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Kendini, başkasını ve yaşadığı iletişim kaynaklı krizleri umur-
samayanlar kitabı yavaşça aldıkları rafa bırakabilirler çünkü 
kitapta yazanlar herkese hitap etmiyor. Kavga Etme Sanatı, 
kendi hayatına farklı bir açıdan bakmak isteyenler için yazıldı. 
İçindeki bilgiler, ailesi ve yakınlarıyla daha iyi iletişim kurmak 
isteyenlerin kesinlikle işine yarayacaktır.

Kavga Etme Sanatı, eşiyle tartışmalarını hoş bir kıvama getir-
mek hatta o tartışmalarla birbirlerine yeni alanlar açmak 
isteyenler, aşırı stresli işyerindeki iletişim aksaklıklarının üste-
sinden gelmek için uğraşanlar, ekibiyle sorun yaşayan yönetici-
ler ya da yöneticisiyle sorun yaşayan ekip üyeleri için harika bir 
başucu kitabı olacak.

Uyarı! Bu kitaptaki yaşanmış hikâyelerle zenginleştirilen 
metotları, ilişkinizde yok yere tartışma yaratıp karşınızdakiyle 
yepyeni iletişim boyutları kazanmak için kullanabilir, sonra da 
çözümsüz sanılan iletişim sorunlarını çözüme kavuşturmayı 
bağımlılık hâline getirebilirsiniz.
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İncitmeyin ve incinmeyin.
-Kenan Rıfai Büyükaksoy





Önsöz

Ya birlikte asılırız küreklere ya da ayrı ayrı.

The Art of Virtue (Erdem Sanatı) kitabının yazarı, bilim 
insanı, müzisyen ve ABD’nin eski başkanlarından Benjamin 
Franklin’in bu cümleleri özetliyor yarını. Hayat akıyor. Ya bir-
likteyiz ya da kopuk... Oysa gittikçe daha da zorlaştığını dü-
şündüğümüz hayatta hem uzun vadeli hem de güçlü bağlar 
kurmaya ihtiyacımız yok mu? Arzuladığımız kazanımlar için 
tek gereken bağ kurmak, farklılıklarla bile bağ kurmak.

Bu farklılıklar sıkıntı yaratabilir, sorun doğurabilir, çatış-
malara sebep olabilirler, varsın olsun! O çatışmalarsa kavgalara 
dönüşebilir. 

Bu kitap, stres yaratan sıkıcı laf dalaşlarını sanat eseri gibi 
kavgalara dönüştürmen için yazıldı. Umarım bir önceki kita-
bım Anadolu usulü stratejiler üzerine yazdığım Miğferden Sak-
sı gibi bu da başucunda duracak ve sık sık dönüp okuyacaksın. 



Kolay ulaşılabilecek bilgilerden kısaca bahsedip geçtim ama 
bazı şeylerin tekrar tekrar okunarak, aklına ve gönlüne kazın-
masını istiyorum.

Kolay olmayan bir yolculuğa çıkacağız ama umuyorum ki 
gülerek yürüyeceğiz çünkü kavgalardan da kahkahalarla ayrıla-
bileceğimize inanıyorum!
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Sorgulanmamış Kavga Faydasız Kavgadır

Kavgaların üç amacı vardır: Kendini, karşındakini ve ilişki-
ni yüceltmek. Dolayısıyla tartışma sırasında kendini, karşında-
kini ve ilişkini yüceltemiyorsan kavgada başarısızsın demektir. 
Başarı sağlamak senin elinde! 

Kavga Etme Sanatı konusunda kendini geliştirebilmen ve 
kendine has bir yöntem kurabilmen için yalnız başına çalışabi-
leceğin bir şey önerebilirim: Sorgulamak!

İyi hatırladığın bir kavgayı, davayı veya laf dalaşını, neyi in-
celemek istersen masaya yatırıp analiz et. Aşağıdaki soruları ve 
aklına gelen yeni soruları sorarak tekrardan bak. Daha sakin 
bir pencereden ve daha objektif bir açıdan tekrar bakarak ne-
leri değiştirmek, geliştirmek isterdin kendi gözlerinle gör. Her 
soruda ayrı bir boyut, ayrı bir cevap saklı! Süreci birkaç kez 
gözlediğinde daha iyi nasıl sonuçlanacağını görme fırsatın ar-
tıyor. Ayrıca rahat ol, zaman içinde bu sorgulamalar da bir ref-
lekse, kendiliğinden yürütülen bir beceriye dönüşüyor. 

Bu ödevi başka başka kavgalar için de yaptıkça Kavga Etme 
Sanatı konusunda deneyimin artacak ve an gelecek anında es-
nek ve güçlü şekilde sanatını icra edebileceksin! 
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Kendine şu soruları sor: 

Konu ne gibi görünüyordu?
Gerçekte konu neydi?
Konuyu kim çözebilirdi? 
Ortaya çıkan sorunun kontrolü kimdeydi?
Benim yapabileceklerim nelerdi? 
Karşı taraf ne yapabilirdi?
Şimdi olsa neyi değişik yapardım, neden? 

Dünya, biz ona ne anlam yüklediysek odur. Bugün dünya 
acımasızsa, onu kendi davranışlarımızla biz acımasız yaptık. 
Kendimizi değiştirip dönüştürebilirsek dünyayı da değiştirip 

dönüştürebiliriz; bu süreç kullandığımız dili ve iletişim yöntem-
lerimizi değiştirip dönüştürmekle başlar.

-Arun Gandhi (Mahatma Gandhi’nin torunu)
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Hayalleri Süsleyen Kavgacılar

Hepimizin kararları bağımsız bireyler olarak ve tüm 
komutları nesnel bir biçimde değerlendirerek verme-
miz ideal bir şey olurdu ama ne yazık ki bunu yapa-
bilmemiz imkânsız. 
-Edward Berrays, The Engineering of Consent

Nitelikli empati kabiliyeti, yoğun sempatik duygular, fay-
dacılık, karmaşık iletişim becerileri, yüksek özgüven, özsaygı 
birikimi, topluma saygı, sahiplenme güdüsü, samimiyet, gözle 
görülür öz-değerler, su gibi esneklik, şeffaf bir yaşam stili, çev-
resindeki insanlara güvenebilme alışkanlığı, yüksek duygusal 
zekâ, arabuluculuk, zor koşullarda liderlik, inisiyatif kabiliyeti, 
sorumluluk alabilme, geniş genel kültür, yüksek mizahi bece-
ri... 

Fabrika ürünü bir Kavga Etme Sanatı samurayı imal edecek 
olsam bol miktarda hamuruna bu özelliklerden koyardım. Ta-
bii sen de önceliklerine göre ekleme çıkarma yapabilirsin, neti-
cede hepimiz farklıyız (ve çok şükür farklıyız).

Böyle bir formüle ulaşmak imkânsız görünebilir ama tartış-
malarda, laf dalaşlarında ve nihayetinde Kavga Etme Sanatı ile 
nelerin mümkün olabileceğine gel birlikte bakalım.
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İletişime Giriş
Kitlelere liderlik yapan kişilerin en çok başvurduğu faktör, 

insan beynindeki dinamiklerdir. Birlikte bu dinamikleri ele 
alacağız ve ikna yerine izah ederek beynin dinamiklerinin ar-
dında, gönlün dinamiklerine de temas edeceğiz. İşletmelerde 
arzulanan gönüllü performans artışı denilen kavram da böyle; 
bir işi gönüllü yapmak üzerine bahsi geçen gönül kavramı da 
böyle işliyor. Tıpkı satın alma tercihlerinde farkında olduğun 
ve olmadığın ama seni satın almaya çeken etkenler olduğu gibi 
iletişim, çatışma ve kavgalarda da farkında olduğun ve olma-
dığın; bilinçaltından, bilincinden ve bilinçdışından uyaranlar 
vardır. 

Bir sır vereyim mi? Bunlara maruz kaldığın gibi sen de on-
ları kullanıyorsun ama Kavga Etme Sanatı üzerine adımlarımı-
zı atarken hem bu konudaki farkındalığını artırmayı hem de 
becerilerini geliştirmeyi hedefliyorum!

Artık hiçbir şey tek taraflı değil, yönetim karşılıklı olma 
hâli istiyor ve yönetişim oluyor, bilgi teknolojileri etkileşime 
giriyor ve bilişim oluyor. Artık mesajlar da karşılıklılık ölçü-
sünde anlam kazanıyor: İster ast ister üst olunsun ister aile 
içinde, okulda, hayatta, kantinde olsun. Bu karşılıklılık kazan-
mış, işteşlik kazanmış iletim hâline de iletişim diyoruz. 

En az iki varlık arasındaki bilgi alışverişinin uyumsuz oldu-
ğunda, mesajın doğru anlaşılmadığında veya uyumsuzluk yan-
lış bir mesajla aktarıldığındaysa iletişim çatışmalı bir hâl alıyor.

Zaten kültürel, eğitim sistemleri ve genele hâkim aile altya-
pımız açısından toplumsal reflekslerimiz şiddet içeren bir ileti-
şimi benimsiyor. Buna çatışma da eklenince didişmeler doğu-
yor. 
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Çatışmalar ve didişmeler bir noktadan sonra kavgaya dö-
nüşüyor veya açık seçik kavgalara tutuşuyoruz ya da soğuk 
savaşlar, ayak kaydırma çabaları gibi şeyler gündeme geliyor. 
Çözülmemiş çatışmalar, uzayıp giden didişmeler de bıkkın-
lık yaratıyor. Açık hesap kalıyor, stres doğuruyor ve gerginlik 
yaratıyor. Diğer yandan bir ağaca giren küçücük bir kurtçuk 
misali, cevapsız bir kavga başkalarıyla da iletişim sıkıntılarına 
sebep oluyor.

Didişmeler, çatışmalar veya kavgalarda kabaca üç ayrı yol 
izleyebilirsin: 

1) Kapanabilirsin. Bu senin kaybederken karşındakinin ka-
zanacağı ya da bu tutumundan ötürü ikinizin de kaybedeceği 
bir yaklaşımdır. Kaçan fırsatlar kesinlikle vardır. Yöneticilerle 
anlaşmazlıklarda tartışmaktan kaçınmak veya gereksiz düzey-
de alttan alınan tartışmalar buna örnektir. Örneğin yakından 
tanıdığım bir çift nitelikli şekilde, ağız tadıyla kavga etmediği 
için hep biri alttan aldığından bir süre sonra boşanmışlardı. 

2) Kapanmanın tam tersi, sözünü esirgemeyebilirsin. Ken-
dini cesur ve dobra görenler, baskın basanındır yaklaşımıyla 
ortalığı yakıp yıkabilirler. Karşısındakini ezmek gibi kazanma-
ya götüren teknikler de kullanabilirler ve başarılı oldukların-
da kendileri kazanırken, karşılarındaki kaybetmiştir. Başarısız 
olurlarsa iki taraf da kaybetmiş olabilir. Kesin olan bir şey var: 
Kalpler kırılır!

Oysa fark ettiysen ikisinde de en az bir kişi kaybediyor ve 
aslında kazananı yok! Çünkü bir savaş varsa kazanan olmaz, 
daha az ve daha çok kaybeden olur. Oysa kavgayı iletişim kur-
maya yönelik bir yol olarak görebilir miyiz? 

3) Taraflar arasındaki gerginliği netlik kazanmak için kul-
landığımız, yapıcı bakış açılarıyla bezeli Kavga Etme Sanatı'n-
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dan faydalanırsın. Atışma, didişme, tartışma, inat, laf dalaşı vs. 
artık ne demek istiyorsan, sık karşılaştığımız bu durum ve tü-
revlerine bambaşka bir perspektiften birlikte bakacağız! 

Kavga Etme Sanatı sayesinde kaybeden yok, kazanan ve 
daha çok kazanan, kaçınmak veya kafa tokuşturmak yerine 
yüzleşmek ve konuşmak var!

Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa de-
memiş miydi atalarımız? Hatta ağaçlar arasında bile iletişim 
olduğuna yönelik çalışmalar konuşuluyor. Demek ki canlılar 
için iletişim olmazsa olmaz. İletişim kurmaya çalışacağız ve 
bunun için de konuşma biçimimizi baştan ele alacağız, adım 
adım açacağız birçok bilinmezi. Örneğin illa konuşmamız mı 
gerekiyor, hissiyatlara bakamaz mıyız? İlla konuşup kendimi-
zi savunmamız mı gerekiyor, karşımızdakine söz hakkı vere-
mez miyiz? 

Yine bir düşünce önderinden söz aktaralım: “İyi konuş-
mayı bilenler kısa ve öz konuşur, çok susarlar.” demiş Dosto-
yevski çünkü iletişim aslında konuşmakla değil, dinlemekle 
mümkündür.

Ne ben ne de bu sanat kitabı, sana çatışmasız bir dünya 
vaat etmiyor, bilakis seni kavga etmeye davet ediyoruz çünkü 
klasik iletişim metotlarının ötesini konuşabileceksin, hele ki 
klasik çatışma yönetimi yaklaşımlarıyla yakalanamayan ivme-
ler edineceksin! Ayrıca neden çatışmasızlık olsun ki! Aynı de-
ğiliz çok şükür ve kullanmasını bildiğimizde bu farklılıkların 
doğurduğu uyumsuzluklar bize ivme kazandırır!

Çatışma Yönetimi metotlarına yönelik geleneksel ve mo-
dern yaklaşımları kısaca özetleyelim mi?

Çatışma dediğimiz şey, geleneksel yaklaşımda kaçınılacak 
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bir şey, bir öcü gibi görülüyordu. Kurumlar açısından israftı, 
zararlıydı, inciticiydi. Modern yaklaşımda kaçınılmazlığı gö-
rüldü, haliyle doğal bir şey kabul edildi, hatta çatışma düze-
yinin düşük olduğu ortamlarda tahrik edilmesi, grubun sağ-
lığı açısından gerekli görülmeye başlandı. 

İki yaklaşımda da haklılık payı var ama biz haklıyı aramı-
yor, daha ötesine bakıyoruz! Kavgalarda da adım adım haklı-
lığı aramadığımıza değineceğiz.

Çatışmadan neden kaçınıldığını düşündürten birkaç se-
bep verelim mi? Geleneksel yaklaşıma göre çatışmaların ke-
sin ya da olası bazı sonuçları vardır:

• Emek, zaman, enerji gibi kaynak israfları olur.
• Grup hâlinden takım olma sürecine, yani ortak hedef  

 lere koşmaya yönelik direnç artar.
• Güvensizlik, stres, şüphe artar ve sonunda da bıkkınlık  

 doğar. 
• Grup içinde birbirinin ayağına basmalar, önüne geç-  

 meler artar ve verim kaybı kaçınılmazdır.
• Gittikçe azalan bağlılık ve adanmışlıkla birlikte baskıcı  

 yöneticilerin doğma riski yükselir.
• Ekipteki azalan iletişim, bozuk mesajların artmasına   

 sebep olur.
• Amaçlardan sapıldığı, ödevlerin savsaklandığı görülür.
• Ekip olma yolundan sapılıp iç düşmanlıklar doğmaya   

 başlar.

 Bunlara rağmen bazı vaatler de söz konusudur:

• Çatışmaların tembelliği atarak ivme kazandırabilmesi   
 mümkündür.
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• İletişim kanalları hızlanarak bilgi alışverişinin güçlene-  
 bilir.

• Artan farkındalıkla daha iyi çözümler ortaya konulur. 
• Kararsızlıkların çözülmesiyle bütünleşmeye ulaşılır.
• Etkinlik ve verimlilik artar.
• İnovasyonel katkılar olur.

Kavga Etme Sanatı ile tüm bu vaatlere ek olarak pürüzlü 
gündemlerin çözümlenmesi, sorunlu gündemlerin avantaja 
dönüştürülmesi, beklentilerin ötesinde çözümlerin ortaya çı-
karılması ve çok daha fazlası mümkün.

Karanlığı karanlık kovamaz, bunu ancak aydınlık 
yapabilir. Nefreti de nefret değil, ancak sevgi yener! 
-Martin Luther King 

Balık tutarak geçinen bir adam varmış ve bir gün öyle bir 
balık yakalamış ki ailecek en az bir ay idare ederlermiş. Adam 
tam sevinecekken balık dile gelmiş: “Ben bir cinim, üç dilek 
hakkın var. Beni serbest bırakırsan üç dileğini gerçekleştiri-
rim.” demiş. Adam önce şaşırmış ve kendine geldiğindeyse 
biraz düşünmüş: “Tamam seni bırakacağım ama beş dilek is-
terim.” demiş. Cin balık reddetmiş, üç dilek hakkı olduğunu 
yinelemiş. Adam düşünmüş ve bu sefer “Dört dilek olsun.” 
demiş. Cin balık bunu da reddetmiş ve sadece üç dilek hakkı 
olduğunu tekrar etmiş. Adam düşünmüş, düşünmüş, düşün-
müş ve en sonunda kabul etmiş. O sırada balığımız nefessiz 
kalmış ve ölmüş. Adamın fırsatları da kaçmış haliyle!

Fırsatlar hakkında ne düşünüyorsun? Göz açıp kapayıncaya 
kadar doğabilir ve kaybolabilir. Hep fırsatlarla çevriliyiz ancak 
bunları görebilmemiz gerekiyor! Kavgalar, çatışmalı iletişim, 
tartışmalar da aslında mükemmel fırsatlardır; daha iyi bir ile-
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tişim kanalı yaratmak, kendini ifade edebilmek, karşındakini 
anlayabilmek için!

Aslında birer fırsat olan bu kavgaları arabalarımızdaki yol 
bulucuların rotaları olarak da görebilirsin. Ulaşmak istediğin 
noktaya götüren bir rota çıkarıyor ve yol bazen çetrefilli ola-
biliyor. Hele ki bazen girmen gereken sapağı kaçırabiliyorsun, 
sana yeni bir rota oluşturuluyor. Belki yeni rota daha uzun, 
belki daha çetrefilli ama seni ulaşmayı arzuladığın sonuca gö-
türebiliyor. Kavgalar da aynen sakin bir iletişim sapağını kaçır-
dığında oluşturulan yeni bir rota gibi ele alınabilir, seni hede-
fine ulaştırabilir!

Babam, proje yöneticisi. Onun sayesinde şantiyelerde bü-
yüdüm ve yine onun merakı sayesinde bu şantiyelerde çeşit 
çeşit çiftlik hayvanıyla da tanışma fırsatım oldu. Bunlardan 
sanırım en ilginçlerinden birisi kazlardı. Ben onları sevmek is-
tedikçe saldırıyorlardı, kovalıyorlardı. Bir kez paçamı yakala-
yacaklardı neredeyse. Hep kaçıyordum. Bir gün merak ettim, 
durursam ne olur diye denemek istedim. Yine bir kaza yak-
laşmışım, yine beni kovalıyor ve ben durunca o da durdu. Bir 
günse acaba ben onun üzerine gidersem ne olur dedim. Tam 
adeti olduğu üzere kovalayacakken ben de onun üzerine yü-
rüdüm ve geri istikamette koştu. O gün öğrendim ki kavgada 
aktif olmazsan aktif olanın rotasına tabi oluyorsun. Kaçarsan 
kovalanıyorsun, kovalarsan da karşındaki kaçabiliyor.

Zaman içinde büyüdük ve kavgayla bildiklerim de yön de-
ğiştirdi. Kavgalar, tartışmalar, laf dalaşmalarında çözüm üste 
çıkmak da değil, alttan almak da değil. Orta yol bulunamaz 
mı?

Yıllar önce bireysel koçluk üzerine çalıştığım zamanlarda 
bir iş ortağım vardı ve birlikte ilişkiler üzerine seminerler veri-
yorduk. O bazı dinamikleri kadın perspektifinden anlatıyordu 
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ben de erkekler üzerinden. İlk konu başlığı da Kavga Etme Sa-
natı'ydı. (Bu başlığın isim babasıysa akademisyen ve eğitmen 
dostum Osman Börütecene'dir.) Seminer serisi şeklinde, her 
hafta ayrı bir başlık ele alıyorduk ve başlangıcımız insanların 
deyim yerindeyse çile çektiği bu konu olduğu için tepki alıyor-
duk en başta ama aynı kişiler ilerleyen haftalarda teşekkür edi-
yordu. Kimisinin eşleriyle kavgaları kesilmişti kimisinin zevk 
aldıkları bir şekle bürünmüştü.

Demek ki kavgada kazanımlar sadece bir ütopya değil, ga-
yet mümkün olan bir şey! İlk sonuçlar böyle gelmeye başladı.

Zaman içinde şirketlere koçluk yapmaya başladım. Sizin de 
bildiğiniz üzere özellikle Türkiye işletmelerinin %99’u aile şir-
ketinden oluşuyor. Aile şirketlerinde de kimin eli kimin cebine 
kaçmış, kim kime gönül koymuş, kim kimi kıskanmış belli de-
ğil. Hatta küçük ölçekli değil, gayet büyük cirolar çeviren aile 
şirketlerinde de kurumsallık veya profesyonellik arayan gözler 
bazen cevapsız kalabiliyor. Bu sebepledir ki işletmelerimizin ve 
haliyle Türkiye ekonomisinin en önemli problem kaynağı kon-
jonktürel değişimler vs. değil, daha ziyade karı koca dırdırıyla 
elti problemidir. Peki, bu bozucu dinamiği yönetmek mümkün 
olabilir mi?

Zamanla bu konsepti geliştirdim ve seminerlerde bir konu 
başlığı olmaktan öteye taşıyıp bizzat bu başlıkta hizmetler sun-
maya başladım, seminerler verdim çünkü her Kavga Yönetimi 
seansında yepyeni şeyler öğreniyordum ve fırsatlara kapı açan 
bu deneyimleri paylaşmam şart olmuştu. 

Çıkan kavgalara kolları sıvayarak dalmak yerine, biraz basi-
retli davranmayı deneyeceğiz, olaya bakış açımızı yenileyeceğiz 
ve sonra kavga edeceğiz.

“Nasıl kavga etmeliyiz?” diye sorgulamadan önce nereler-
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de kavga ettiğimize bir bakalım mı? Kimlerle kavga ediyoruz, 
normal şartlar altında ne sebeplerle kavga ediyoruz? Liste uzun 
ama en çok sokakta, komşunla, esnafla, arkadaşınla, metro-
büsteki diğer yolcuyla, canını sıkan kişiyle, çalışanınla, patro-
nunla, yöneticinle, yönetim kurulundaki diğer üyelerle, aile 
üyelerinle, çocuğunla, eşinle, sevgilinle ve en önemlisi kendin-
le kavga edersin genelde, bazen de hayvancıklarla!

Peki, neden? Amaç farklılığı, algılama farklılığı, rol ayrı-
lıkları, kaynakların kıtlığı, iletişim güçlükleri, alışkanlıklar, 
kişilik farklılığı, kurallara ve denetime direnme, standartları 
reddetme, ortak değerlerin yokluğu...

Güzel ve pratik kavga anıları paylaşacağım ve metotları bir-
likte ele alacağız. Hemen ufak, sevdiğim ve etkilendiğim bir 
anıyla başlayalım mı? 

İstanbul Zeytinburnu'nda, Cevizlibağ’daki Atatürk Öğren-
ci Sitesi’nde üç sene kalmıştım. Odamda yılan besliyordum 
ve yılanım bir gün saldırmaya yeltendi. Bir şekilde yakaladım 
ama sakinleşmem lazımdı. Üst kata arkadaşın yanına çıkmak 
istedim, sabah beş civarıydı ve herkes uyuyordu. Bir şeyin mır-
ladığını duydum. Sesi takip etmeye çalıştım, duvarla kapı ara-
sına bir dişi kedi sıkışmış; üç tane erkek kedi "çıksana dışarı" 
dercesine bekliyorlardı. Üzerlerine yürüdüğüm gibi üç kedinin 
ikisi kaçtı. Fark ettim ki onlar kavgalardaki yancılardı ama or-
tadaki kedi kaçmamıştı: Bir bana bakıyor bir dişi kediye bakı-
yordu. Hayatımda ilk defa bir kediden ürktüm ve çekindim 
çünkü ya dişi kediye ya bana saldıracaktı ama hangimize bil-
miyordum. Beden dilimi kullandım bir şekilde ve o kediyi 
oradan uzaklaştırdım. Güya dişiyi kurtardığımı sanıyordum. 
Ne yapacaklar, nereye kadar gidecekler diye bir merak sardı 
beni. Dişi kedi kaçarken erkek kedi benim önümden yürüyor-
du. Gayet sakin, sanki "Tamam, gidiyorum," dercesine öyle 
bir mırladı ki bir anda tüm kediler böyle sağdan soldan koşuş-
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tular. Yaşadığımız yurt bloğunda o kadar kedi olduğunu bil-
miyordum. Çete toplanmıştı ve kaçan dişi kediyi bulacaklardı! 

Kavgayla alakalı temel unsurlardan birisi ne istediğinin 
farkında olmaktır. Emin olmak ve çetelere karşı dâhi durabil-
mek için her iki ayağının üzerinde durabilmen gerekir. Kediler 
bana öğrenciliğimde bir şey açıklamıştı. O mafya lideri kılıklı 
kediyi, dişi kediyi ele geçirmek için beni geçmesi gerektiğine 
ama geçemeyeceğine duruşumla ikna etmiştim. Ben onu ikna 
edemeseydim, o beni ikna edecekti. Bu paragraf da aynı şekil-
de çıkarılmalı.

İkna, kabul ettirme çabası, hak elde etmek için yapılan 
kavga, ekmek kavgası ve daha birçok kavga sebebimiz var ve 
bunların yerine karşımızdaki kişiyle kendimizi ilişkilendirecek 
bir iletişim tarzı olarak baktığımızda tüm kavga süreçlerimiz 
değişiyor. Bunu yapa yapa artık bir noktadan sonra o klasik 
kavgadan tamamen uzaklaşıyorsun. 

Nasıl olacağını sayfa sayfa birlikte irdeleyeceğiz.

Örneğin başarılı bir kavga için ikna değil, izahın daha fay-
dalı olduğunu birlikte göreceğiz. Kavgayı kazanmanın değil, 
gönülleri fethetmenin öneminden bahsedeceğiz!

En güzel kavga, başlamamış kavga değildir. 

En güzel kavga, başlamamış kavga da kazanılmış kavga da 
değildir çünkü kavganın aslında kazananı olmaz. En güzel 
kavga, iki tarafın da iletişim kurabildiği kavgalardır. En ha-
raretli kavgayla en güzel iletişim, en derin anlaşılma, en içten 
duyulma imkânları da aslında iç içedir.

Hemen birkaç örnek vereyim mi detaylıca?

Kavga etmek evliliklerde işe yarıyor. Bunu gittikleri aile te-
rapistinin “taraflar arasında tartışma dâhi içermeyen iletişim-
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sizlik” gibi bir tanı konmasıyla sonuçlanan bir boşanmanın 
ürünü olarak söylüyorum. Annemle babam pek kavga etmez-
miş, boşanmışlar.

Seminerlerimden hatırladığım bir katılımcı vardı. Eşiyle 
hâlâ kavga ettiklerini ve her kavgadan sonra artık rahatladığı-
nı, gevşediğini, eşinin de gevşediğini ve yatakta bu keyfi sür-
dürdüğünü anlatmıştı çünkü saygı çerçevesinde ve belirgin bir 
amaca hizmet eden tartışma gerginlik değil, çözüm getirir.

 Bir gün bir aile işletmesinde sorunlu bir proje üzerine ça-
lışıyoruz. Yönetimdeki aile üyeleri neyi ellerine aldılarsa berbat 
gidiyormuş. O kadar sorunlu bir proje ancak o kadar berbat 
bir işletmeyle, o kadar berbat bir işletme de ancak o kadar 
berbat bir yönetim kadrosuyla mümkündü. Derken esas işim 
olan kriz tahlilini yaptık ve çözüm sürecine girecektik ki stra-
tejimiz karmaşıktı, dingin bir zihne ihtiyacımız olduğunu gör-
düm. Dingin bir zihin için etekteki taşlar dökülmüş olmalı. 
Genel müdür ve yardımcısı aynı zamanda karı kocalardı, tam 
stratejimizin detayları için kolları sıvayacaktı ki aralarına ni-
fak tohumları ektim: “Filanca konuyu şimdi ele alacağız ama 
fark ettim ki X Hanım konuşurken sözünü kesiyorsunuz, siz-
ce buna gıcık olmuyor mu?” diye Y Beyi sorgulayarak inceden 
gerdim ortamı. X Hanım bunu kanıksamıştı, yani dert etmi-
yordu artık ama ışık üzerine tutulunca tabii ki uyarıldı. X Ha-
nım da sütten çıkmış ak kaşık değildi ve Y Bey konuşurken 
telefonuyla ilgileniyordu. Y Bey, bu tutuma belki başkası yapsa 
sinir olabilirdi ama X Hanım için kanıksıyordu. O da gerildi 
ve birbirlerine laf sokmaya başladılar. Burada nifak tohumları-
mı rastgele ekmemiştim, o âna kadar olan gözlemlerimin mey-
veleriydi. 

Laf sokuşlar derinleşti, bağrışmalar oldu, süreci kontrol et-
tim ve tartışmayı birazdan göreceğin bazı kurallara göre yön-
lendirerek devam ettirdim. Ta ki sesleri, nefesleri beklediğim 
şekilde sakinleşince ufak bir mola verdik ve akabinde strate-
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jimiz için devam ettik. Sonraki sayfalarda bu tartışmayı biraz 
daha detaylı okuyacaksın.

Dillerinin altındaki baklaları dökmüştük! Sonrası billur 
gibi akıcı olmuştu. 

Dil ve billurluk demişken tarihimizden bir örnek paylaş-
mak istiyorum. Mevlâna Celâleddin Rumi’nin yazdığı Mesne-
vi’yi ilk elime aldığımda rastgele bir yeri açmıştım. Özetle:

Gök nasılsa yer öyledir.
Havuz nasılsa lülelerden öyle akar. 
Havuz temizse lülelerden paklık akar, 
Lülelerden kir akıyorsa havuza bakmak gerek. 
Padişah dingin olursa halk refah içinde olur.

Az önce araya nifak tohumları ekmiştim çünkü benden is-
tedikleri strateji desteği için dingin bir zihne ihtiyaç vardı ama 
kanıksadıkları bazı sıkıntılar vardı. İlerleyen sayfalarda kavgaya 
nasıl motive edeceğimizi ve neden etmemiz gerektiğini daha 
iyi göreceksin.

Okudukça başka örnekler de olacak, şimdilik son örneğimi 
aile üyesi olmayan, arkadaş olan şirket ortakları üzerinden ver-
mek istiyorum.

Çok ortaklı bir şirketle yönetim stratejileri üzerine çalı-
şıyorduk ve yeni yılın planlarını yaptık. Normalde yedi or-
tak var ve özellikle iki ortak sık sık ayak bağı oluyor. Sermaye 
borçlarını ödememişler, kurdukları şirketten aldıkları hizmet-
lerin faturalarını bile ödememişler, her yönetim kurulu top-
lantısında da ayağa dolanan taleplerde bulunuyorlar. Operas-
yonu yürüten ortaklarla beraberdim ve şunu sordum: "Siz bu 
adamlarla böyle mi devam etmeyi planlıyorsunuz?"
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Operasyonu yürüten karar alıcı kadroda üç kişi var: A or-
tağı bir problem göremediğini, hoşlanmadığını ama böyle de-
vam edebileceğini söyledi. B ortağı çekimserdi, hoşlanmıyordu 
ama adım atacak cesareti de yoktu. C ortağıysa sanki benim 
bunu gündeme getirmemi bekliyormuş gibi atladı, çok rahat-
sız olduğunu, ihraç edilmeleri gerektiğini dile getirdi. Ardın-
dan bunun üzerine aralarında tartıştılar çünkü riskli bir süreç 
olacaktı ama kısa süre içinde belli oldu ki B de C ile hemfikir 
ama C’den hoşlanmadığı için bunu dile getirmiyordu. A ise 
zaten her türlü değişimden imtina eden birisiydi.

Toplantı bunun üzerine üç tarafın da ayrı ayrı düşünmesi 
gerektiğiyle sonlandı. Ben de B ortağına C’ye dair duyguları, 
düşünceleri ve birikimleriyle karar almaması gerektiğini, C ve 
A ile sempatik ve antipatik duygularını kenara koyarak ele al-
masını önerdim.

A kişisi değişiklikleri sevmeyen birisiydi, çok ağırbaşlı ve 
aşırı ağırkanlı, dolayısıyla güven alanına çok düşkün birisiydi. 
Mesela firma finansal bir karar alıp sermaye artırımına gider-
se o buna karışmayacak, hissesinin küçülmesini isteyecek diye 
öngörüde bulunmuştum ki sermaye artırımı gerçekleştiğinde 
aynen böyle oldu. C kişisiyse kararlarının sonunu pek önem-
semeyen bir yöneticiydi, dolayısıyla onun fikirlerini dikkate 
alarak ama onun dediği şekilde hareket etmeyerek ilhamlar 
bulabilirdi ki öyle oldu. 

Günün sonunda asalak olarak nitelediğim ortaklar ihraç 
edildiler. Aralarındaki kavga düşüncelerin serbestçe ortaya çık-
masını sağlamıştı ve bu çıkan düşüncelerin niteliklerini göre-
bildik.

Kavgalar böylesi ve daha fazlası kazanımları sağlıyor.

Karar vermenin tek yolu vardır, o da harekete geçmektir. 
Geriye bakmadan elinden, dilinden, zihninden, gönlünden 
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geleni yapmak gereklidir. Her zor kararı alırken daha iyi his-
sedeceksin, öyle ki o kararı gerçekleştirmek için attığın her 
adımda daha güçlü hissedeceksin. Kararı sonuca ulaştırdığın-
daysa ne kadar tatmin olacağını tahmin bile edemezsin!

Aynı şekilde kararsız kaldığında, karara varamadığında stres 
hissedersin. Sürünceme diye bilinen, ortada duran süreçleri bu 
yüzden sevmiyoruz: kaynak, zaman, emek, umut israfı. Böyle 
bir süreçten kurtulmanın yolu hemen karar alıp uygulamaya 
geçmektir!

Laf dalaşlarını sanat niteliğindeki süreçlere çevirip Kavga 
Etme Sanatı oluşturmaya karar verdiysen devam edelim!
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Fare Gibi Kıvrak Zihin

Zihin, kıvrak bir fare gibidir. Bedenimiz ve bedensel şeyle-
rimizin sanırım en açık kitap olduğu görülecektir: hareketleri-
miz, nefesimiz, sesimiz...

 Kavga Etme Sanatı içeriğini, profesyonel bir hizmet olarak 
şirketlerde ilk uygulamaya başladığım toplantılardan birinin 
ortasındaydık. Aile işletmesi müşteri firmam bir riskle kar-
şı kaşıyaydı ve bu engellememiz gereken bir durumdu. Zaten 
hâli hazırda bir krizin içindeydiler ve bu riske odaklı bir stra-
teji geliştirmemiz gerekiyordu ama öncesinde sakin bir iletişim 
kurulması şarttı çünkü yöneticilerin (karı koca işletiyorlardı) 
aralarında bir gerginlik sezmiştim. Bunu önceleri içinde bu-
lunduğumuz krizin doğal etkisi sanmıştım ama fazlası söz ko-
nusuydu. Örneğin devamında kadın yöneticiye A, erkek yöne-
ticiye de B denilecek. 

 O an gelene kadar yarım saat kadar konuşmuştuk ve B ko-
nuşurken sözü kesilirse ki sık sık kesiliyordu, kesik bir nefes 
alıp susuyordu. Görünüşte dinliyordu ancak bence kanıksıyor-
du. Tepki gösteremediği, gösterse de fayda görmediği bir du-
ruma maruz kalıyordu. Maruz kaldığı şeklindeki algımın sebe-
biy kesik nefesle konuşmak isteyen ama kapalı tuttuğu çenesi 
ve dudak hareketleri, kısıtlanmışlık tablosu çiziyordu. Emin 
olmak için orayı biraz kaşıdım ve siniri ortaya çıktı. 

 Diğer tarafta A konuşurken B de telefonundan e-postaları-
na hızlıca da olsa göz atıyordu çünkü yoğun bir mesaj ve posta 
trafiği sürdüren bir yöneticiydi. A ise konuştuğu sırada muha-
tabının gözlerinin bilgisayar veya telefon ekranına kaymasını 
kanıksıyordu. 
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Kendini, başkasını ve yaşadığı iletişim kaynaklı krizleri umur-
samayanlar kitabı yavaşça aldıkları rafa bırakabilirler çünkü 
kitapta yazanlar herkese hitap etmiyor. Kavga Etme Sanatı, 
kendi hayatına farklı bir açıdan bakmak isteyenler için yazıldı. 
İçindeki bilgiler, ailesi ve yakınlarıyla daha iyi iletişim kurmak 
isteyenlerin kesinlikle işine yarayacaktır.

Kavga Etme Sanatı, eşiyle tartışmalarını hoş bir kıvama getir-
mek hatta o tartışmalarla birbirlerine yeni alanlar açmak 
isteyenler, aşırı stresli işyerindeki iletişim aksaklıklarının üste-
sinden gelmek için uğraşanlar, ekibiyle sorun yaşayan yönetici-
ler ya da yöneticisiyle sorun yaşayan ekip üyeleri için harika bir 
başucu kitabı olacak.

Uyarı! Bu kitaptaki yaşanmış hikâyelerle zenginleştirilen 
metotları, ilişkinizde yok yere tartışma yaratıp karşınızdakiyle 
yepyeni iletişim boyutları kazanmak için kullanabilir, sonra da 
çözümsüz sanılan iletişim sorunlarını çözüme kavuşturmayı 
bağımlılık hâline getirebilirsiniz.
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