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ATILIM ÜNİVERSİTESİ  

ATILIM PROGRAMI “SÜPER İLETİŞİM” 

 

28.02.2013 tarihinde gerçekleştirilen “Atılım Üniversitesi Atılım Programı ‘Süper 
İletişim’” konferansının metnidir. 

Konuşmacı:  

Özgür Aksuna ( Max FM Yayın Editörü, Yayıncı) 

Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu (Atılım Üniversitesi Rektörü) 

 

Sunucu: Geçen yıl başlatılan Hayata Atılım Programı Max FM 95.8 Yayın Editörü 
Türkiye’yi Uyandıran Adam Sayın Özgür Aksuna’nın ‘Süper İletişim’ konferansıyla 
devam ediyor.  

Özgür Aksuna, 1978 Ankara doğumludur. Eğitimini Çevre Mühendisliği ve İktisat 
Fakültesi olarak iki ayrı branşta ve bir süre Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’ndan 
şan ve ses eğitimi alarak multi disiplinel şekilde başarıyla tamamlamıştır. Ankara 
Sanat Tiyatrosu’nda da Altan Erkekli’den drama ve tiyatro eğitimi; Gülüm Pekcan’dan 
dans ve fikstur dersleri ve TRT Ankara Radyosu’nda Jülide Gülizar’dan spikerlik, ses 
ve şan eğitimi ve yine TRT Ankara Radyosu’nda nota ve solfej eğitimi aldı.  

Müzik ve yayıncılık hayatına 1995 yılında TRT Ankara Radyosu ve Televizyonunda 
başladı. Yurttan Seslerde Ses Sanatçısı olarak görev aldı. Birçok özel radyoda 
program yapımcısı, spiker, haber editörü, müzik direktörü ve yayın yönetmenliği 
yaptı. 1999 yılında Türkiye’nin en önemli yabancı müzik istasyonlarından Capital 
Radyoyla başlayan radyo programlarıyla adını ‘Türkiye’yi Uyandıran Adam’ olarak 
tüm Türkiye’ye ve yurtdışına duyurdu. Bir süre NTV bünyesinde de çalıştıktan sonra 
halen 15 yıllık yayın ekibi ve yayın arkadaşlarıyla Max FM kuruluşundan itibaren 
hafta içi her sabah Max FM Morning Show Programıyla radyo programcılığı hayatını 
büyük bir başarıyla sürdürmektedir.  

Özgür Aksuna, tecrübelerini birçok üniversite ve okulda dersler, seminerler ve 
eğitimler vererek ilgisi olanlara mesleki anlamda ışık tutmaya çalışıyor. Birçok 
yarışmada ve seçmelerde jüri üyeliği yapmış. Birçok televizyon, gazete ve dergide 
röportajlarıyla ve haberleri yayınlanmıştır. Yayıncılık hayatı süresince sayısız ödül ve 
teşekkür plaketi almıştır. Son olarak Radyo, Televizyon, Gazetecileri, Medya 
Oskarları ödüllerinde Yılın Radyocusu Oskarına layık görülmüştür. Halen Türkiye’de 
ilk ve tek olan Konuşma Estetiği Eğitimleriyle alanında öncü olmakta; kamu, askeri ve 
özel kurumlarda diksiyon, güzel konuşma ve beden dili eğitimlerinin yanında kendi 
kurduğu akademisinde kişisel gelişim, kurumsal eğitim ve yaşam koçluğu konularında 
kurumlarda dersler vermeye devam etmekte ve birikimlerini paylaşmaktadır.  
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Sosyal medyada da çok güçlü bir kitleye sahip olan, binlerce takipçisiyle fenomen 
haline gelen ve bir koltukta karpuz kamyonu taşıyabilen Sevgili Özgür Aksuna 
bunların yanında Perşembe akşamları Şef Akademi’de Cook And Fine isimli yemek 
wordshop’ları yapmakta, Discovery Channel ve Kanal Türk’te seslendirme sanatçısı 
olarak çalışmakta, dergi ve blok yazarlığı yapmaktadır.  

Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu: Özgür Aksuna’nın CV’sini can kulağıyla 
dinlediniz, çok yönlü birisi. Bugün sürdürülebilir iletişim teması altında ‘Süper İletişim’ 
konusunu işleyecek.  

Bizim bu Hayata Atılım Programıyla ilgili düşüncemizi biliyorsunuz. Üniversite 
eğitiminin sadece laboratuarlarda, dersliklerde geçen eğitimlerden ibaret olmaması 
gerekir. Ben hep şunu söylemişimdir, üniversite eğitimi aslında sizler için büyük bir 
fırsattır. Hangi bakımdan fırsattır? Kendinizi geleceğe hazırlama açısından bir 
fırsattır. Bunu sadece eğitimle öğretimle değil, birtakım aktivitelere, faaliyetlere 
katılarak da yapmanız gerekir. Bu faaliyetler çeşitli kulüpler, topluluklar altında 
olabilir, yani sosyal birtakım faaliyetler olabilir, spor faaliyetleri olabilir. Dolayısıyla 
kendinizi bu yönlerde mutlaka geliştirmeniz gerekir, bu benim uzun yılların verdiği bir 
tecrübenin aktarımı olarak düşünebilirsiniz.   

Hayata Atılım ise aslında üniversitemizin sizleri geleceğe hazırlamak adına 
entelektüel derinlik kazandırmak adına, değişen dünya koşullarını sizlere aktarmak 
adına geliştirmekte ve uygulamakta olduğu bir program söylediğim gibi başka bir 
üniversitede böyle bir program yok, benim dileğim sizin bu programlardan 
olabildiğince faydalanmanız.  

Özgür Aksuna: Buradan çıktığınız zaman aklınızdakilerin ya da sahip olduklarınızın 
nerelerde nasıl kullanıldığı konusunda kendinizi eminim ki sorgulayacaksınız. 
Kendinizi çok daha iyi hissetmeniz, kendinizi çok daha üst seviyelere taşımanız için 
yapılan bir program Hayata Atılım programı ve bugün burada Hayata Atılımla ilgili, 
nasıl atılabileceğinizle ilgili güzel şeyler yaşayacağız, tekrar hoş geldiniz.  

15 yıldır radyoda program yapıyorum, geri dönüp baktığım zaman hiç program 
yapmamış gibiyim. Bu işi ne kadar sevdiğimle alakalı, bu işi ne kadar iyi yapmak 
istediğimle alakalı, sizin de aslında yapmanız gereken yapmanızı istediğimiz şey de 
bu, o yüzden bunları burada konuşacağız. Süper iletişim nedir, iletişim nedir, neleri 
doğru yapıyoruz, neleri yanlış yapıyoruz, günlük yaşantımızda doğru bildiğimiz 
yanlışlar, dikkat etmeniz gereken şeyler ve bunların hepsi iletişimle ilgili ne varsa 
hepsini konuşacağız. İçinizde en ufak bir soru kalmasın, enteraktif olacağız, 
katılımınızı istiyorum. Sorularınızı, merak ettiklerinizi mutlaka iletin, el kaldırın 
konuşalım, tartışalım.  

Kelimeleri değiştirirseniz, dünyayı değiştirirsiniz; o yüzden kendi kelimenizi seçin, 
kendi dünyanızı kendiniz yenileyin.  
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İletişim dedik, aslında iletişim dediğiniz şey tamamen başlangıç olarak sizin 
konuşmanız anlamına geliyor. Yani sizin kelimeleriniz, sizin sözleriniz olarak 
konuşabiliriz bunu.  

Evvela kısaca kendimi tanıtayım. ‘Türkiye’yi Uyandıran Adam’ olarak biliyoruz, 
annem bile artık öyle biliyor. Özgür diyorum, Özgür kim deyip bakıyor o hale gelmiş 
durumdayız, benimle artık özdeşleşmiş konu. O yüzden ‘Türkiye’yi Uyandıran Adam’ 
olarak çok mutluyum. Üniversitelerde eğitimler veriyorum, seminerler veriyorum, bir 
şeyler aktarmaya, bildiklerimi iletmeye, paylaşmaya çalışıyorum. Amacımız bu ülke 
çok daha iyi yerlere gelsin, öğrenciler bu ülkenin gençleri, yeni nesil çok daha dolu 
olsun, çok daha donanımlı olsun diye çalışıyoruz. O yüzden Hayata Atılım Projesini 
de sonuna kadar destekliyorum.  

Max FM’de yayın yapıyorum, ‘Türkiye’yi Uyandıran Adam’ olarak sabah şovum var, 
her sabah. Sabahları çok keyifli, çok eğlenceli yayınlar yapıyoruz. Bu yılın aynı 
zamanda Radyo Oskarına sahibiyim, yılın radyocusu seçildim.  

Bunun dışında tiyatro oynuyorum, tiyatroyla ilgili çalışmalarım var. Sosyal Medyada 
Özgür Aksuna adresinden bana ulaşabilirsiniz. Twitter trend oldu, Türkiye’de. Bu 
iletişimin artık yeni çağdaki adı trend oldun mu arkadaşım, sen bana onu söyle o hale 
gelmiş durumdayız. Gazetede, radyoda, televizyonda nerede ne kadar 
gözüküyorsun, artık devir bu devir.  

Bunun dışında aşçıyım, yemek yapıyorum. Kendimi ifade ettiğim yerlerden birisi hep 
aynı şeyi söylüyorum; hangi işi yaptığınız, ne bölümü okuduğunuz ya da nerede 
bulunduğunuz değil, o işten mutlu olmanız, kendinizi doğru ifade edip ve o işten keyif 
almanız önemli bunu asla unutmayın. Mühendislik okumuş, iktisat okumuş, 
konservatuar okumuş birisi olarak yemek yapan ve radyoda program yapan biriyim. 
Önemli olan ne yaparken mutlu oluyorsunuz, onun peşinde koşun. Ben radyoda 
mutlu oldum daha sonra mutfak da beni cezp etti, dayanamadım mutfakta da 
öyleyim. Bunun dışında eğitimler veriyorum. Akademim var, kişisel gelişim, diksiyon 
buna benzer eğitimler veriyorum.  

Peki, ben kimim? Az önce bahsettik; mühendislik, iktisat, konservatuar bir dönem 
TRT Ankara Radyosu’nda çalıştım. Radyo ve televizyonda programlar yaptım. 
Ankara Sanat Tiyatrosu’nda çalıştım, tiyatrolarda görev aldım. Seslendirme 
yapıyorum, hala Discovery Channel’da, Kanal Türk’te Neşeli Patiler Programında. 
Capital’ı dinleyen oldu mu hiç? Bir ara ben NTV’de çalıştım, daha sonrasında Max 
FM beraber hala devam etmekteyiz. Aynı zamanda eğitmenlik yapıyorum. Kendi 
çapımda bir şeyler yazmaya çalışıyorum.  

Bunu bir dinleyicim yapıp göndermiş, çok hoşuma gitti.  Gerçekten uyandırırım, 
benim işim bu. Bunu yapmak kolay bir iş değil, bana diyorlar ki sabahın erken 
saatinde yıllardır her gün 05:30’da nasıl kalkıyorsun. Sen hiç mi hastalanmıyorsun, 
hiç mi canın sıkılmıyor, hiç mi sevgilinle kavga etmiyorsun, hiç mi miden bozulmuyor 
nasıl bir adamsın sen, android misin? Değil, yaptığım işi çok seviyorum. Yaptığınız işi 



 

4 
 

çok sevdiğiniz zaman bunun karşılığını mutlaka alıyorsunuz. Hayat size her zaman o 
direnme gücünün veriyor.  

En önemli özelliğim uyandırırım, enerji veririm. İnsan insanın aynası siz ne kadar 
enerjik olursanız, karşınızdaki kişi de o kadar enerjik olur. Şu anda da bu geçerli siz 
ne kadar katılımcı ve keyifli, eğlenceli tepkiler vererek katılım sağlarsanız, bende bu 
tarafı o kadar aynı enerjikle yansıtırım. İnsanın aynası o yüzden iletişimde insanlarla 
konuşurken görüşürken, mutlak surette o enerjikliğinizi korumanız lazım ki karşıdan 
onu alabilesiniz. Adamın karşısına geçtim, şimdi bu adamdan ne bekleyebilirsin ki bir 
şey söylesen boşa gideceğini biliyorsun, ortada doğru mesajı vermek önemli o 
yüzden enerjik olmayı asla unutmayın.  

Radyoda gündem belirliyoruz, her gün konularımız oluyor, tartışıyoruz konuları. 
İnsanların merak ettikleri ya da içlerinde olup da aynı şeyi düşündüğümüzü tahmin 
ettiğimiz konuları belirliyoruz. Trafiğe yön veriyoruz. Muhabirlerim var, her sabah yol 
durumunu aktarıyorlar ve biz de bunu radyodan paylaşıyoruz ve insanlar okula, ofise 
yetişsinler, trafiğe çözüm bulsunlar diye bir kampanyayla birlikte güzel işler 
yapıyoruz.  

Motive ediyorum, işim bu motivasyon ama evvela kendi motivasyonum. Kendinizi 
motive etmeden başkasını motive etme şansınız yok. Önce kendi motivasyonunuzu 
çok yüksek tutmanız lazım, önce can sonra canan. Kendi motivasyonunuzu 
unutmayın. Bilinçlendiriyorum. Sosyal sorumluluk projelerine mutlaka destek 
veriyorum, mutlaka onlar için bir şey yapıyorum. Çünkü insanlarla iletişim kurmanın 
yöntemlerinden birisi de budur. Duygu her zaman kazanır, unutmayın.  

Kaynak oluyorum. Nasıl kaynak oluyorum? Az önce dışarıda kar yağıyordu. 
Sabahleyin bir dinleyici beni arıyor, “Özgür okullar tatil mi?” Valiye mi benziyorum. 
Ama insanlarda güven var, demek ki bununla ilgili yıllarca doğru istihbarat 
sağlamışım ya da tatil olduğu zaman ilk olarak hemen söylemişim, o yüzden bir 
güven var. Kaynak olmak çok önemli.  

Otorite iyi.  Nasıl otorite iyi? Radyoda program yapan bir adam olarak haliyle bana en 
çok şarkı soruluyor. Ama nasıl? Arıyor, Özgür bir şarkı soracağım da kimin valla onu 
da bilmiyorum. Peki, hani mırıldan bir şey varsa. Çalışayım, işte bu şarkı. Şimdi gel 
bunu bul. Özgür onu bulur ve bundan sonra müzikle ilgili bir şey olduğu zaman 
mutlaka Özgür’e danışılır. İşte otorite olmak budur, yaptığın işte en iyi olmak. O 
yüzden her zaman onu söylüyorum, okumak sizin iç donanımınızı, kültürel seviyenizi, 
yaşam kalitenizi ve bundan sonraki yaşamınızı belirleyecek basamaklardan birisi.  

Yabancı dil, bir dil bir insan; iki dil iki insan artık ne kadar bilirsen o kadar adam o 
hale gelmiş durumda. Rakipleriniz çok fazla artık İngilizce eskisi gibi bir ayrıcalık 
olmaktan çıktı, standart hale geldi, opsiyonel değil. O yüzden sizin için önemli olan 
bunlara sahip olmak için çaba göstermeniz. Ne kadar bunları alırsanız, ne kadar 
bunları başarırsanız, o kadar bundan sonraki hayatınızda başarılı olursunuz, 
unutmayın.  
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Radyoyu üne kavuşturan olay nedir, biliyor musunuz? Titanik diyen kazandı. 
Titanik’tir, doğru cevap. Çünkü Titanik batarken ne gazete ne televizyon hiçbirisi 
sadece bir radyocu bir yardım botuyla Titanik’in yanına gidiyor ve oradan canlı yayın 
yapıyor ve bütün Titanik’in batışını birebir anlatıyor ve bütün dünya ajansları o 
radyocunun Orson Welles diye bir radyocunun anlattığı şekliyle iletiyorlar. Radyonun 
gücü. Radyoyu diğerlerinden ayıran şey, eğer bunu yapabiliyorsa çok şey yapabilir, 
radyo. O yüzden radyoyu üne kavuşturan olay, yani sadece bu değil, Titanik 
gerçektende batışı. Bu arada bugün öğrendim, Titanik’in ikincisi yapılıyor.  

Radyodan evlenme teklifi etti, biri. İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nün üzerinde seyir 
halindeyken bir dinleyicimiz aradı. Dedi ki Özgür evlenmek istiyorum. Dedim babana 
söyle bana ne söylüyorsun, benlik bir durum yok. Yok dedi öyle değil, yanlış anladın. 
Canlı yayındayız, bunları konuşurken. Evlenmeyi istediğim kız arkadaşım şu an 
arkamdaki arabada biz önlü arkalı iki araba gidiyoruz. Ne yapabiliriz? Seni çok 
seviyor. Benimle mi evlenecek, seninle mi? Sen söylersen eğer kabul eder. Dedim 
çok yanlış bir iş yapıyorsun. Benim söylememle kabul edecekse uzun sürmez, o 
yüzden dedim kendin et. Yok dedi sen söyle ben öyle olmasını istiyorum. Dedim peki, 
söyleyeyim. İsmi ne? Ayşe. Ayşe, Emre seninle evlenmek istiyor? Biz bir şeyi 
unuttuk, cevabı nasıl alacağız. Dedim ki arkanda nasıl olsa selektör yapsın. 
Telefonda konuşurken şu mizacı duydum, ağabey selektör yapıyor. Dedim o zaman 
yol ver. Evlenme teklifini yaptık, canlı yayında selektörü de gördük. Sonra evlendiler, 
işlerimin yoğunluğundan beni de davet ettiler, nikâhlarına gidemedim. Çok da mutlu 
aileleri oldu, yuvaları oldu. Daha sonra çocukları da oldu.  

Canlı yayında doğum olur mu? Canlı yayında radyoda doğum yaptık. Telefon etti, 
dedi ki Özgür çok mutluyum, bugün çok da neşeliyim, çok yakın da anne olacağım bir 
bebek bekliyorum. Evet. Bir şarkı istiyorum senden dedi. Şu anda arabadayım. 
Dedim hani bebek bekliyorsun, arabadayım, sen sürmüyorsun herhalde dedim. Yok, 
ben sürüyorum, araba geniş, ferah, rahat, bir problem yok dedi. İyi dedim, sen bilirsin. 
Ama dedim yapmasan iyi olur. Demez olaydım, ben bunları söylerken çığlıklar, 
doğum süreci başladı. Tabi büyük bir telaş ne yapacağız? Radyonun gücü, iletişimin 
gücü dedim ki şu an dinleyenler yerini söyle, konumunu söyle, arabanı söyle yakın 
etrafında olanlar varsa dinleyenlerden hemen yardım etsinler. Bizde o arada sağlık 
ekiplerine arayalım, ilk müdahaleyi yapsınlar sana. Yerini söyledi, arabasını söyledi 
hemen dinleyenler radyonun gücü gidip kadını sakinleştirdiler, ilgilendiler. O sırada 
ambulans yetişti, o sırada biz telefondayız. Çok sağlıklı ve güzel bir bebek dünyaya 
geldi.  

Bir dinleyicimiz aradı, dedi ki canım çok sıkkın bütün kariyer sitelerine depo memuru 
ilânı verdim bir kişi aramadı beni. Dedim belki depo memurluğu işini yapan adam 
kariyer sitesine bakmıyor. İletişimde bir problem var, işin içinde bir problem var. Sen 
belki yanlış yerde yanlış işi yapıyorsun dedim olabilir. Örneğini yapalım dedim. Ben 
radyodan söyledim, depo memuru arıyoruz başvuranlar bana dönsün dedim. 
Söyledik, yüzden fazla adam aradı ve o gün depo memurunu bulduk.  Demek ki 
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doğru yerde doğru iletişimi kurduğunuz zaman doğru zamanda doğru bir geri 
dönüşüm alabiliyorsunuz, amacınıza ulaşabiliyorsunuz.  

Yine karlı bir gün bütün yollar temizlenmemiş. Herkes yolda kalmış, perişan bir gün 
ve herkes arayıp imece usulü diyor ki burada kaldım, şuraya girmesinler burada 
buzlanma var, şu olmuş bu olmuş. Biz yayından bunu yapıyoruz. Bir ilki 
gerçekleştirdik, radyoda bir saatin içerisinde yüzden fazla kişiyi canlı yayına aldım, 
radyoculuk tarihinde bir ilk. İletişimin gücü, birçok insanı yoldan kurtardık. Birçok 
insana yardımcı olduk ve insanlar o gün o zor durumu atlattılar ve böylelikle trafik 
konusunda da iletişime ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gördük. Bu demek oluyor ki 
iletişimin olmadığı hiçbir yer yok, iletişim her şeydir. Bunu asla unutmayın her an her 
yerdedir.  

Kızlar 1 haftada beş kilo verdireceğim? Nasıl yapacağız bu işi? Bunu söylediğim de 
ne uyandırdı sizde, merak. Niye? Çünkü sizin ilginizi çekecek bir şeyden bahsettim. 
İşte iletişim kurmanın yönlerinden birisi de bu sizin de aklınızdan geçeni ortak noktayı 
bulabilmek, bunu başardığınız zaman birçok şeyi de halletmiş oluyorsunuz. 
Amerikalılar bir ruj yapmış. Bu ruju kullandığınız zaman tokluk hissi yaratıyor. Önemli 
olan insanların merakını cezp edebilmek, iletişim kurmanın yöntemlerinden birisi de 
bu insanlara ulaşın. Ama hangi yolla olursa olsun meraklarını çekerek, cezp ederek. 

Sağlıklı bir gözün öndeki arabanın plakasını okuma mesafesi kaç metredir? Sağlıklı 
gözün öndeki plakayı okuma mesafesi 20 m, yani buradan neyi çıkarabilirsiniz? 
Sağlıklı bir insanla iletişim kurma mesafenizi çıkarabilirsiniz. Niye 20 m değil, ne 
kadar uzaklaşırsanız bir insandan iletişiminiz o kadar kopar. Süper iletişim diyoruz; 
birebir iletişim, gerçek iletişim birazdan onun detaylarını konuşacağız zaten. 

Kaç saniye? Adamına göre değişir, ortalama almışlar, bu bir araştırma, 1 saniye 26 
salise söylemesi bu kadar ama etkisi ömür boyu. O yüzden “Seni Seviyorum” derken 
tam zamanında söyleyeceksiniz, bunu bir kere daha düşünün. Yani sevmek o kadar 
kolay, öyle basit bir şey değil. Mesela insanların söylemekte en zorlandığı üç kelime: 
“Seni seviyorum, özür dilerim, yardım eder misin?”  Bu üçünü insanlar çok zor 
söylüyorlar. O yüzden bu üçünün nasıl kullanacağınız konusunda bir kez daha 
düşünmenizi tavsiye ediyorum.  

İletişimin en önemli özelliklerinden birisi de herkesten birazcık daha farklı olmak, 
beraberinde liderliği de getirir. O yüzden bunu göz ardı etmeyin, herkeste olmayan 
neyiniz varsa onunla tanınırsınız, onunla bilinirsiniz, onunla görülürsünüz. İletişimi 
kurmanın altın kuralından birisidir.  

Diyoruz ki iletişim, nedir bu iletişim? Şöyle diyebiliriz: Duygu, düşünce veya bilgilerin 
akla gelebilecek her yolla mubah her şekilde iletişim kurabilirsiniz. Bunu nasıl 
yaptığınızın önemi yok, önemli olan anlaşılabilir olmanız. Eğer anlaşılamıyorsanız, 
derdinizi anlatamıyorsanız yoksunuz. 
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Örnek,  radyonun mucidi kim? Bunu ne için anlatıyorum, radyonun mucidi olarak şu 
an bilinen isim Guglielmo Marconi’dir. Ama bu işi yapan adam, aslını icat eden Nikola 
Tesla’dır. Ama Tesla pasif bir adam olduğu için yaptığı bu büyük icadı, bu mucizeyi 
dünyanın en büyük güçlerinden birisini anlatamadığı için bunu güzel bir tüccar olan 
Marconi kolunun altına alıp bütün dünyayı gezmiş. Bunu ben buldum demiş ve sahip 
çıkmıştır. Oda bir bilim adamı ama bunu değerlendirmiş. İşte sahip olduklarınıza 
başkalarına anlatma konusunda yetersiz kalırsanız, yok olursunuz. O yüzden anlatın, 
kendinizi ve anlaşılın. Anlaşıldığınız kadar varsınız.  

Mevlana’nın çok güzel bir sözü var; Anlattıklarınız karşınızdakinin anlayabildiği 
kadardır. O yüzden o nabza göre şerbeti iyi vermeniz lazım.  

İyi iletişim için başlıyoruz. 

Merhaba, yani selam vermeyi bir günaydın demeyi, bir iyi akşamlar demeyi 
esirgemeyin. Küçük bir örnek veriyorum, bir asansöre biniyorsun. O adamlar sana ne 
yaptı ya da düğmeye bakanlar var. Şimdi bunlar iletişim kopukluğudur. Bu büyük bir 
sıkıntı, yani bazı duvarlarımız var, bazı önyargılarımız var, bunları kırmamız lazım. 
İnsanlarla selamlaşmaktan, merhabalaşmaktan çekinmeyin. Bizim insanımız 
reddedilmekten korkar. Ben kızı seviyorum da şimdi söylersem kabul etmezse ben 
yıkılırım. Ben biterim orada. Ben bir daha kimseyi sevemem. Ne oldu, reddedilmekten 
korktun çünkü. Korkma biraz risk al, bununla bir yüzleş. İletişim kuruyorsun, yüzleş 
adamla gör bunu.  

İnsanlar önemli olduklarını hissetmek isterler. Bizim yaradılışımızda, kültürümüzde 
köklerimizde var, kendimizi önemli hissetmek. Hep öyle değil midir, o önemli 
hissetme duygusu, herkesten daha farklı olma duygusu. O yüzden insanların kendini 
önemli hissetmesine izin verin. O insan iletişim kanallarının hepsini açacaktır. Bir 
anda bütün benliğiyle size gelecektir.  

İnsanları dinlediğinizi gösterin. Çünkü insanlar dinlendiğini anlamazsa ya da bunu 
fark etmezse, teyit almazsa anlamadığınızı düşünerek aptala anlatır gibi bir daha 
anlatırlar. Buna fırsat vermeyin. Bakın işletişimi koparıyorsunuz, koparmayın. 
Anladığınızı gösterin, kafanızı sallayın, onaylayın, evet deyin, doğru deyin, haklısınız 
deyin. Ufak bir soru sorun, onayladığınız ya da anladığınızı gösteren bir soru sorun ki 
o kişiyle iletişimde olduğunuzu hissettirin.  

En büyük problemlerin birisi de ben biliyorum da anlatamıyorum. Öyle değil midir? 
Şimdi çok heyecanlandım, az önce yaptım da çok heyecanlıyım çıkmadı. Nedir 
burada problem? Güven eksikliği var, aynı zamanda altyapı olarak da bir düzene 
sahip değilsin iç bünyende, burada. Kafada bunları çözmemizsin; çünkü hazırlıklı 
değilsin. Bir şey anlatacağın zaman önceden biraz hazırlık yapmak lazım, dört beş 
cümleyle derdinizi anlatabilmeniz lazım, derdinizi aktarmanız lazım. Eğer uzatırsanız, 
iletişimi sağlayamazsınız. Gerektiği kadar anlatamaz, kısa konuşursanız yine 
anlatamazsınız. Dört beş cümlede derdinizi anlatabilir olun. Yani az laf çok iş artık 
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devir o devir, kimsenin zamanı yok, kimsenin tahammülü yok, o yüzden derdinizi 
doğru sürede anlattınız anlattınız, yoksa zor.  

Göz teması ve gülümseme, insanlar birbirlerine bakarken gözlerini hep kaçırırlar. 
Niye? Eğer insanın gözüne 3 saniyeden fazla bakarsanız, beden dilinde olumlu bir 
mesaj verdiğiniz ya da ılımlı, istekli olduğunuz anlamına gelir. Ortak nokta bulun. 
İnsanlarla ortak noktalar bulun. O noktalar size her zaman bir iletişim kaynağı 
oluşturacaktır. Ortak noktalar her zaman iletişimi güçlendirir. İnsanların uzmanmış 
gibi uzmanlaşmalarına izin verir. İnsanlarla ortak noktalar bulun ve konuşun.  

Bilgi vermek kadar da bilgi alın, yani ukalalık yapmayın ama mutlaka bir şeyleri 
anlatacak, öğreteceksiniz. Almaya da açık olun; çünkü insanlar verdikleri kadar da 
almalıdırlar. Duygularınızı söylemekten çekinmeyin. Erkekler yapıyor, adam aşık. Ne 
yaptı? Beden diliyle anlatmaya çalıştı, ya karşıdaki anlamadıysa. Ağabey ben belli 
ediyorum da anlamıyor, herhalde. Gidip konuşsam mı, acaba? Gidip konuş. Eksik bu, 
konuşmuyoruz. İma etmeyin, insanların sizin düşündüklerinizi anlamaya çalışmalarını 
beklemeyin, anlatın. Çünkü ima belki, de wireless gibi bir şeydir, ulaşır ya da ulaşmaz 
bilemezsin. Beklemeyin, konuşun derdinizi anlatın.  

Sıkıldığınız zaman konuyu değiştirin. Çünkü sıkıldığınız zaman iletişimi kopması 
noktasına gelirsiniz. Birinin sıkıldığını anladığınız zaman konuyu değiştirin. Yeni 
konudan bahsedin, renklendirip dinç hale getirin. İnsanlar iltifat edilmekten 
hoşlanırlar. Ama kadınlar, yani insanların bir üst modeli iltifata bayılırlar. İnsanlar 
iltifatı sever, kadınlar bayılırlar. O yüzden kime ne kadar vereceğinizi bilmem 
anladınız mı?  

Vücut dilini okumayı öğrenin. Ama vücut dilinizi okutmayın. Bırakın o uğraşsın. Ben 
beden dili eğitimlerinde bunu veriyorum. Beden dili çok önemli, onları da 
konuşacağız, birazdan.  

Hoşgörü ve tolerans, her geçen gün azalan bir şey. Bunu hayatınızdan lütfen 
çıkarmayın. Hoşgörülü olun, toleranslı olun, hayatınızda birazcık daha anlayışlı olun 
ve aceleci olmayın. Mesela trafikte bir kampanya başlattım, dedim ki her gün üç 
kişiye yol verse trafiği hallederiz, hoşgörü bakın. Acelemiz var. Adam başınıza 
geliyordur, sinyal veriyoruz. Şerit değiştirecek, arkadaki hızlanıyor. Kardeşim ben 
sinyalimi verdim, geçeceğim. Sen de uzaktasın. O benim orası, o yol benim önce ben 
geçerim sen arkadan gelirsin. İşte yanlışımız burada başlıyor, iletişimsizlik burada 
başlıyor.  

Pozitiflik arayın, yani bardağın dolu tarafına bakmayı mutlaka görün. Çünkü hep boş 
tarafıyla uğraşıyorsunuz, yani fırsat kolluyorsunuz. Bizim binada bir adam var, 
arabasını gelip benim arabamın arkasına koyuyor, her sabah inatla. Ben yola sabah 
06:00’da çıkıyorum. Benden önce gitmiyorsun, araba ortada. Yok, özellikle onu 
uyandıracağım, benimle sabah kavga edecek. Nedir, boş tarafıyla uğraştı. Dolu 
tarafıyla uğraşsaydı. Bu adam erken çıkıyor deyip arabasını daha başka kimseyi 
rahatsız etmeyecek bir yere koyardı. Budur işte yokuşa sürmeyin, zorlamayın.  
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Sen derken ben dediğinizi hissedin. Yanlış yapmayın. İnsanlar hep ben ben ben 
diyorlar ama sen dediklerini sanıyorlar. Benci olmayın, birazcık daha ortam ve 
toplumsal olmaya çalışın.  

Çevrenizde olumlu bir izlenim oluşturmak istiyorsanız, eğer iletişim kurarken insanları 
tenkit etmeyin, hiç sevmezler. İnsanoğlu yanlışının söylenmesinden çok mutsuz olur. 
İnsanları değiştirmeye çalışmayın, oldukları gibi kabul edin. Bir süre sonra onlar sizin 
istediğiniz forma gireceklerdir. İnsanlara dokunmaktan kaçmayın, ama abartmadan 
onun bir sınırı var. Ses tonunuz ve jestlerinizi ayarlayın. Doğru ton, doğru tonlama, 
doğru mesaj ve doğru sonuç demektir. İnsan ilişkisinin kaynağının sevgi ve saygı 
üzerine kurulu olduğunu unutmayın, yani her şeyden daha önemli sevgi ve saygı.  

İletişim, Platon’un bulduğu bir şey var; “Platonik Aşk.” Şimdi ben kendi içimde kendi 
kendime sevip karşı tarafın bundan habersiz olmasından ne kazanabilirim? Acı. 
Demek ki yanlış iletişim bana ne kazandırır? Acı. Acı kazanmayın, mutluluk kazanın.  

Yalancı İletişim, yani insanlarla doğru iletişim, gerçek iletişim kurduğunu zannedip 
aslında numara yapmak. Yapmayın. Ondan sonra “Modern Pinokya”ya dönüşmeyin. 
O hale geldik, eskiden insanlar yalan söyledikleri zaman yüzü kızarıyordu. İnsanlar 
çok rahat yalan söylüyor, onlardan olmayın.  

Kadınların otomatik araba almak neden istediğini, sebebinin ne olduğunu biliyor 
musunuz? Araştırma ne diyor biliyor musunuz? Kadınlar ne cevap vermişler? İster 
ben kullanayım, ister sevgilim ya da eşim kullansın hiç fark etmiyor. Önemli olan 
arabayı sürerken onun elini tutabileyim. Kadınlar iletişim kurmak için her yolu 
deniyorlar.  

Şimdi insanlara seslenirken, hitap ederken çocukluğumuzdan gelen bir eksik var. 
Mesela bir hata yaptığınızda ya da bir şeyi sakladığın zaman annen sana ne diyor? 
Yalan söyleme. Şimdi burada ne yaptık çocuğa? Çocuğu suçladık, yalan söylediğini 
ve yaptığının yanlış olduğunu ilettik. Çocuk suçlandı, ama deseydik ki çocuğa 
doğruyu söyle burada da bir yönlendirme vardı. Yalan söyleme ve doğru söyle 
arasında dağlar kadar fark var. Anlatmak istediğimiz bu kelimelerinizi değiştirin, 
dünyayı değiştirirsiniz. Doğru kelimeler, doğru cümleler, doğru zamanda, doğru yerde 
bunu unutmayın. O yüzden insanlara suçlayarak ya da onları itham ederek, bir şeyin 
altında bırakarak hitap etmeyin.  

Şimdi kadınlar birçok yolla mesaj verirler, iletişim kurmak isterler; bunlardan biri de 
ojelerin rengidir. Siyah, mat karamsarım, kapalıyım kardeşim. Bunalımdayım bana 
bulaşma. Simli, parlak ve kırmızı ben bugün çok güzelim, çok çekiciyim. Bir de şu 
var, bu da çok ilginç; sabahki renkler açık renkli pastel bir tonsa veya beyazsa ve 
öğleden sonra o kırmızıya dönüşmüşse sinirlenmiş demektir, sıkıntı var demektir. 
Renk değişimlerini takip edin bu da kadınların iletişim kurma ya da bulundukları 
psikolojiyi karşı tarafa aktarma yollarından biridir. Hiç dikkat etmiş miydiniz? Yeni 
moda her parmağa bir renk var, çöz çözebilirsen.   
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En çok kimin yanında susuyorsunuz? Şimdi eğer en çok kimin yanında susuyorsanız, 
aslında en çok onunla konuşmak istiyorsunuz anlamına gelir. Onun için 
susuyorsunuz. Etrafınızdakilere bakın en çok kimin yanında susuyorsanız, o kişiyle 
konuşmaya, iletişim kurmaya çalışın.  

Erkekler üçe ayrılır. Kadınlar da ikiye ayrılır; saç dökenler, tamamen kel bırakanlar. 
Erkekleri soruyorum; üçe ayrılır. Birincisi, kız sanki ben biraz üşüdüm dediği zaman,  
yok, ben üşümüyorum diyen erkek. İkincisi, kız biraz hava soğuk üşüdüm dediği 
zaman; evet ben de üşüdüm, keşke bana bir şey alsaydın diyen erkek. Üç, hava 
biraz soğuk üşüdüm gibi dediği zaman ben sana demedim mi sırtına kalın bir şey al 
diyen erkek, o üçüncüsüne biz kütük diyoruz. Kadınla erkekler en fazla o yüzden 
iletişimle ilgili problem yaşıyor.  

Sosyal medyayı ve interneti verimli kullanın, boş kullanmayın. Yani şunu yapmayın, 
neredesin aşkım, buradayım aşkım. Gerçekten iş içinde kullanın. Bundan fayda 
sağlayın, sosyal medya büyük bir güç. Bunun güçlü tarafını görün.  

Başarılı olmak istiyorsanız, eğer ben bunlara matruşka diyorum; çünkü bunların hepsi 
birbirinin içine giren şeyler. Amatörlük, iletişimsizlik, geçimsizlik, verimsizlik ve stres 
eğer bunları alt edebiliyorsanız. Bunları ben yapmıyorum ve bunlarla mücadele 
edebiliyorum diyorsanız, başarılısınız. Ama ben bunları yapıyorum, amatör 
davranıyorum, iletişimde problemlerim var, geçimsiz bir insanım, verimli değilim, çok 
stresliyim diyorsanız. O zaman başarı her zaman sizden uzak olacaktır. O yüzden 
başarılı olmaya özen gösterin.  

Nedir bu diksiyon? Zannediliyor ki sadece konuşmak diksiyon değil, etkili bir beden 
dili, ses, mimik, ses tonu, duruş, doğru kelimeler, güzel bir vurgu tonlama, Türkçeyi 
grameriyle düzgün olarak kullanabilme vs. bunların hepsini aynı anda 
yapabiliyorsanız eğer o zaman diksiyonum düzgün diyebilirsiniz.  

Diksiyonu öğrendiğiniz zaman Türkçeyi düzgün kullanırsınız, etkili konuşursunuz, 
statü kazanırsınız. Düzgün konuşmak her zaman sizi farklı gösterir. Sesinizi ve 
nefesinizi, diyaframınızı, vurgunuzu ve tonlamanızı doğru kullanmanızı öğretir. 
Duygularınızı doğru ifade edersiniz. Her şeyden önemlisi ayaklarınız yere basar, 
özgüvenli birer birey olursunuz. İşte heyecanını kontrol edemediğin zaman 
konuşurken de problem yaşarsın. Ufak bir nefes egzersiziyle, bir diyafram kontrolüyle 
bunun önüne geçmeniz mümkün, yani bir diksiyon eğitimi sizin hayatınızda daha 
kaliteli daha başarılı olmanızı da sağlayacaktır. Eğer iyi konuşursanız, karşınızdakinin 
başını eğdirirsiniz; ama kötü konuşursanız, kelleyi kestirebilirsiniz. Yunus Emre’nin 
güzel sözüdür; “Söz ola eğdire başı, söz ola kesile başı.”  

İletişimde sözler %7, ses tonu %35, beden dili ise %58 etkilidir. Gereksiz bir tonla 
hiçbir etki göstermez. Ama doğru tonla, beden dili ve duruşla yaparsan her zaman iş 
yapar. Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir. Bunu unutmayın.  
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Beden dili, duygu ve düşüncelerinizi birer yansıması yani farkında olmadan alt yazı 
geçiyor. Siz farkında değilsiniz ve karşınızdakiler onu okuyorlar.  

Beden dili ne anlatır? Kolları oynatmak, huzursuz kollar sürekli hareket halinde 
olmak, hele hele masayla irtibat halinde parmakları da masaya vurmak, tedirginlik 
hissi, rahatsız.  

Ağzı kapatmak, karşındaki insanın söylediklerini çok inanmıyor, emin değil ya da 
kendi söyledikleri yalan. Kapatmaya çalışıyor. Göz teması, 3 saniye bakıyorsa olumlu 
mesaj göndermeye çalışıyor. Göz temasını kaybetmeyin.  

Ayaklar, eğer birinden hoşlanıyorsanız, ilgiliyseniz; ayaklarınız, diz kapaklarınız ve 
ayak uçlarınız ona doğru döner. Çünkü o sizden bağımsız gider o tarafa. Kafa ya da 
kulaklarla oynamak, aslında genelde utanıyor. Elleri boynun arkasına almak; en iyi 
benim karşıya verdiği mesaj. Ayak parmaklarının üzerinde yükselme; Anlat bakayım 
üstünlük kurmaya çalışıyor, size.  

Kolları bağlamak; genelde kapalılık anlamındadır. Ama bununla ilgili bir tespitim ve 
çalışmam var. Bir tane Anadolu’dan bir teyzeyle karşılaştık. Dikkatimi çekiyor, ben 
hep görüyorum böyleler. Araştırma yaptık, karşılığı yok yani. Niye acaba? Teyzenin 
anlattığı kadarıyla birçok nedeni varmış. Yavrucuğum biraz göbeğim var, ben onu 
biraz böyle tutuyorum gizliyorum. Onun dışında, biz eski kafalıyız, eli kolu sallayarak 
yürümek bizde ayıp dedi. O yüzden dedi, eli bir yere koymak gerekiyor insan güdüsü 
bu. Bir de ağrı yapıyor, dedi. Sırtım ağrıyor, destek kiriş.  

İnsanların beden dillerini kullanmaları konusunda kendilerine özel yöntemleri olur, 
kendilerine özel hareketleri olur ama genelde mutlak surette ortak noktalar vardır. 
Eller belde, yani kadınlar için ne olduğu ortada, sen bana baksana sen, erkek içinde 
aynı şekilde saldırganlık göstergesi. Yani ben hazırım, saldırmak üzereyim. Bunu 
veriyor karşıya, mesaj veriyoruz.  

“Göbek deliği” kuralı vardır. Göbek deliğimizin ilgilendiğiniz kişiye ya da ilgilendiğiniz 
yöne doğru durmasıdır. Çünkü bedenin alt kısmı sabit olduğu için üst taraf 
oynayabiliyor ama bura hep sabit. O yüzden göbek deliğinizin gösterdiği taraf sizin 
ilgili olduğunuz kişiyi gösteriyor. Eğer buraya doğru dönüp göbek deliğimle bu tarafa 
doğru, şu tarafa da bir şey anlatıyorsam buraya da dönüyorsam, burada hala. Bu ne 
demek biliyor musun? Burada geçiciyim, ben. Birazdan geri döneceğim, zaten. 
Buradan geldim size ama döneceğim yer belli. Buradan ayrılmadım.  

İlk izlenimi ben “gözyaşı damlası” olarak adlandırıyorum. Eğer onu düşürürseniz, o 
gözyaşını alıp geri tekrar yerine koyma şansınız yok, o yüzden ilk izlenim önemli ve 
30 saniye içerisinde o ilk izlenimi aşağı yıkarı oluşturuyorsunuz. Karşınızdaki kişi 
sizin hakkınızda aşağı yukarı fikir sahibi olmaya başlıyor. O yüzden ilk izlenimi mutlak 
surette önemseyin, ilk izlenimi silmek ve ondan vazgeçilmek, çok zor.  

O yüzden bedeninizi iyi kullanacağız dedik, bazen bir hareket bin söze bedeldir. 
Doğru hareketlerde bulunduğunuzdan emin olun. Bedeninize hükmedin.  
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Güzel bir dış görünüş sessiz bir tavsiye mektubudur. Hiçbir şey yapmasına gerek 
yok, hani derler ben adama baktım mı anlarım. İnsanlar da öyle baktı mı anlarlar. O 
yüzden kaportanın önemini anlatıyorum, çok önemli. İlk izlenim için de önemlidir. 

Şimdi mutlu olmamak için ne gerekiyorsa yapıyorsunuz, öyle mi? Yapıyorsunuz, 
farkında olmadan. Peki, mutlu olmak için nelerden vazgeçmeniz gerek? Daima ben 
haklı olma ihtiyacından vazgeçeceğim, kontrol etme ihtiyacından vazgeçeceğim, 
başkalarını suçlamaktan vazgeçeceğim, sizi sınırlayan inançlardan vazgeçeceğim, 
şikâyet etmekten vazgeçeceğim, eleştiri lüksünden vazgeçeceğim, başkalarını 
etkilemek ihtiyacından vazgeçeceğim, değişime direnmekten vazgeçeceğim, 
etiketlerden vazgeçeceğim, korkularınızdan vazgeçeceğim, mazeretlerinizden 
vazgeçeceğim, geçmişinizden vazgeçeceğim. Eskiyle uğraşmayın ileriye bakın. 
Amacımız ne? Hayata Atılım. Bağlılıktan, başkalarının beklentilerine ya da başkaları 
için yaşamaktan vazgeçeceğim. Negatif insanlara maruz kalmak radyasyona maruz 
kalmak gibidir. Kısa süre alçak dozda alacaksınız, yüksek dozda olursa öldürür. 
Negatif insanları hayatınızdan çıkarın.  

Bütün insanlar aynı dille gülümser. Dünyanın neresine giderseniz gidin insanlar 
gülümser. Özür dilemek, bilindiğinin aksine sizin haksız olduğunuz anlamına gelmez, 
karşınızdaki insana verdiğiniz değerin egonuzdan daha yüksek olduğunu gösterir. 
Özür dilemekten çekinmeyin.  

  

  


