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BİRİNCİ BÖLÜM

YENİ KURALLAR

Dehşete kapılmıştım.
FBI’da geçirdiğim 20 yıldan fazla zamanın on beş 

yılını, New York'tan Filipinler’e ve Ortadoğu’ya kadar 
rehine arabuluculuğu görüşmeleri üzerine çalışarak har-
cadım. Buna kariyerimin zirvesindeydim de denilebilir.
Bürodaki on binlerce çalışan arasında uluslararası kaçır-
ma arabuluculuğunu yöneten tek kişiydim. 

Daha önce hiç bu kadar gergin hissedeceğim kişisel 
bir rehine olayıyla karşılaşmamıştım.

“Voss, oğlun elimizde. Ya bize bir milyon dolar verir-
sin ya da oğlun ölür.”

Öylece kalakalmak, gözlerini bile kırpmamak... Dü-
şünceli bir hâldeyken, kalp atışlarının normale dönme-
sini beklemek...

Elbette, daha önce buna benzer durumlarla defalarca 
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karşılaştım: Bir hayat karşılığında para istenmesi! Ama 
bu durum, tam olarak onun gibi değildi. Daha önce hiç 
kendi oğlum söz konusu olmamıştı. Ayrıca karşılaştığım 
olaylar içerisinde hiçbiri, baş döndürücü kariyere sahip 
ve ömrünü arabuluculuk uzmanlığına adamış kişilere 
karşı yapılmamıştı. 

Karşımdakiler -arabulucu muhataplarım- Harvard 
Law School arabuluculuk profesörleriydi.

Harvard’a iş dünyasından bir şeyler öğrenirim umu-
duyla, kısa bir idari arabuluculuk kursuna katılmak için 
gelmiştim. Bu kursun, ufkunu genişletmeye çalışan bir 
FBI çalışanı için sessiz sakin geçmesi ve mesleki gelişimi-
ne küçük bir profesyonel katkısı olması beklenirdi.

Harvard Arabuluculuk Araştırma Projesi (Harvard 
Negotiation Research Project) Müdürü Robert Mnoo-
kin, kampüste olduğumu duyduğunda, benimle sohbet 
etmek istediğini söyleyerek, ofisine kahve içmeye davet 
etti.

Bu durum hem onur duymamı hem de biraz korkma-
mı sağlamıştı. Yıllardır beğeniyle takip ettiğim Mnookin, 
Harvard’da hukuk profesörünün yanı sıra çatışma yöneti-
mi alanında en önemli isimlerden biri ve Bargaining with 
the Devil: When to Negotiate, When to Fight1 kitabının da 
yazarıydı. 

Dürüst olmak gerekirse Mnookin’in Kansas City’de 
eski bir devriye polisiyle, arabuluculuğu tartışmak iste-
mesi bana haksızlık gibi gelmişti ama durum gittikçe 
daha da kötüleşti. Mnookin’le oturur oturmaz kapı çaldı 
ve içeriye başka bir Harvard profesörü daha girdi. Gelen 
kişi, sekiz yılını İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi (Israel 
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National Security Council) ile İsrail Silahlı Kuvvetleri’n-
de (İSK) geçiren, uluslararası arabuluculuk, silahlı çatış-
ma ve terörizm karşıtlığı uzmanı olan Gabriella Blum’du.  

Ardından Mnookin’in sekreteri bir kayıt cihazı getir-
di. Mnookin ve Blum bana gülümsediler...

 Oyuna gelmiştim!
Mnookin gülerek, “Oğlun elimizde Voss. Ya bir mil-

yon dolar verirsin ya da oğlun ölür.” dedi. “Onu, ben 
kaçırdım. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?”

Birden panikledim. Söz konusu panik benim için 
normal değildi, sadece işimi yapmam yeterliydi. Her ne 
kadar rolünüzü iyi oynasanız da yirmi yıl boyunca insan-
ların hayatları için arabuluculuk yaparken hissetmedik-
lerinize rağmen söz konusu kendi oğlunuz olduğunda 
içinizi büyük bir korku kaplayabilir.

Önce rahatlamaya çalıştım. Karşımda önemli kişiler 
duruyordu ve ben, bir  dâhi  değil yalnızca sokak poli-
siyken FBI’a geçen bir ajandım. Ama bir sebepten dolayı 
odadaydım. Yıllarca insanların hayatlarını kurtarmamda 
çok önemli yer tutan beceriler, taktikler ve yaklaşımlar 
edinmiştim. Tüm bunların hayatımı nasıl dönüştürmeye 
başladığını yeni yeni anlıyordum. Arabuluculukla geçen 
uzun yıllardan sonra, müşteri hizmetleriyle konuşmam-
dan tutun da babalık rolünü yerine getirişimde bile mes-
leğimin büyük etkisi söz konusuydu.  

Mnookin, beni denemek ister gibi, sinirli bir şekilde, 
“Git, parayı getir yoksa oğlunun boğazını şimdi kese-
rim.” dedi. 

Bense uzun bir bakış fırlattıktan sonra gülümseyerek, 
“Benden bunu yapmamı nasıl beklersiniz?” diye sordum.
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Bunun üzerine Mnookin duraksadı. Yüzünde, acı-
mayla karışık eğleniyor gibi görünen bir ifade vardı. 
Farklı kurallar uygulayarak farklı oyunlarda oynuyor gi-
biydik.

Mnookin sakin bir hâlde, hâlâ oyunda olduğumuzu 
hatırlatmak ister gibi kaşlarını kaldırarak bana baktı.

“Oğlunu öldürmeme bir şey demiyor musun Voss?” 
diye sordu.

“Kusura bakma Robert ama oğlumun hayatta ol-
duğunu nereden bileceğim?” diye sordum. Mnookin’e 
özellikle adıyla hitap etmiştim çünkü bu şekilde daha 
samimi bir hava yaratarak, beni alt etme hamlesini boşa 
çıkaracaktım; “Gerçekten kusura bakma ama daha ya-
şayıp yaşamadığını bile bilmeden, nasıl para getireyim 
hem de bir milyon?”

Böyle akıllı bir adamın, bu saçma tavrım karşısında-
ki şaşkınlığı görülmeye değerdi. Fakat aslında yaptığım 
FBI'ın en sık kullandığı yöntemlerden biri olan açık uçlu 
soru sorma yöntemini kullanmaktan başka bir şey değildi.

Özel sektörde çalışırken, bu taktikleri biraz geliştirmiş 
oldum. Bugün karşı tarafın hemen yanıtlayabileceği ama 
belirli bir cevabının olmadığı, bu tür taktiksel sorulara 
‘Siyah Kuğu Grubu’ diyoruz. Bu tür sorular size zaman 
kazandırdığı gibi, karşınızdaki kişiye de kontrol ondaymış 
hissi verir. Oysa ki muhataplarınız bu sorularla ne kadar 
kısıtlandıklarından habersizdir.

Görünen o ki Mnookin bocalamaya başlamıştı çünkü 
konuşmanın içeriği, oğlumun öldürülme tehdidi karşı-
sında benim ne yapacağımdan çok profesörün, benim 
parayı nasıl bulacağımla ilgili kafa yormaya başlaması-
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na doğru kayıyordu. Bu, benim sorunlarımı nasıl çözer? 
Mnookin’in tehdidi ve talebini her tekrarlayışından son-
ra, oğlumun hayatta olduğundan bile habersizken, ona 
para ödememi nasıl beklediğini sormayı sürdürdüm.

Bunu üç dakika kadar sürdürdükten sonra, Gabriella 
Blum araya girdi.

Mnookin’e dönerek şöyle söyledi; “Bunu size yapma-
sına izin vermeyin.”

Mnookin pes ederek Blum'a; “Tamam, sen dene!” 
dedi.

Blum devam etti. Ortadoğu’da geçirdiği yıllar onu 
sertleştirmişti. Beni sıkıştırmaya çalıştı ama eline geçen 
tek şey soruları tekrarlamamdı.  

Mnookin sürece tekrar dâhil oldu ama o da bir yere 
varamadı. Çok gerildiği için yüzü kızardı. Böyle durum-
larda bir şeylerden rahatsız olmak düşünmemizi zorlaş-
tırabilir. 

Mnookin’i rahatlatmaya çalışarak, “Tamam tamam, 
bitti.” dedim.

O da kafa salladı. Sonuç olarak, oğlum bir gün daha 
yaşayacaktı.

“Güzel.” dedi, “Galiba FBI’ın bize öğretecekleri var.”
Önde gelen iki Harvard profesörüne karşı durmaktan 

çok daha fazlasını yapmıştım. Sonunda benimle müca-
dele etmeyi bırakmışlardı.

Peki, bu bir tesadüf müydü? Harvard, otuz yılı aşkın 
süredir arabuluculuk teori ve pratiğinin merkez üssüydü. 
Tek bildiğim FBI’da kullandığımız yöntemlerin işe yara-
dığıydı. Büro’da geçirdiğim yirmi yıl içinde hemen he-
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men tüm kaçırılma olaylarında başarıyla kullandığımız 
bir sistem geliştirmiştik. Bu 'elimizde çok büyük teoriler 
var’ demek değildi.

Yöntemlerimiz, deneme yanılmaların ürünüydü. Sa-
hada çalışan ajanlar tarafından, kriz ânında neyin işe ya-
rayıp neyin yaramadığına bakılarak geliştirilmişti; teorik 
değil, tamamen deneysel süreçlerdi. Her geçen gün ya-
şananlardan ders çıkararak araçlarımızı daha da geliştiri-
yorduk. Birilerinin ölmemesi için çabuk karar vermek ve 
işe yarar yöntemler bulmak zorundaydık. Peki, bu nasıl 
oluyordu? Benim Harvard’a, Mnookin’in ve Bloom’un 
ofisine gelmemi sağlayan soru buydu. Kendimi, küçük 
dünyamın dışında güvensiz hissediyordum. En önemlisi 
de bildiklerimi, sistemli hâle getirmek ve bilgi dağarcığı-
mı genişletmek için onların sahip olduğu bilgilerle har-
manlamaya ihtiyacım vardı.

Yöntemlerimiz, paralı askerlerden uyuşturucu kaçak-
çılarına, teröristlere ve acımasız katillere kadar uzayan 
pek çok grup üzerinde tam anlamıyla işe yaramıştı. Ama 
normal insanlarda nasıl bir etki bırakacağı konusunda 
henüz bir fikrim yoktu.

Bu görüşmede yöntemlerimizin, çok geçmeden efsa-
ne bir yer olan Harvard’da bile, teorik olarak kanıtlandı-
ğını ve her yerde işe yaradığını görmüş oldum.  

Artık yaklaşımımız her ortamda, her etkileşimde ve 
her ilişkide fayda sağlayacak şekilde kullanılabilecek ve 
her kilidi açabilecekti.

İşte bu kitap, bunun nasıl olabileceğini anlatıyor.
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ODADAKİ APTALI OYNAYAN EN AKILLI 
ADAM

Bir yıl sonra, 2006’da, sorularıma yanıt bulmak için 
Harvard Hukuk Fakültesi’nin Kış Dönemi Arabulucu-
luk Kursu’na başladım. Bu sınıfta bulunmak büyük bir 
ayrıcalıktı. Hukuk ve işletme okuyan parlak Harvard öğ-
rencileri ve Boston’ın Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 
ve Tufts Üniversitesi gibi en iyi üniversitelerinden gelen 
başarılı öğrencilerden oluşan bir grubun içindeydim. 
Arabuluculuk olimpiyatları başlıyordu ve ben alaylı olan 
tek kişiydim.

Kursun ilk günü, 144 kişilik sınıfımızın tamamı, tanı-
tım için bir amfide toplanmıştı. İlerleyen zamanlarda ise, 
her birinin uzmanlık alanı arabulucuk olan eğitmenler 
tarafından yönetilen dört gruba ayrıldık. Benim hocamın 
adı Sheila Heen’di. Çift olarak gruplara ayrılarak arabu-
luculuk örneklerini canlandırmaya gönderildik. Kurgular 
çok basitti: Birimiz ürün satıyor, birimiz alıcı oluyordu; 
iki tarafın da kafasında belirlediği fiyatlar vardı.  

Benim partnerim; takma adı Andy olan, kızıl saçlı ve 
rahat bir adamdı. Andy, entelektüel üstünlüğünü, çanta 
taşır gibi üstünde taşıyan, özgüveni yüksek adamlardan-
dı. Andy ile Harvard’ın kampüsünde, İngiliz stili mey-
danlardan birine bakan boş bir sınıfa geçerek elimizdeki 
kozları kullandık. Andy bir öneri ortaya atıyor ve içini 
mantıken doldurmaya çalışıyordu. İşte, düşülmesi kaçı-
nılmaz olan tuzak burasıydı. Ona sürekli “Bunu yapma-
mı nasıl beklersin?” sorusunun değişik varyasyonlarıyla 
yanıt veriyordum. 

Biz bu tarzı, istediğimiz sonucu alana kadar defalarca 
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kullanmıştık. Bitirdiğimizde oldukça mutluydum. Alaylı 
biri için oldukça iyi bir iş çıkardığımı düşünüyordum. 

Sınıfta tekrar gruplara ayrıldıktan sonra, Sheila öğ-
rencilerin yanına gelerek herkesin hangi fiyatta anlaştığı-
nı soruyor ve tahtaya yazıyordu. 

Sonunda sıra bana gelmişti. 
“Chris, Andy ile neler yaptın? Neler elde ettiniz?” 

diye sordu.
Sheila, Andy’nin ne kadar para ödemeyi kabul ettiği-

ni sordu. Duyduğu yanıt karşısında yüzünün aldığı ifa-
deyi hiç unutamayacağım. Yüzü önce nefes alamıyormuş 
gibi kıpkırmızı oldu. Sonra da yavru bir kuşun ötüşünü 
andıran tiz bir ses çıkardı ve kendini tutamayıp güldü.

Andy oldukça bozuldu.
Sheila, “Sahip olduğu her şeyi almışsın. Aslına bakar-

san, ilerideki çalışması için elindekilerin bir kısmını sak-
laması ve daha sonra kullanması gerekecekti.” 

Andy, yerin dibine girdi.
Ertesi gün aynı şey başka bir partnere de oldu.
Şunu diyebilirim ki adamın bütçesini fena sarsmıştım.
Fakat bunun tek başına bir anlamı yoktu; sadece bir 

kereliğine yaşadığım acemi şansı olabilirdi. Aslında, bu 
denenmiş bir yöntemdi. Deneyimlerden süzülüp ge-
len bilgilerimle, kitaplarda yazan tüm hileleri bilen bu 
adamları alt ediyordum. 

Yeni yöntemler kullanıyor gibi görünsem de kullandı-
ğım yöntemlerin birçoğu eskiydi. Kendimi Roger Fede-
rer gibi hissediyordum. Sanki zaman makinesi kullanarak 
1920’li yıllara gitmiştim ve beyaz takımlar giyerek tahta 
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raketler kullanan, yarı zamanlı eğitim alan insanlarla bir 
tenis turnuvasındaydım ve titanyum kaplamalı raketim 
ve kişisel eğitmenimle bilgisayar destekli atışlar yapmaya 
hazırdım. Karşımdakiler de akıllı -hatta çok daha akıllı- 
kişilerdi. Aslında aynı oyunu, aynı temel kurallarla oy-
nuyorduk ama bendeki donanım onlarda yoktu. 

Sheila, ikinci günün sonuçlarını da açıkladı ve “Kul-
landığın kendine has yöntemlerinle tanınmaya başlıyor-
sun, Chris.” dedi. 

Gülüşüyle ünlü, Cheshire kedisi gibi güldüm. Kazan-
mak eğlenceliydi. 

Sheila, “Chris, yöntemini neden herkesle paylaşmı-
yorsun?” dedi. “Tüm öğrencilere ‘Hayır!’ deyip yüzlerine 
bakıyorsun ve onlar, kafaları karışmış gibi görünüyorlar. 
Bu kadar kolay mı gerçekten?” diye sordu. 

Ne demek istediğini anlıyordum. Aslında ben “Ha-
yır!” demezken, sürekli sorduğum sorular, “Hayır!” demi-
şim gibi bir algı yaratıyordu. Böylece karşı tarafın açıklığı 
ve dürüstlüğü sorgulanmış oluyordu. Bu da partnerleri 
tereddüde düşürüp pazarlığa ikna etmem için yetiyordu. 
Benim sorularıma yanıt vermek, duygusal bir derinlikle 
beraber taktiksel bir psikolojik kavrayış gerektiriyordu. 
Bu da onların donanımında yoktu. 

Omuz silkerek, “Sadece sorular soruyorum.” dedim. 
“Pasif agresif bir yaklaşım bu. Üç ya da dört açık uçlu 
soruyu defalarca soruyorum. Yanıtlamaktan yorgun düş-
tüklerinde pes edip istediğimi veriyorlar.”

Andy sandalyesinden âniden fırlayarak, “Kahretsin. 
Evet, tam da böyle oldu ve bunu yaptığına dair en ufak 
bir fikrim yoktu.” dedi. 
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Harvard’daki kursum bittiğinde öğrencilerden birka-
çıyla -hatta Andy ile bile- arkadaş olmuştuk.

Harvard’da geçirdiğim süre boyunca, FBI olarak, ara-
buluculuk hakkında dünyaya öğreteceğimiz çok şey ol-
duğunu gördüm.  

Kaldığım kısa sürede öğrendim ki hepimizin çılgın, 
mantıksız, fevri ve duygusal hayvanlar olduğumuzu ka-
bul etmezsek zekâ ve matematik bilgisi, iki kişinin ara-
sındaki pazarlık meselesi karşısında yetersiz kalacaktı.

Evet, muhtemelen pazarlık yapan tek hayvan türü bi-
ziz. Örneğin; bir maymun muzunu çerezle takas etmez. 
Yaptığımız arabuluculukları hangi matematiksel teoriyle 
süslersek süsleyelim, her zaman en derinliklerimizden 
gelen içsel korkularımız, ihtiyaçlarımız ve isteklerimize 
göre hareket eden hayvanlar olarak kalacağız.  

Harvard’da öğretilenler bunlar değildi; oradaki teori 
ve yöntemler daha çok zekâ, mantık, BATNA (pazarlık 
konusunda anlaşmanın en iyi alternatifi) ve ZOPA (olası 
anlaşma alanı) gibi hazır kısaltmalar, rasyonel değer kav-
ramlarının adil olup olmadığıyla ilgili etiksel kuramlardı.

Bu kurmaca rasyonelliğin inşası, süreç ile tamamla-
nıyordu. Ellerinde belirli bir sonuca götürecek şekilde, 
önceden tasarlanmış olaylar dizisi ile belirli bir sıra için-
de gerçekleşen teklif ve karşı tekliflerden oluşan takip 
edecekleri bir senaryo olurdu. Sanki bir robotla pazarlık 
yapılıyordu. A, b, c ve d’yi belirli bir sırada yaparsan x’e 
ulaşacaktın. Gerçek dünyada ise arabuluculuk işi, çok 
daha öngörülemez ve karmaşıktır. Önce a, sonra d yön-
temini uygulamak gerekebilir. Ardından q yoluna geç-
mek gerekebilir. 
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Terörist ve kaçakçılara karşı geliştirdiğim duygusal 
yöntemlerden sadece birini kullanarak ülkenin en parlak 
öğrencilerine üstün geldiysem, bu yöntemleri neden iş 
dünyasında uygulamayalım ki? Rehine alan banka soy-
guncularının, milyar dolarlık şirket alım fiyatlarını sert 
taktikler kullanarak düşüren CEO’lardan ne farkı vardı?  

Aslında adam kaçıranlar, en iyi fiyatı elde etmeye ça-
lışan iş adamlarından farksız değillerdi.  

GELENEKSEL ARABULUCULUK

Rehin alma olayları ve arabuluculuk, yazılı hayata geçil-
diğinden bu yana mevcuttur. Eski Ahit’te, İsrailliler’in ve 
düşmanlarının, birbirlerinin yurttaşlarını savaş ganimeti 
olarak rehin aldıklarına dair pek çok hikâye geçer. Roma-
lılar, kendilerine bağlı devletlerin prenslerinin oğullarını, 
Roma’ya eğitime yollama zorunluluğu getirmişti. Böyle-
ce prenslerin sadakatini sürekli olarak sağlamış olurlardı.

Nixon yönetime gelene kadar rehine arabuluculuğu, 
asker yollayıp rehineleri kurtarmak için ateş etme üze-
rine kuruluydu. Yasalar konusundaki yaklaşımımız ise, 
dışarı çıkarmanın yolunu bulana kadar, silah kullanarak 
konuşmaya dayanıyordu. Bu da kaba kuvvet demekti.

Bir dizi rehine olayının felaketle sonuçlanmasının ar-
dından stratejimizi değiştirmek durumunda kaldık. 

1971 yılında polis, New York’un dışındaki Attica 
hapishanesindeki ayaklanmayı silah zoruyla bastırmaya 
çalışırken 39 rehine öldürüldü. 1972 Münih Olimpi-
yatları’nda 11 İsrailli atlet ve onların eğitmenleri, Alman 
polisinin başarısız kurtarma operasyonu sonrası Filistin-
lilerce öldürülmüştü.  
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Amerikan yasalarındaki büyük değişim ise, 4 Ekim 
1971’de Florida’daki Jacksonville Uluslararası Havaala-
nı’nın pistinde yaşandı. 

O sıralar ABD’de peş peşe uçak kaçırma olayları yaşa-
nıyordu. 1970 yılında, her üç günde bir, beş olay olmuş-
tu. İşte, bu yoğun atmosferde George Giffe Jr. adındaki 
çılgın bir adam Nashville, Tennessee’den Bahama Adala-
rına gitmeyi planlayan bir uçağı kaçırmıştı.  

Olay sona erdiğinde Giffe, iki rehineyi -eski eşini, pi-
lotu- ve kendini öldürmüştü. 

Bu kez, rehine olayından uçağı kaçıran değil, doğru-
dan FBI sorumlu tutulmuştu. Rehinelerden ikisi Giffe’yi, 
yakıt ihtiyacı nedeniyle, uçağı Jacksonville’deki piste in-
dirmek için ikna etti. Asıl sorun, ajanların sabırsızlanıp 
uçağın motoruna ateş etmesi ve bu hamlenin de Giffe’yi, 
en kötü senaryo için harekete geçirmesiydi. 

FBI’a çok büyük bir suç yüklenmişti. Pilotun eşi ve 
Giffe’nin kızı, ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek-
ten FBI’ı suçladı ve onlara karşı dava açtı. Mahkeme ise, 
dosyayı kabul etti. 

1975 yılında, ABD Temyiz Mahkemeleri, ‘Downs’ 
davasında, rehineleri korumanın daha iyi bir yolunun 
olduğuna karar vererek FBI’ın, iki rehine güvenli bir şe-
kilde uçaktan inmişken ve bekleme süreci iyi giderken, 
bunu sekteye uğratarak üç kişinin ölümüne sebebiyet 
verdiği sonucuna vardı. Ayrıca aynı mahkeme, taktiksel 
müdahale başlamadan önce, sağduyulu bir şekilde ara-
buluculuk yapılması gerektiği sonucuna ulaştı.

‘Downs’ uçak kaçırma olayı, kriz durumunda nelerin 
yapılmaması gerektiğini anlatan örnek bir olaya dönüş-
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tü. Günümüzde kullanılan rehine arabuluculuk teorileri, 
eğitimi ve yöntemleri için de ilham kaynağı oldu.

Giffe trajedisinden kısa bir süre sonra, New York Şe-
hir Merkezi Polis Departmanı (NYPD), kriz durumla-
rında süreci planlayacak ve yönetecek uzman ekibi kuran 
ülkedeki ilk polis gücü oldu. FBI ve diğerleri de arkasın-
dan geldi. 

Böylece arabuluculuk için yeni bir dönem başladı. 

KALBE KARŞI ZİHİN

1980’lerin başında, farklı disiplinlerden akademisyenler 
bir araya gelip heyecan verici yeni kavramlar bulmaya 
başlayınca Cambridge, Massachusetts, arabuluculuk 
dünyasının merkezi hâline geldi.  Arabuluculuğun teori-
sini, eğitimini ve pratiğini geliştirmek için, 1979 yılında 
Harvard Arabuluculuk Projesi’nin başlatılması bu konu-
da önemli bir atılımdı. Böylece insanlar arabuluculuk 
yöntemlerini, barış anlaşmalarından şirket birleşmeleri-
ne kadar geniş bir yelpazede etkili bir şekilde kullanabi-
leceklerdi. 

İki yıl sonra projenin kurucuları Roger Fisher ve Wil-
liam Ury, Evet: Boyun Eğmeden Anlaşmaya Varmak² adlı 
çığır açıcı eseri ortaya koyduğunda arabulucuk alanında 
çalışanların fikirlerini kökünden değiştirdiler.  

Fisher ve Ury’nin yaklaşımı, başlıkta yazdığı gibi 
‘evet’ dedirtmek için tarafların karşılıklı fayda sağladığı 
bir anlaşmaya dayalı problem çözmeyi sistemli hâle ge-
tirme üzerine kuruluydu. Temel varsayımları, duygusal 
beynin (hayvansı, güvenilmez ve mantıksız yanları olan), 



Uluslararası rehine davalarında çalışan eski bir FBI müzake-
recisi, size hayatınızın her alanında kullanabileceğiniz mü-
zakere tekniklerini sunuyor.
Chris Voss, FBI’da banka soyguncuları ve teröristler dâhil 
olmak üzere birçok suçluyla karşılaştığı rehine davalarında 
müzakereci ve arabulucu olarak görev aldı. Mesleğinin 
zirvesine çıkarak FBI’ın efsane olarak tanımladığı müzake-
recilerden biri oldu. 
Bu şaşırtıcı kitap, efsane olan Voss’un görev aldığı önemli 
olaylarda hangi yöntemleri kullandığını anlatıyor. Ayrıca 
okuyuculara pek çok alanda kullanabilecekleri güçlü ikna 
yöntemleri ve meslektaşlarına da hayat kurtaran becerileri 
sunuyor. 
Rehber niteliğindeki bu kitapta, dokuz etkili taktik paylaşıl-
maktadır. Her durumda kullanabileceğiniz büyüleyici yön-
temler hem mesleğinizde hem de kişisel yaşamınızda ikna 
yeteneğinizi ve alacağınız sonuçları maksimum seviyeye 
çıkaracaktır.
Hayat, müzakere yapmanızı gerektiren görüşmelerden 
oluşur: Satıcılarla, patronunuzla, ev sahibinizle hatta eşiniz-
le yaptığınız görüşmeler… Sen Bitti Dediğinde, duygusal 
zekânızı ve sezgilerinizi artırarak müzakere alanında sizi bir 
üst seviyeye taşıyacaktır.
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