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ÖN SÖZ
Dünyanın hızla küreselleşm eye doğru yöneldiği bir zam anda, bir yandan da
bireysel özellikler ön plâna çıkmaktadır. Son yıllarda T ürkiye’de de diğer birey
sel özellikler yanında; doğru, güzel ve etkili bir diksiyona sahip olma arzusu
önem kazanmaktadır. Güzel ve etkili konuşabilm enin bireyin toplum daki yeri ve
geleceği açısından önemi kavranm aya başlanmıştır.
D iksiyon konusu, geleceğine yön verecek gençlerim iz bakım ından çok daha
önemlidir. Güzel ve etkili konuşabilen; kendini ve isteğini rahatça ifade edebilen
gençler, başarı m erdivenlerini tırm anm aya başlam ışlar demektir. îyi bir diksi
yon, iyi bir geleceğin habercisidir.
Bu eser hazırlanırken göz önünde bulundurulan tem el ilke, Türkçenin güzel
liklerini ve inceliklerini vurgulam ak suretiyle dilim izin güzel kullanılm asını sağ
lamaktır. Türkçe, dünyanın en güzel, en işlek ve en estetik dillerinden birisidir.
Ancak, biz Türkçe konuşanlar, bunun farkına pek varam am ışızdır. Bu gerçeği
Gazi M ustafa Kemal Atatürk, şu veciz sözleriyle ortaya koym uştur : “M illî his
ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin m illî ve zengin olması, m illî hissin
inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki
bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti,
dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”
Eser hazılam rken diksiyon hakkında bilgi verm ekten çok, diksiyonla ilgili
uygulam alara ağırlık verilmiştir. İyi bir diksiyon ancak konuşm a yeteneğinin be
ceriye dönüştürülm esiyle m üm kün olabilir.
Bu eserimizin; güzel Türkçem izin doğru ve etkili kullanılm asına, daha güzel
ve estetik eserlerin ortaya konm asına, m illetim izin bireyleri arasındaki her türlü
iletişim in daha uygar, daha verimli ve daha güzel olm asına katkı sağlamasını ar
zu ve üm it etmekteyiz.
Yard. Doç. Dr. Ertuğrul YAMAN
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“İnsanın süsü, yü z; yüzün süsü göz; aklın süsü, dil; dilin süsü, sözdür.”
(Yusuf Has Hacib)

Yaşamanız için gerekli olan temeli, sevinç ve neşe üzerine inşa etmelisiniz.
(Alfred Adler)

Binlerce m illik bir yol bile bir adımla başlar.
(Alm an atasözü)

“D ili ve sözü bir olmayan kimsenin, yüz dili bile olsa o, yine dilsiz sayılır.”
(M evlânâ)

B ir yıl sonrasını düşünüyorsan eğer, bir tohum ek
On yıl sonrasını düşünüyorsan eğer, bir ağaç dik
Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan eğer, halkı eğitmeye bak,
B ir tohum ekersen, bir kez ürün alırsın
B ir ağaç dikersen, on kez ürün alırsın.
Yüz kat olur bu ürün, eğitilirse halk,
Birisine balık verirsen doyar bir kez,
B alık tutmasını öğretirsen, doyar herkes.
Çin Atasözü
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SEVİM Lİ O LABİLİRSİNİZ
Bu dünyada insanların sahip olacakları birçok nim et vardır. Bunlar o kadar
çeşitlidir ki, saym aya kalksak kolay kolay bitirem eyiz. Ama, bunlardan biri var
dır ki değeri dünya nim etlerinin en değerlisi sayılan para ile de ölçelem eyecek
kadar yüksektir. Bu, nedir biliyor m usunuz? Sevim li olmaktır. Başkaları tarafın
dan sevilir, hoşa gider, etrafına rahatsızlık vermez, hatta aranır, özlenir bir insan
olmaktır.
Tabiatın bu nim etinden faydalanm ış insanların çok olduğunu ileri sürm ek ne
yazık ki, biraz güçtür. A m a burada bir m esele var: Acaba, sevimli olm ak insan
lara tabiatın bir nim eti m idir? Eğer öyle olsaydı bazı insanlar sevim li olarak dün
yaya gelecekler, sevim li olarak gelm eyenler de bu nim etten yoksun bırakıldıkla
rı için talihlerine küsüp oturacaklardı, öyle mi? Ben o kanaatte değilim. Sevim 
li olm ak da zengin olm ak gibi sonradan, çaba harcanarak elde edilen bir nim et
tir.
Ne ise, şim di zenginliği bir yana bırakalım da bahsim iz olan sevim li olm ak
konusuna dönelim : Sevim li olm ak da, zengin olm ak gibi bir takım ayrı çalışm a
lar isteyen bir m eziyettir. Bir adam çalışır çabalar zengin olur, ama sevimli ola
maz. Nice zengin adam vardır ki sevim li değildir. Çünkü sevim li olm ak onu sağ
lam aya yarayacak birtakım gayretler harcam aya, bazı fedakârlıkları göze alm a
ya, en önem lisi, içim izdeki benliği yenmeye, bütün bunları da zorla yapar ol
m aktan çıkıp bir âdet haline getirm eye bağlıdır. Eğer yakınlarınızla ve dostları
nızla ilişkilerinizde onları rahatsız etm em eye dikkat ederseniz; üstelik bunu da
yeter görm eyerek onları m em nun etm ek için elinizden geleni yapm ayı ağır bir
yük saym azsanız, hele gülüm ser bir bakışı kim seden esirgem ezseniz bir derece
ye kadar sevim li olacağm ız şüphesizdir. A m a sadece gülüm ser olm ak da yetmez.
Gülm ek istem ediği hâlde zorla gülm eye çalışan insanlarm yüzlerinin ne kadar
çirkin olduğunu her hâlde fark etmişsinizdir. Sevim li olm am ız için insanlarla
karşı karşıya geldiğim iz zam an dudaklarınızla değil, gözlerinizin içiyle gülm e
niz lâzımdır. "Gözünün içi gülüyor." dediğim iz insanlarm ruhlarında ne derin bir
sevinç vardır! A m a siz şim di diyeceksiniz ki, sevim li olm ak için dudaklarım ızla
gülmeyi haydi bir dereceye kadar becerelim , am a gözlerim izin içiyle nasıl güle
biliriz?
Doğru, hakkınız var. Bu, bir aktörlük ustalığı ile yapılacak işlerden değildir.
Gözlerinizin içinin gülebilm esi için sizin ruhunuzun içinde bir şey, bir nur olm a
12
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lıdır. Bu nur da nedir biliyor m usunuz? Sevgidir. İnsanların hepsine ve her tür
lüsüne karşı yüreğinizin sevgi ile dolu olmasıdır.
Bunu, yani sevim li olm anın sırrının yüreğinizin sevgi ile dolu olm asına bağ
lı bulunduğunu size daha iyi anlatabilm em için örnek vereyim: "Kargaya yavru
su şahin görünür" derler. Bu, ne dem ektir? Karga çirkin bir mahlûktur, karganın
yavrusu ondan daha çirkindir, am a anasının gözüne yavrusu, ne kadar çirkin
olursa olsun, güzel görünür, demektir. Bu örnek yalnız kargaya vergi değildir.
Her anaya evlâdı güzel görünür. Neden güzel görünür? A nanın kalbi evlâdına
karşı sevgi ile doludur da onun için.
Sevim li olm ak için insanın yüreğinin insanlara karşı sevgi ile dolu olması bi
rinci şarttır. İkinci şart da, söze başlarken bir aralık söylediğim gibi, içim izdeki
benliği yenebilmektir. Durm adan "ben, ben, ben" diye konuşan bir adam karşı
sındakine sevimli görünemez. "Ben şöyle yaptım , ben böyle yaptım " diyen
adam ları bir kenardan ne kadar tetikte dinlediğim izi bilirsiniz. Çünkü siz "ben"
dediğiniz zaman karşınızdaki adam ın benliğine kılıç çekmiş bir şövalye gibisi
niz. O nda hem en bir düelloya girişm ek hevesini uyandırırsınız. Karşısına çıkıp
da hep kendinizden söz ettiğiniz bir adam a sevimli görünm em iz m üm kün değil
dir. Çünkü siz boyuna "ben" derken onun benliğini hiçe saydığınızı belli ediyor
sunuz. Oysa ki insanlar, kendileri ne olursa olsunlar, benliklerine saygı gösteril
m esini isterler.
Sevim li olmak için daha başka şartlar var mıdır, bilmiyorum! A m a gözleri
m ize sevim siz görünen insanlarm yüreklerinde insan sevgisinden eser bulunm a
dığı, yalnız kendilerini sevdikleri için de kendi benliklerini öne sürerek sevim 
siz olukları muhakkaktır. Eğer sevimli olmak istiyorsak m utlaka gönlüm üzü, yü
reğim izi bütün insanlara karşı sevgi ile doldurm ayı başarm am ız,kendi benliği
m iz silerek alçak gönüllü olm aya çalışarak başkalarının benliğine saygı göster
m eyi bilm em iz lâzım.
Gururlu bir adam ın sevimli olduğu görülm üş m üdür? Zira gurur başkalarını
sevm ekten değil, insanın kendisine hayran olm asından gelen bir fena görünüş
tür. Bu görünüş sahibini sevim siz eder.
(K ısaltılm ıştır)
Şevket RADO
ÜM İT DÜNYASI
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Diksiyon
En kısa biçim iyle, seslerin, sözlerin, ses ve söze yardım cı olan öğelerin yerli
yerinde kullanılm ası sanatına diksiyon adı verilir.
Daha geniş bir tanım la, güzel ve etkili konuşm ak üzere kullanılacak dil m al
zemesinin doğru seçilm esi ve bunların konuşm aya yardım cı diğer unsurlarla (se
sin uyum u, vurgu, ton, tonlam a, durak, üslûp, jest ve m imikler, tavır vb.) uyum 
lu bir biçim de kullanabilm esi sanatına diksiyon denir. Diksiyon, anlam lı ve alım 
lı söz söylem e sanatıdır.
Herhangi bir dili konuşm ak, yalnızca o dil hakkında tem el bilgilere sahip ol
mak; dilin kelim e kadrosunu öğrenm ek ve iletişim kurm aktan ibaret değildir. Di
lin doğra ve güzel kullanılm ası da önemlidir. Dilin seslerini doğru telâffuz ede
bilmek, kelim eleri doğru seçip yerli yerinde kullanabilm ek de ayrı bir sanattır.
Türkçe, ünlü ve ünsüz uyum ları olan bir dildir. Bu bakım dan dilim izin telâf
fuzu son derece estetiktir. Ancak, güzel ve etkili konuşabilm ek için bazı kuralla
ra da dikkat etm ek gerekir:
• K ullanılacak dil m alzem esini doğra seçmek ve yerinde kullanm ak.
• Seçilen dil m alzem esini doğra telâffuz etmek.
• Ses ve konuşm ayla ilgili bütün unsurları en verim li şekilde kullanm ak.
• Konuşm anın açık, anlaşılır ve etkileyici olm asına özellikle dikkat etmek.
G ünlük hayatım ızın vazgeçilm ez unsurlarından birisi de konuşmadır. K onuş
manın niteliği ise tam am ıyla diksiyona bağlıdır. Diksiyon; sağlam , etkili ve gü
zel konuşabilm enin en kestirm e yoludur.
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Sözün yapım aracı, dilin de en küçük di] birimi olan ses, biçim lenm iş ve k a
lıplaşmış bir niteliğe sahiptir. Dildeki sesler, gelişigüzel sesler değildir. Dildeki
sesler, ses yollarındaki daralm a, genişlem e, yassılam a, yuvarlaklaşm a, kapanma,
çarpm a vb. olaylarla elde edilir. Akciğerlerim ize giren hava, dışarı atılırken ses
tellerim ize çarparak birtakım engellerle karşılaşır. Bu çarpm a sonucunda dil ses
leri ortaya çıkar. Dil sesleri, anlatım özelliğine göre, ağzım ızdan çıkıncaya kadar
ses yollarında değişikliklere uğrarlar.
Diksiyonda nefes alıp vermek çok önemlidir. Konuşurken yeteri kadar nefes
almamak; sık sık veya derin nefes alm ak da sesin titrek çıkm asına yol açar. Çok
derin nefes alm ak da söyleyişi olum suz etkiler. Nefes alışın duyulm ası dinleye
ni rahatsız eder.
Güzel konuşm ak, bir sanattır. Herkes güzel konuşam az. Doğru, güzel ve et
kili konuşabilm ek için, diksiyon bilgisi ve uygulam asına ihtiyaç vardır. Sözün
çıkışm a ve anlamın gelişine göre ses tonunu ayarlam asını bilen, solunum u za
m anında yapabilen bir konuşm acı, dinleyicileri etkileyebilir. Solunum problem i
olan konuşm alar, yavan ve sıkıcı olur.
K onuşm acının duygu, düşünce ve bilgilerini karşı tarafa aktarm asında üslûp
adını verdiğim iz değişik yollar kullanılm aktadır. Doğal ve açık anlatım özelli
ğine “sade üslûp” denir. Bu üslûpta uzun ve süslü sözler, gösterişli ve parlak ha
yaller yerine kolay anlaşılır bir tarz esastır. Kolay ve pratik öğretm ek, eğlendir
m ek bu üslûbun niteliklerindendir.
Eğer, düşünceler ve duygular çok yüksek, sanatlı ve görkem liyse bu tür anla
tım a “yüksek üslûp” adı verilir. Bu üslûpta kelimeler, seçkin ve parlaktır. Sade
ve kolay anlaşılır cüm leler yerine im ajlara ve söz sanatlarına dayalı ifadeler kul
lanılır. Bu üslûbu kültürlü insanlar anlar.
H erkesin anlayacağı nitelikteki anlatım özelliğine de “karışık üslûp” denir.
Bu tür söyleyişte sade ve yüksek üslûbun karışım ı görülür. Bu üslûbu her sınıf
taki insan anlayabilir.
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Söyleyiş sanatının en önem li niteliklerden biri de sözlerin söylenişindeki ses
gücüdür. K onuşurken, söze çok yüksek sesle başlayıp nefes yetiştirem em ek yü
zünden ses tonundaki düşmeler, anlatım ın değerini kaybettirir. Sözlerin heyecan
değeri bağırm ak suretiyle yansıtılam az. Kimi konuşm acıların yaptıkları gibi, ge
reksiz bağırıp çağırmalar, çoğu zam an zarar da verebilir. Çünkü, ölçüsüz bağırıp
çağırm alar, sesin kasılm asına, çatlaklaşm asına ve nefesin zam anından önce tü
kenm esine yol açabilir.
B ir konuşm anın heyecan bakım ından en yüksek noktaya vardığı yerde ses tü
kenirse, parçadaki anlam ölür. Bu bakım dan yüksek duygu ve heyecanları anla
tırken sesin gücü gelişigüzel harcanm am alıdır. Nefes şıklaştırılm am alı; ses, yük
selen duygunun ve kabaran heyecanın doruğuna yetişecek şekilde ayarlanm alı
dır. Söz sırasındaki iniş ve çıkışlar iyi ayarlanmalı; geçişler ustalıkla yapılm alı
dır.
Söyleyişte, düşünce ve duygularm daha canlı olarak anlatılm asına yardımcı
olan birtakım hareketler vardır. Bunlara, bütünüyle “beden dili" adı verilm ekte
dir. Beden hareketlerinde ölçüyü kaçırm am ak gerekir. Ölçüsüzlük, dikkatleri da
ğıtır ve gülm elere yol açar. Bu hareket ve tavırlar, yerinde ve kararında yapıldı
ğı zam an anlatılm ak istenenler, daha kolay ve daha güçlü kavranır.
Bazı kim seler, söze hareket ve canlılık kazandırm ak am acıyla, abartm alı bir
şekilde jest ve m im iklere başvururlar. Halbuki böylesine bir tutum, anlatım ın de
ğerini düşürür. Eğer konuşm ayı bir yem eğe benzetecek olursak, beden hareket
leri, yem eğin baharatı kabul edilebilir. Bir yem eğe nasıl ki baharat hiç katılm az
sa veya kıvam ından fazla katıldığında, yem ek tadını kaybederse konuşm ada da
durum aynıdır. B eden hareketlerinden yoksun bir konuşm a ruhsuz, cansız ve he
yecansız olur. Eğer bu hareketler abartılı olarak ortaya konursa, konuşm anın ta
dı bozulur.
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D ik s iy o n I - II
Fonetik (Ses Bilgisi)
Bir dilin seslerini oluşum ları, boğum lanm a özellikleri, kelim elerdeki sırala
nışları, yüklendikleri görevler ve uğradıkları çeşitli değişm eler açısından incele
yen gram er dalm a fonetik (ses bilgisi) denir.
Diksiyon, herhangi bir dilin ses yapısıyla yakından ilgilidir. Bu bakım dan bir
dilin fonetiği, o dilin doğru ve güzel kullanılm ası açısından son derece önem li
dir.
Lehçe
Herhangi bir dilden bilinen tarihî seyir içinde veya daha önceden ayrılmış
olup ses, şekil ve kelim e ayrılıkları gösteren kollara lehçe adı verilir.
Ö rnek olarak Türkçenin çok eski dönem lerinde ayrılm ış olan Yakutça ve Ç u
vaşça uzak lehçe, tarih içinde bilinen zam anlarda ayrılm ış olan Azerbaycan, K a
zak ve Ö zbek Türkçesi gibi kolları yakın lehçe kabul edilmektedir. Her dil içer
sinde lehçeler bulunabilir.
Ağız
Herhangi bir dil veya lehçenin daha çok söyleyiş (telâffuz) özelliklerine bağ
lı olarak oluşan m ahallî kollarıdır. Her dil veya lehçenin kendi içinde ağızlan
vardır. Ağızlar, halkın kullandığı doğal konuşm a biçimleridir. Gelişm iş her dilin
içerisinde yeni ve farklı ağızlar ortaya çıkabilir. Ancak, her dilin tek bir edebî
ağzı vardır. Türkiye Türkçesinin edebî ağzı İstanbul ağzıdır. Kültürlü ve ay dm
insanlar edebî ağızla konuşur ve yazarlar. İyi bir diksiyon için edebî ağız esas
alınmalıdır. Edebî ağzın dışmdaki diğer ağızlar, yalnızca konuşm a diliyle ilgili
dir. Örnek olarak Türkiye Türkçesinin Erzurum , Trabzon, Denizli, Tokat ve A n
talya gibi çok sayıda ağzı mevcuttur.
D iksiyonun Önemi
Canlı türleri içinde bugün için kabul edilen anlam ıyla konuşabilm e özelliği
yalnızca insanoğluna m ahsus bir özelliktir. Konuşm a, insanı diğer canlılardan
ayıran, onlara üstün kılan, bir ayrıcalık belgesidir. İnsanoğlunu diğer canlılardan
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