
I. Bölüm

‹letiflim Kuracak Bir
Dil Kullan›n

“Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k›rabilir,

ama sözler kalbimizi  k›rar.”

-ROBERT FULGHUM
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Dil üstad› William Safire’a bir seferinde sormufllar: “Özensiz iletiflimin nedeni cahil-

lik midir, umursamazl›k m›d›r?”

Üstad›n muzip cevab› ne mi olmufl? “Bilmiyorum ve umurumda da de¤il.”

Söylenenleri Anlamaya Çal›fl›n

Ço¤umuzun nas›l iletiflim kurdu¤umuzu önemsemedi¤ine inan›yo-
rum. ‹nsanlarla iyi geçinmek isteriz. Ama, ço¤u zaman insanlar›n
elefltirildiklerini, d›flland›klar›n›, suçland›klar›n›, ya da utand›r›ld›k-
lar›n› sanmalar›na yol açan “tetikleyici” sözcükleri kullanmamay›
bilemeyiz. Bunun sonucunda siniri bozulmufl bir insanla karfl› kar-
fl›ya kal›r›z, ama niyetimiz asl›nda bu de¤ildir.

Bu bölümde en s›k kullan›lan tetikleyici kelimelerden pekço¤u
tan›mlanmakta ve çat›flmay› önleyip iflbirli¤ini artt›rmak için bu
“Unutulacak Sözcüklerin” yerine nas›l “Kullan›lacak Sözcükleri”
koyabilece¤imiz anlat›lmaktad›r.

Tart›flmaya Yol Açabilecek  Sözlerden Kaç›n›n

“Sözcükler ipteki çamafl›rlar gibi as›l› kal›p, zihin rüzgârlar›n-
da dalgalan›rlar.”

-Rameshwar Das

O¤ullar›m›n okudu¤u lisede âcil durumda aranacak kiflilerle il-
gili baz› formlar› doldururken, gözlerimin önünde ilk “Unutulacak
Sözcü¤ün” neden olabilece¤i zarar› gösteren bir durum geliflti. 

Bankoda dururken yan›ma bir kad›n gelip müdür sekreterine
flöyle dedi: “‹smim Rene Wilson. Müdürle randevum vard›.”
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Sekreter müdürün program›n› kontrol edip “Evet, Bayan Wil-
son,” dedi. “Saat 3:00’te randevunuz oldu¤unu görüyorum, ama
Müdür Bey yetiflemeyecek.”

Bayan Wilson rahats›z olmufltu. “Ama ben bu randevuyu bir
hafta önceden ald›m,” dedi. “Bugün buraya gelmek için de iflimden
izin ald›m.”

Sekreter, “Özür dilerim, ama Müdür Bey âcilen bir yönetim ku-
rulu toplant›s›na ça¤›r›ld›,” dedi.

Bayan Wilson üsteledi: “Ama bana neden haber verilmedi? Bu
toplant›ya zaman ay›rmak için çok u¤raflt›m. En az›ndan bir haber
verebilirdiniz.”

Okul sekreteri, “Biliyorum, ama Müdür Bey de daha yar›m saat
önce haber ald›...” dedi ve bu flekilde devam ettiler.

Oradan ayr›ld›¤›mda hâlâ tart›fl›yorlard›. Neden? ‹kisi de “ama”
sözcü¤ünü kullan›p duruyordu. Bu sözcük bir do¤ru-yanl›fl etkile-
flimi yarat›p, tart›flmalar› münakaflaya çevirir. 

Ama Sözcü¤ü Tepki Yarat›r

“Bir iliflkiyi çekiçle kuramazs›n›z.”
-Anonim

Düflünün bir. Birisi ç›k›p da size flöyle dese neler hissederdiniz: 

• “Ne söyledi¤ini duyuyorum, ama...”
• “S›n›f›n›n test ortalamas›n› yükseltmekle iyi ifl yapt›n, ama...”
• “Ö¤rencilerinizin bu geziyi çok bekledi¤ini anl›yorum, 

ama...”
• “Evet, gölge yaps›n diye oyun alan›na  a¤aç dikmeyi kabul

etmifltik, ama...”

“Ama” sözcü¤ünün daha önce söylenen herfleyi nas›l silip sü-
pürdü¤ünü görüyor ve duyuyor musunuz? Birileri bize cevap verir-
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ken ama sözcü¤ünü kullan›rlarsa, bak›fl aç›m›z› tersine çevirmifl
olurlar. E¤er biz onlara cevap verirken ama sözcü¤ünü kullan›rsak,
dediklerine karfl› ç›km›fl oluruz. Bu sözcük sözel bir çekiç gibidir,
çünkü insanlar› karfl› karfl›ya getirir. 

Ve Sözcü¤ü Onaylar

“Yapt›¤›m bütün yanl›fllar, iflledi¤im bütün hatalar düflünmeden
davranmam yüzündendir.”

-Ofis posteri

‹nsanlarla münakaflaya giriflmemek için bunun yerine ne diyebi-
liriz? Konuflmadan önce düflünmeli ve y›k›c› “ama” sözcü¤ünün
yerine yap›c› “ve” sözcü¤ünü koymal›y›z. Ve sözcü¤ünün güzelli-
¤i farkl› görüfl aç›lar›yla tart›flmaya girmek yerine, onlar› kabul et-
mesidir. Bir ya/veya anlaflmazl›¤› oluflturmak yerine, herkesin söy-
lediklerini onaylar. 

Okul sekreteri veliye durumu nazik bir flekilde flöyle aç›klayabi-
lirdi: “Hakl›s›n›z Bayan Wilson, Müdür Bey’le randevunuz vard›
ve sizinle görüflemeyece¤i için ben de üzgünüm. Âcil bir toplant›
için ça¤›r›ld›. Bir baflka zaman için yeniden randevu almak ister mi-
siniz? Ve lütfen, bir kez daha özürümü kabul edin.”

fiimdi, ‘ve’ sözcü¤ünü içeren afla¤›daki cümlelere bak›n. Bunla-
r› duyan kifli olman›n nas›l oldu¤unu hayal edin.

• “Ne söyledi¤inizi duyuyorum ve Okul Aile Birli¤i
toplant›lar›n› alt›da bafllatmay› denedik, ama velilerin ço¤u 
gelemedi. Toplant›lar› k›salt›p nas›l sekizde bitirebilece¤imiz 
konusunda bir fikriniz var m›?”

• “Sen s›n›f›n›n test ortalamas›n› yükseltmekte baflar›l› oldun ve 
biz de matematik becerilerini gelifltirmekte daha da baflar›l› 
olaca¤›z.”

• Ö¤rencilerinizin bu geziyi sab›rs›zl›kla bekledi¤ini anl›yorum 
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ve sonra otobüs fiyatlar› zamland›. Nas›l ek para toplay›p da 
bu geziye gidebilece¤imiz hakk›nda bir fikriniz var m›?”

• “Evet, a¤aç dikip oyun alan›n› gölgelemeye karar vermifltik ve 
sonra da a¤açlar› ba¤›fllayacak olan flirket vazgeçti. Bize
birkaç fidan vermeye istekli olabilecek hiç tan›d›¤›n›z fidanl›k 
var m›?”

Ve Sözcü¤ü Konuflmay› Sürdürür

“Hayat›n›z›n mutlulu¤u düflüncelerinizin niteli¤ine ba¤l›d›r”
-Marcus Aurelius

‹liflkilerimizin sa¤l›kl› oluflu da kulland›¤›m›z dilin niteli¤ine
ba¤l›d›r. “Ne söyledi¤iniz de¤il, nas›l söyledi¤iniz önemlidir,” de-
yiflini duymuflsunuzdur. Asl›nda önemli olan hem ne söyledi¤imiz
ve hem de nas›l söyledi¤imizdir. Halka aç›k bir seminerde bu Unu-
tulacak Sözcükleri anlat›rken,  yüzünde flaflk›n bir ifade ile bir ka-
d›n söz ald›: “Ben ‹ngilizce ö¤retmeniyim. Yirmibefl y›ld›r ö¤renci-
lerime ama’n›n bir ba¤laç oldu¤unu söylüyordum! fiimdi bunun bir
ba¤laç olmad›¤›n› farkediyorum. Cümleleri ba¤lam›yor; kesiyor.
‘Bu kitab›n eski oldu¤unu biliyorum, ama okuma listesinde bulunu-
yor ve ne olursa olsun okumak zorundas›n›z.’ ‘Evet, bu akflam
Okula Dönüfl gecesi, ama yine de erken ç›kamazs›n›z.’ ‘Bu kompo-
zisyona çok zaman ay›r›p çok u¤raflt›¤›n› biliyorum, ama yaz›m ha-
talar›yla dolu.’ Hâlâ yar› flaflk›n bir halde, “Neyi farkettim biliyor
musunuz?” dedi. “Ben ‹ngilizce ö¤retiyordum.. ama iletiflim kur-
may› ö¤retmiyormuflum.”

‹lginç bir ay›r›m. Geçmifl, flimdiki ve gelecek zaman› kullanma-
y› ö¤reniriz, ama insanlar› rahats›z etmeyecek bir biçimde iletiflim
kurmay› ö¤renmeyiz. Ama’dan kurtulmak, insanlar› gereksiz yere
k›rmaktan vazgeçmenin bir yoludur. 
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Hararetli Tart›flmalar›  Görüfl Al›flverifline  Dönüfltürün

“Birinci s›n›f zekân›n göstergesi iki z›t fikri ayn› anda zihinde
bulundurabilmektir.”

-F.Scott Fitzgerald

Birinci s›n›f bir iliflkinin göstergesi de iki insan›n birbirine düflman
olmadan, ayn› anda z›t fikirlere sahip olabilmeleridir. Her ikisi de
görüfllerini dile getirirken ve sözcü¤ünü kullan›rlarsa, bu mümkün
olabilir. Birisi ama sözcü¤ünü kullan›r kullanmaz tart›flmaya giden
yol aç›l›r, çünkü as›l  ifade edilmek istenen “Benim fikrim senin-
kinden iyi ve senin ki  yanl›fl,” düflüncesidir.

Bundan böyle birisiyle münakafla ederken bir an durun, bir ad›m
gerileyin ve neler olup bitti¤ini düflünün. Büyük olas›l›kla biriniz,
ya da her ikiniz birden ama sözcü¤ünü kullan›yorsunuzdur. Ço¤u-
muz hemen hemen her a¤z›m›z› açt›¤›m›zda ama dedi¤imizi farke-
dince flafl›r›r›z. Bu, boflluk doldurmak için, cümlelerin aras›na hiç
düflünmeden  ekledi¤imiz bir al›flkanl›k halini alm›flt›r. Bunu ne ka-
dar s›k söyledi¤imizi farketti¤imizde, karfl›m›zdakinin söyledi¤ini
reddederek asl›nda onu dinlemedi¤imizi; yaln›zca kendi görüflümü-
zün daha iyi oldu¤unu “kan›tlamak” için s›ram›z› bekledi¤imizi far-
kederiz. 

Ama sözcü¤ünün yerine ve’yi koyar koymaz konuflmalar›m›z
daha az iddial› ve daha nazik bir hale dönüflür. ‹nsanlar›n “görüflle-
rinin yanl›fll›¤›n›” görmelerini sa¤lamaya çal›flmak yerine, inançla-
r›na sayg› göstermeye bafllar›z. Söylediklerine kat›lm›yor olabiliriz;
ancak, onlar›n sorunlu bireyler olduklar›n› düflünmek yerine, farkl›
bir bak›fl aç›s›na sahip olduklar›n› kabul ederiz.

Bir okul müdürü bu tek sözcü¤ü de¤ifltirmenin ö¤retmenlerle
olan iliflkisinde büyük bir fark yaratt›¤›n› söylemiflti: “Ö¤retmenler-
den biri s›n›f listesini al›r almaz h›fl›mla odama dald›. ‘Bunu bana
nas›l yapabilirsiniz?! S›n›f›mda otuz ö¤renci var ve yard›mc›m
yok!’ dedi.”

“Ona tam ‘Kusura bakmay›n, ama bütçemiz kesintiye u¤rad›,’




