


Hayatım boyunca yaptığım tüm
çalışmalarım; unutulmuş sözlü iletişim 
sanatına ve doğru kelimelerin, doğru 
zamanda doğru sonuçlara götürme 

gücü olduğu fikrine adanmıştır.

Genellikle, danışanınızın sizin gibi başka biri yerine sizi 
tercih etmesindeki sebep, tam olarak ne söyleyeceğinize, nasıl 

söyleyeceğinize ve ne zaman söyleyeceğinize bağlıdır.

Bu kitap, başarı odaklı kişilerin istediklerinden daha fazlasını 
elde etmeleri için kelimelerin gücüne dair ustaca hazırlanmış 

bilgi ve araçlar sunuyor.



“Doğru kelimelerin, doğru şekilde ifade edilmesi gerçek sihir 
olmasa da sihir gibi bir şeydir! Bu kitap, herkes için harika bir 

rehber!”

-Bob Burg, The Go-Giver kitabının Ortak Yazarı

“Phil, bu muhteşem kitabın sonunda kendini çok iyi ifade 
ediyor: ‘Bu kitapta öğrendiğin her şey basit, uygulaması kolay 

ve işe yarıyor.’ Denedim, kanıtladım ve garanti ediyorum. 
Şimdi, senin de kendi yolunu bulmana yardım edecek.”

-Philip Hesketh, Profesyonel Konuşmacı, Yazar

“Bu kitap, kişilerin yaptıkları konuşmalardan olumlu sonuçlar 
almasını sağlayacak önemli fikirler ve uygulanması kolay 

öneriler içeriyor.”
-Grant Leboff, StickyMarketing.com’un CEO’su

“Phil’in basit olmasına rağmen etkili tetikleyici ifadeler, 
işimizin büyümesini sağladı. Etki ve İkna Stratejileri, sizi 
hayatta ve iş dünyasında arzu ettiğiniz sonuçlara ulaştıracak 

gerçekçi çözümlerle dolu bir kitap.”

-Richard Dixon, Holidaysplease’de Yönetici



“Müşterilerinize, meslektaşlarınıza, işverenlerinize veya 
hayatınızdan herhangi birine ‘evet’ dedirtmek istiyorsanız, 

sizlere sihirli bir tavsiyem var: Bu kitabı alın! Bu kitabı; ürün, 
hizmet, hikâye satan ya da ilk andan itibaren başkalarını 
etkilemek, motive etmek, etkileşimde bulunmak isteyen 

herkesin okuması gerekiyor. Etki ve İkna Stratejileri, sizleri en 
zorlayan cümleleri kurmanıza; doğru zamanda, doğru soruları 

sormanıza ve yanlış kelimeleri kişisel veya mesleki kelime 
dağarcığınızdan çıkarmanıza yardımcı olacak.”

-Sylvie di Giusto, Açılış Konuşmacısı ve Kurumsal İmaj 
Danışmanı

“Söylenecek en iyi şeyi düşünmek için en kötü zaman, 
onu söylediğiniz zamandır. Uzun zamandır büyük güç 

senaryolarının, can alıcı soruların, kapıları açan ve satışları 
büyüten büyülü ifadelerin hayranıyım. Bu gibi durumlarda 

kilidi açacak anahtarı bulmak için Phil Jones’tan daha iyi biri 
yok. Daha fazla satmak, daha etkileyici olmak istiyor ama 
bunu yapmak için çok zaman harcamak istemiyorsanız, bu 

kitap sizi başarıya götürecek sihirli bir değnek!”

Rob Brown, Networking Coaching Academy’nin 
Kurucusu ve Çok Satan Build Your Reputation kitabının 

yazarı
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STRATEJİLERİ
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Etki ve İkna Stratejileri

Ne söyleyeceğinizi
düşünmenin en kötü zamanı,

onu söyleyeceğiniz andır. 

Bu kitap sizi, hemen hemen her olaya hazırlar 
ve neredeyse her sohbete, avantajlı bir başlangıç 

yapmanıza yardımcı olur.



Phil M. Jones
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Açılış Kelimeleri

Bu kitabı almanızın birçok farklı sebebi 
olduğunu tahmin ediyorum. 
Belki biri için aldınız ya da becerilerinizi geliştirmek isteyen 
deneyimli bir satış danışmanısınız. Belki de bir şirketi 
yönetiyorsunuz veya becerilerinizi geliştirmeyi umuyorsunuz 
ya da kitabın kapağını sevdiniz ve içeriğine bakma dürtüsüne 
engel olamadınız. Bununla birlikte bir şeyden çok eminim: 
Bu kitabı elinize aldığınıza ve buraya kadar okuduğunuza göre 
değişim konusunda açık fikirli ve başarılı olmak konusunda 
ciddi olduğunuzu kendinize ispatlamış oldunuz.
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Etki ve İkna Stratejileri

İnsanlarla, insan ilişkilerine ve 
iş ilişkilerine dair yaptığım tüm 
çalışmalarımda, bazı insanların aynı 
taktikleri kullanarak diğerlerinden 
büyük ölçüde farklı sonuçlar elde 
ettiğine şahit oldum ve onlara hayran 
kaldım.
Aynı ürün ve kaynakları olan işletmelerde çalışan insanlar, 
bazen yeni müşteriler bulmakta zorlanıyorlar. Diğer yandan 
bazı firmaların da satışları zirve yapmış durumda. Tutum ve 
davranışlarındaki farklılıklarına rağmen bu başarılı insanların 
ortak bir yanının olduğunu gördüm. Başarılı insanlar; ne 
söyleyeceklerinin, nasıl söyleyeceklerinin ve nasıl davranmaları 
gerektiğinin tamamen bilincindeler.

Bu aydınlanma, kelimelerdeki ince bir değişimin bütün bir 
konuşmanın temelini değiştirebileceği ve bir insanın inanç 
sisteminde değişime neden olan hassas tetikleyicilerin neler 
olabileceği hakkındaki çalışmalarıma başlama sebebim oldu.



Phil M. Jones
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2012 yılında, eğitim ve konuşmalarımda sıklıkla kullandığım 
cümleleri bir araya getirerek hazırladığım Magic Words 
(Tetikleyici İfadeler) adındaki kitabım yayımlandı. Gerçekten 
gurur duyduğum bir iş oldu. Beni gururlandıran şey, küçük 
kitabımın çok satanlar listesine girmesi değil, kitabımı 
alan insanların okumaya devam etmeleri, öğrendiklerini 
kullanmaları ve kelime seçimlerinde basit değişiklikler yaparak 
sosyal yaşantılarında harika sonuçlar elde etmeleriydi. 

Müsaadenizle tetikleyici ifadelerin neler olduğunu, sizlere biraz 
daha anlatayım.

Tetikleyici ifadeler, doğrudan bilinçaltına işleyen sözcük 
kümeleridir. Bilinçaltı, karar vermede etkili bir araçtır. Karar 
alma esnasında şartlandırılma yoluyla önceden programlanmış 
bir mekanizma olduğundan derinlemesine analiz etmeden karar 
alabilmemizi sağlar. Bir bilgisayar gibi çalışır. Bilinçaltında 
yalnızca  “evet ve hayır” tuşları vardır ve üzerinde belki yazılı 
bir seçenek yoktur. Etkili, kararlı ve hızlı bir şekilde yoluna 
devam eder. Beynin “belkilerden arınarak” refleksle cevap 
vermeyi sağlayan kısmında bulunan kelimeleri kullanmak, 
konuşmalarınızda makul bir avantaj elde etmenizi sağlar ve 
kendinizi ifade etme ya da karşı tarafı ikna etme konusunda 
önemli rol oynar. 
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Etki ve İkna Stratejileri

ÖRNEKLER
Bilinçaltınızın hangi zamanlarda ortaya çıktığını merak ediyorsanız, 
aşağıdaki bazı basit örnekler size yol gösterecektir:

• Uyurken nefes alış verişinizi idare etmek

• Ailenizle çıktığınız rutin bir yolculukta, hareketlerinize 
yön vermek

• Adınız geçen herhangi bir durumda dikkatinizin 
doğrudan ona yoğunlaşması

Bizler, beynimize güvenerek kararlar alır, aldığımız kararları 
hesaplar ve süzgeçten geçiririz.

Kitapta, bahsettiğim tetikleyici ifadelere ara sıra dönüp  
tekrar bakacağız, bazen de yeni kelimeler ekleyerek bunları, 
konuşmalarınızda nasıl kullanacağınızı göstermek için size 
örnekler vereceğim. Seçtiğim kelimelerin arkasında yatan 
prensipleri anlamanıza yardımcı olmak ve hayatınızda daha 
büyük bir uygulama alanı bulmanıza destek sağlamak için 
elimden geleni yapacağım.



Phil M. Jones
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Tetikleyici ifadelerin, doğru anlarda kullanıldığında doğru 
sonuçları verdiği denenmiş, test edilmiş ve kanıtlanmıştır. 
Bununla birlikte bu kitap, sadece tetikleyici ifadelerden 
ibaret değildir. Her bölüm üzerinde çalışırken insan 
zihninin nasıl çalıştığını ve anında uygulayabileceğiniz 
basit değişikliklerle hayatınızı nasıl daha yaşanır bir hâle 
getirebileceğini öğrenmenizi sağlayan etkili bir fikir 
edineceksiniz. Evet, burada verdiğim tavsiyelerim tamamen 
iş başarınızı artırmayı amaçlıyor. Öte yandan bahsettiğim her  
ilke, daha ikna edici ve yaptığınız her işte daha büyük bir 
etkinizin olmasına yardımcı olmak için herhangi bir sektöre 
veya yaşamın herhangi bir alanına kolayca aktarılabilir.

Kitabımı okurken yanınızda bir defter ve kalem bulundurmanızı 
tavsiye ederim. Her bölümde, kendi örneklerinizi oluşturmaya 
çalışın. Daha sonra da öğrendiklerinizi kendi hayatınızda test 
ederek özgüveninizi geliştirmeye başlayın. Paylaştığım şeyler 
basit gelebilir ama basit olmaları, işlevsiz oldukları anlamına 
gelmez. Biraz rahatsız olmaya kendinizi hazırlayın. Aldığınız 
sonuçları okumayı heyecanla bekliyorum. Bu yüzden lütfen 
seçmiş olduğunuz sosyal medya platformundan benimle 
iletişime geçin ve yetenekli bir karar katalizörü olma yolundaki 
deneyimlerinizi benimle paylaşın ve konuşmalarınızın daha 
akılda kalıcı olmasını sağlayın.
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Etki ve İkna Stratejileri

1İlginizi Çeker mi 
Bilmiyorum Ama...

Fikir, ürün veya hizmetlerini 
başkalarına sunma konusunda 
insanların yaşadığı en büyük 
sıkıntının, alabilecekleri ret 
korkusu olduğunu defalarca 
kez duydum. 



Phil M. Jones
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Buradan hareketle herhangi bir 
zamanda, herhangi birine, reddedilme 
olanağı olmayan bir şeyi sunarken 
kullanabileceğiniz bir dizi tetikleyici 
ifadeyle işe başlamanın en iyisi 
olacağında karar kıldım. Bahsettiğim 
tetikleyici ifade şöyle: “İlginizi çeker mi 
bilmiyorum ama...”
Basit cümle yapısının nasıl çalıştığına bir bakalım. 

“İlginizi çeker mi bilmiyorum ama...” cümlesindeki kelimelerle 
konuşmanıza başlamak dinleyicinin bilinçaltına, “Size karar 
vermeniz açısından baskı yapmıyorum,” mesajını verir. 
İlgilenmeyebileceklerini öne sürerek kendiliğinden bir merak 
duygusu uyandırmış olursunuz. Konunun “ne olduğunu” 
merak ederler ve merakları arttıkça anlattığınız şey onları daha 
çok cezbeder. Dahası onlara, artık karar vermeleri gerektiğini 
söyleyen bir mesaj vermek istenirse yumuşak yaklaşımlar, bu 
kararı verme esnasında kişinin baskıdan uzak ve daha samimi 
hissetmesini sağlar.
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Etki ve İkna Stratejileri

Asıl sihir, kurduğunuz cümlenin üç harfli bir kelimesi vasıtasıyla 
iletilir. Bu kelime, tüm konuşmalarda genellikle kaçınılması 
gereken bir kelime olan ama kelimesidir.

İşvereninizden, “Ekibin gerçekten değerli bir üyesi olduğunu 
sen de biliyorsun. Burada yaptığın her şeyi seviyoruz ama bazı 
şeylerin değişmesi gerekiyor,” ifadesiyle başlayan bir yorum 
aldığınızı hayal edin. Yorumu dinledikten sonra aklınızda 
kalan tek şey nedir? En çok odaklanacağınız bölümün, ama 
kelimesini izleyen kısım olacağını tahmin ediyorum. ‘Ama’ 
kelimesi, ondan önce söylenen her şeyi geçersiz kılar. Birine, 
“İlginizi çeker mi bilmiyorum ama...” dediğinizde dinleyicinin 
içindeki ses ona, “Bunu dinlemek isteyebilirsin,” mesajını verir. 
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Birine, “İlginizi çeker 
mi bilmiyorum ama...” 
dediğinizde dinleyicinin 
içindeki ses ona, “Bunu 
dinlemek isteyebilirsin,” 
mesajını verir. 
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Etki ve İkna Stratejileri

ÖRNEKLER
Günlük rutin sohbetlerimizde işimize yarayabilecek birkaç giriş 
cümlesi şöyledir:

• İlginizi çeker mi bilmiyorum ama [burada 
ürününüzün ne olduğunu veya hizmetinizin ne işe 
yaradığından bahsedin] ürünüme ilgi duyabilecek 
birini tanıyor olabilir misiniz? 

• İlginizi çeker mi bilmiyorum ama cumartesi günü 
için çok güzel bir planımız var ve bize katılmanızı çok 
isteriz.

• İlginizi çeker mi bilmiyorum ama bu fırsat, yalnızca 
ay sonuna kadar geçerli ve promosyonumuzu kaçır-
manızı hiç istemem.






