dogar. Kendi yonetiminde olmayan bir
personel ya da birimi bir yonetici kendi hizmetinde esas sorumludan gereken izni almadan kullanmasi ilgili
kisiyi hice saymak ya sa o kisiyi tanimamaktir. Boyle bir durumda yapilan isler ve birbirine karismakta ve esas
yapilmasi gereken is aksamaktadir. Ayni zamanda fikri alinmayan yonetici bir catisma yasamaktadir. Ve bu
catismayi farkli sekillerde disada yansita bilmektedir.
4) Kitle iletisimi ve catisma: Bir takim bilgilerin sembollerin, bir takim hedefler tarafindan uretilmesi genis insan
topluluklarina iletilmesi ve bu insanlar tarafindan yorumlanmasi surecine kitle iletisimi denir. Kaynak ve hedef
arasindaki kanallara ise kitle iletisim araclari denir.
Iletisim catismalarini farkli bir acidan ise soyle aciklamaktayiz:
1) Aktif catisma. Burada dusunulen su olmaktadir. “Kotu adam ne soylerse kotutur.” Karsi karsiya gelinen
kisilerin birbirilerinden hoslanmamalari, birbirilerine kizmalari durumunda aktif catisma ortaya cikar.
2) Pasif catisma: Kusler diyalogu olarakta anilir. Burada insanlar herhangi bir sebebten oturu ornegin,
cekindikleri icin veya kotu olduklari icin iliski kurmaktan cekinirler. Yani birlikte yasayan insanlarin birbirleriyle
iletisim kurmamalari bir tur catismadir.
3) Varolus catismasi: Ben sandimki! Bir insan karsisindakinin sozlerini yanlis anlarsa ya da onun sozleriyle
ilgisi olmayan bir mesaj verirse bu duruma varolus catismasi adi verilir.
4) Tumden redetme: Eger bir kisi kendisine yoneltilen mesaji tumuyle rededer tamamen aksi gorus sunarsa
tumden redetme catismasi sergilenmis olur.
5) On yargili catisma: ya da ben kararimi coktan verdim: Bu tur catismada kisiler belli bir konuda tartismaya
baslamadan once o konuda bir onyargi, bir pesin hukum edinmislerdir. Tartisma sirasinda israrla bub
onyargilarini savunurlar. Tartisma onlarin baslangicda sabit olan fikirlerini herhangi bir sekilde etkilemez.
6) Yogunluk catismasi: ya da Haklisin ama: Iki kisinin gorusleri arasinda kismen uyusma olmasi halinde
yogunluk catismasi olusur.
7) Kismi algilama catismasi: ya da Bunuda mi demistin: Eger bir kisi karsisindaki kaynaktan kendisine
gonderilen mesajlardan ancak bir kismini algilar digerlerini algilamazsa bu durumda kismi algilama catismasi
ortaya cikar.
8) Ali koyma catismasi: ya da Anlatamadim galiba: Bu catismada kisi karsisindaki kaynaktan kendisine
gonderilen mesaji tam olarak anlar fakat, ucuncu kisiye tam dogru olarak iletemez. Aktarmayi eksik ya da
carptirarak gerceklestirir.
KISILER ARASI ILETISIM CATISMALARININ NEDENLERI
1) Bilissel: Gorduklerimizi, isittiklerimizi zihnimizde bunlara verdigimiz anlamlari, unuttuklarimizi,
hazirladiklarimiz, kendimiz ve cevremize iliskingetirdigimizkalip ve dusunceler semalar kuracagimiz iletisimleri
buyuk olcude ettikiler.
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2) Algi: Algi duyu organlarinin beyinimize ulasan verilerinin orgutlenmesi, yorumlanmasi, anlamlandirilmasi
surecine verilen addir. Algida olusacak bir bozukluk iletisim catismalarinda onemli bir rol oynamaktadir.
3) Duygu: Vucutda gozlenen degisikliklerle tanimlanir. Bireyin icinde bulundugu duygu durumuna gore
iletisimi saglikli kurabilir ya da kuramaz. Cunku duygulari kisiyi olaylara karsi nasil bakacagini buyuk olcude
belirlemektedir.
4) Bilinc disi: Insanlarin bilinc dislarinda bulunan duygular, catismalar, bunlar gorunurdeki kisi davranislarini
duygularini dusuncelerini yonlendirir.
5) Ihtiyaclar: Insanlarla kurulan iliskilerin ve yaratacagimiz calismalarin niteligini belirleyen ihtiyaclarimizdir.
6) Iletisim becerisi: Insanlar iletisim sirasinda yaptiklari hatalari gosterir, nasil iletisim kurmasi konusunda bilgi
verirsek, iletisim catismalarina girme olasigini onleriz. Uygun egitim verilmesi halinde kisiler karsilarindaki
insanlarin duygusal durumlarini, icerisinde bulunduklari durumlari daha iyi anlayabilmektedirler.
7) Kisisel faktorler: Cinsiyet, fiziksel gorunum, tutumlar. Burada iletisime gecilen insanlarin bulunduklari
konum buyuk onem tasimaktadir. Ornegin gorme engelli bir insanla konusurken ya da bir sey tanitirken
insanlar bu insanlarla herhangi bir goz temasi olmadigi icin seslerini yukselterek konusmakta, gorme engelli
kisinin sagindan solundan cekistirmektedir.
8) Kulturel faktorler: Kurallar, dil, din. Icinde yasanilan toplumun ortaya koydugu kurallar buyuk iletisim
catismalarina yol acmaktadir. Gormeyenlerin henuz egitilmedikleri donemde hafizlik yaparak gecimlerini
saglarlarmis bu soylence gunumuzde egitiminin son noktasina yaklasmas insanlara seslenirken “hafiz” diye
seslenilmekte ve bir genelleme yapilarak gormeyenin ayirtedici ozelliklikleri bir kenara birakilarak isin sadece
dinsel kisimi vurgulanmaktadir.
9) Roller: Grup icinde belli bir pozisyonda bulunan kisilerden beklenen davranislara rol adi verilir. Mesleki ve
sosyal roller olarak ikiye ayrilir.
10) Sosyal ve fiziksel cevre: Farkli ortamlarda olaylari farkli algilar farkli tepkilerde bulunuruz.
11) Mesajin niteligi: Kisiler kendilerine ulasan bir mesajin kabsamina karsi olduklarinda sirf bu buzden mesaj
gonderenle catismaya baslayabilirler. Mesajla mesaj getiren kisiyi birbiriyle karistirmamaliyiz.
INSAN ILETISIMINDEKI DONEMLER
1) Ana rahmindeki donem: Dogmadan onceki 40 hafta. Gerek zigot gerekse fetus halindeyken halindeyken
bile cocugun ana karniydayken cevresiyle iletisimde bulunmaktadir. Bu sirada cocuk, annenin yasantilarindan
dogrudan dogruya veya dolayli olarak etkilenir. Bu donemde kisi ici iletisimin gelismemis hali egemendir.
2) Yeni dogmusluk donemi: Dogustan sonraki ilk 12 haftadir. Cocuk bu devrede donkunma, duyma, gormeyle
ilgili uyaricilara cevap vermeyi ogrenir. Kisi ici iletisimi etkili olarak devam eder ve gelisir.
3) Bebeklik donemi: 3-24 aylar. Bas, goz, el, govde, parmak hareketlerinde gelismeler devam eder. Yirmi
dort’uncu ay icinde konusma yoluyla iletisim baslar.
4) Ilk cocukluk donemi: 2-5’inci yillar. Bu donemde bireyler arasi iletisim gelisir. Ancak burada daha cok
anababa, yakinakrabalarla bu iliski olusur.
5) Ikinci cocukluk donemi: 6-18’inci yillar. Karsi cinsten kimselerle birseyler ve bireyler arasi iletisim gelisir.
Ayrica gruplarin uyeleriyle iletisim baslar.
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6) Yetiskinligin ilk donemi: 19-30’uncu yillar. Bu donemde her turlu karmasik iletisim cesitleri gelismistir. Birey
icinde degisik roller alma ve cesitli kurallara uyma zorunlugundadir. Bu donemde kendinden yukari yaslarla
iletisim egemendir.
7) Yetiskinligin orta donemi: 30-45’inci yillar. Kendinden kucuklerle ve cocuklarla iletisimin en ileri oldugu
donemdir. Duygulayici ve iletici rolunden dah buyuk sorumluluklar almaya gecis donemidir.
8) Yetiskinligin son donemi: 45-60’inci yillar. Bilgi edinme ve ogrenmenin yerine bilgi verme, ogretme,
yonetme, yukmetme gecis yasanmaktadir. Bireylerin karar verici gruplar halinde icinde bulundugu donemdir.
9) Emeklilik donemi: 65-80’inci yillar. Iktidari terketme ve karar vericilikten cekilme donemidir. Hayatin sonuyla
ilgili filozofik dusuncelerin gelistirildigi donemdir. Olaylarin butun olarak ele alindigi ve degerlendirildigi
donemdir.
10) Yaslilik donemi: 80 yildan sonrasi. Bu donemde ozellikle ilk anilara onem vererek gecmiste olanlar
dusunulur.
11) Bu yazimizda iletisim nedir ve iletisim catismalari nedir genel hatlariyla bakmaya calistik. Gelecek
sayimizda gorme engelli ve iletisim baslikli bir yaziyla kendi dunyamiza daha yakindan bakacagiz. Sozlerimi
bitirirken sunlari soylemek istiyorum; karsinizdaki kisi kim olursa olsun, hakkinda bir yargiya varmadan onu iyi
anlayalim ve cok boyutlu dusunmeyi ihmal etmiyelim. Kisacasi karsidaki insanin ayakkabilarini giyerek birde o
taraftan bakalim. Iste o zaman dunyaya ve insanlara bakismiz degisik bir boyut kazanacaktir.
evlilikte iletisim, aile ici iletisim, arkadasliklarda iletisim
Evlilikle birlikte kisilerin yasamlarinda bir cok degisiklikler olmaktadir. Evlilik yasantisiyla bekarlik rollerinden
evlilik rollerine gecilmektedir. Aile yasaminin temelini esler arasindaki etkilesim ve iletisim
olusturmaktadir.Esler duygusal olarak birbirlerine baglidir. Ayni evi paylasirlar ve alinan kararlarda birlikte
sorumluluk alirlar. Dogal olarak evli ciftlerin arasinda cesitli nedenlerle sorumluluklarin paylasilmasi,
cocuklarin yetistirilmesi vb. sorunlarda ortaya cikabilmektedir. Evlilikte ortaya cikan sorunlarin yogunlugu
evlilik suresine ve kisilerin kisilik ozelliklerine gore farkliliklar gostermektedir. Mutlu esler birbirleriyle daha cok
konusmaktalar ve iletisim kanallarini acik tutmakta daha fazla caba gostermektedirler. Mutsuz ciftler ise;
birbirleriyle konusmak icin daha az zaman ayirmakta ve aralarinda cikan sorunlari cozmek yerine daha cok
kacmayi tercih etmisleridr. Mutsuz ciftlerde olusan bosanmalarin en basta gelen sebebi ise ciftler arasinda
yetersiz iletisim ve sorunlari yerinde cozememek gelmektedir.
Evlilikte iletisim ve evlilik doyumu arasinda neden sonuc iliskisinden daha cok karsilikli bir iliski soz
konusudur. Evlilik doyumu iletisimi, iletisim de evlilik doyumunu etkilemektedir. Dolaysiyla olabildigi kadar acik
bir sekilde birbirilerinin duygularini paylasmanin, eslerin duygularinin ve sikayetlerinin dinlenmesinin, empatik
olmanin yani karsinizdaki insanin duygularini anlamanin, saygili bir sekilde davranmanin evlilik doyumunu
olumlu olarak etkilemektedir.
AILE ICI ILETISIM
Iki birim arasinda birbirine iliskin mesaj alis-verisi diye tanimlanan iletisimin kurulamamasi, duygularin
bastirilmasi ve sorunlarin cozumlenememesi anlamina gelir ki boyle bir aile ortami psikolojik acidan
sagliksizdir. Cocuklugunda sabit ve koklu adetlere gore yetistirilmis anababalar, cocuklari bir problemle
karsilastiklarinda kendi anababalarina takindiklari tutumlari benimserler. Bundan daha iyi bir yolu ogrenmeye
firsatlari olmadigindan kendi anababalarinin yapmis olduklari hatalari tekrarlarlar. Annebabalarindan ogut
isitmis olanlar kendi cocuklarina da ayni sekilde nasihat etmeye ve onlarin problerini cozmede bu sekilde
yardimci olmaya egilimlidirler. Anababalarin cocuklarina karsi iletisim bicimlerini gozden gecirdigimizde
anababalarin problemi olan cocuklarina karsi davranislari dinlemek degil, konusmak, ogut vermek seklinde
oldugnu gormekteyiz. Bu anababalar cocugu birseyler soyleme geregi duyarlar. Etkili anababa olmanin amaci

4/5

anababalarin biraz susup dinlemeyi ogrenmeliridir. Kendisinin dinlendigini hisseden cocuk daha saglikli ve
kendine guvenli yetisiecektir.
AILE ICI ILETISIM VE ARKADASLARLA ILETISIM
Aileye iliskin pek cok ozellik arkadasligi da etkilemektedir. Anababanin varligi, yoklugu, kardeslerin cinsiyeti,
annenin calisip calismamasi gibi ozellikler arkadasliklarin uzerinde etkili olmaktadir. Ayrica aile
bozulmalarinin, aile ici catismalarin arkadasliklari olumsuz bir sekilde etkilemektedir. Arkadaslar konusunda
anababanin guc uygulayici tavri aciklama yapmamayla birlikte goruldugu zaman gencin arkadasliklarinda
onemli zedelenmeler gorulmekte, yani rededici ve baskici anababa tutumlari arkadasliklara mudahele
ettiklerinde sonuc yikici olmaktadir. Cocuklukta ya da genclik doneminde arkadaslarinca kabul edilen cocuklar
ilerde daha basarili olmakta ve kendilerine olan guvenleri daha cok olmaktadir. Tabii ki cocugumuzun sectigi
arkadaslar hakkinda bilgi edinmek en dogal hakkimizdir. Ancak bu bilgi edinme suresince cocugu ya da genci
incitmemeye ozen gostermemiz gerekmektedir. Arkadaslik ederek, ikna ederek yapilan anababa davranislari,
cocugun anababasinin isteklerine uyum gostermesine, tehtit ederek ve sevgi esirgeyerek yapilan anababa
davranislarinin cocugun anababasinin isteklerine uyum gostermemesine ya da anababa varken isteklere
uymasina yokken yine kendi bildigi gibi yapmasina neden olmaktadir.
Arkadaslik iliskilerinde saglikli bir iletisim kurabilmek icin su durumlar onem tasimaktadir: Fiziksel yakinlik,
fiziksel gorunus, kisisel benzerlik veya tamamlayicilik, karsilikli olumlu yaklasim. Fiziksel yakinlik arkadaslik
kurulabilmesi icin gereken sartlarin basinda gelir. Her seyden once kisilerin birbirilerini gorup, hissedebilecek,
konusmalarina izin verecek olanaklarin olabilmesi icin belli bir fiziksel yakinliga ihtiyac vardir. Fiziksel gorunus
ikinci sirada yer almaktadir. Cunku kisi yeni tanistigi bir grup insan arasinan ilk olarak gorunusunden
hoslandigi kisilerle arkadas olmak ister. Kisisel benzerlik arkadasligin kurulmasinda ve surdurulmesinde
onemli bir unsurdur. Cunku benzerlik kisiye yasam tarzinin ve dusuncelerinin dogru oldugu izlenimini verir.
Karsilastigi bir problemde kendisi gibi olanlarin onu daha iyi anlayacagini dusunur. Ama bu durum her zaman
olumlu sonuclar dogurmayabilir.
Kisiler saglikli bir yasam surdurebilmeleri icin kesinlikle iletisim kurmalari gereklidir. Iletisimi engellenmis
insanlar da daha onceden gorulmemis psiko-patolojik hastaliklar gorulmektedir.
Sonuc olarak sunlari soylemek istiyorum. Oncelikle yasadigimizi farketmemiz gerekmektedir. Acaba geri
kalan gunlerimizi mi tamamliyoruz yoksa insanlik icin bir seyler yapmak icin mi yasiyoruz. Bu sorulara yanit
vermek oyle dusunuldugu gibi kolay degil. Ornegin bir deneme yapalim. Su anda bir seyler dusunun ve lutfen
bu dusunme sirasinda okumayi durdurun.
Evet yeniden merhaba. Eger yanilmiyorsam buyuk bir cogunlugumuz ya gecmisteki guzel bir ani veya hos
olmayan bir ani dusunduk. Ya da gelecekte neler yapacagimizi, tatilde nere gidecegimizi, ay sonunu nasil
getirecegimizi dusunduk. Ancak su an ben yasiyorum ve mutluyum diyebilen kac kisi oldu bilemiyorum. Eger
dediyseniz ne mutlu size. Cunku anin tadini cikarip bir takim isteklerimizi ertelemeden yasamak ya da onlari
bir duzene sokmak kendimizle olan iletisimizi daha saglikli kilacak ve hayata bagliligimizi daha da artiracaktir.
Bir sabah kalkinca once kendinize sonra odaniza daha sonra evdekilere merhaba demeyi esirgemeyin.
Sokaga ciktiginizda agaclara, ilk karsilastiginiza merhaba demeyi esirgemeyin. Siz bu comertligi gosterirseniz
inanin o gun sizin icin daha cekilir ve yasanasi bir hale gelir.
Butun guzelliklere kocaman bir merhaba...
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