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insanları 'okuma'nın en hızlı yöntemi bu kitapta.

Karşınızdakinin bedenine bakarak aklından geçenleri okumanız mümkün 
Duygu ve düşünceleri çözümlemek, insanları doğru tanımak, tuzağa 
düşmemek, yalanı ortaya çıkarmak için beden dilini bilmeniz yeterli. 
Ayrıca beden dilinizi kullanarak patronunuz, aileniz, arkadaşlarınız ve 
diğer insanların sizinle ilgili düşüncelerini de değiştirebilirsiniz.

Gözler kalbin aynasıdır 
Gerçek hisler yüzde gizlidir.
Başparmaklar, ayaklar ve gözbebekleri ruh halimizi ortaya koyar. 
Kendimize duyduğumuz güveni konuşmalarımızdan önce bedenimiz yansıtır.
Etkili bir el sıkışma birçok kapıyı açar.
Karşımızdakini ikna etmenin en etkili yöntemi beden dilini kullanmaktır. 
İnsanlara güven vermek göründüğü kadar zor değildir.
Otoriteyi hem kurmak hem de yıkmak beden dili ile mümkündür.

Eski FBI ajanı Navarro'nun profesyonel deneyimleri ile Princeton 
Üniversitesinde psikoloji eğitimi alan Marvin Karlins'in bilimsel çalışmalarını 
birleştiren bu kitap, beden dilini öğrenip kullanarak dünyanızı nasıl kontrol 
altında tutacağınızı anlatıyor.
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ONSOZ

NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUM
Dr. Marvin Karlins

Masanın bir ucunda oturan sakin tavırlı adam, karşısındaki FBI ajanı
nın sorgusuna, dikkatlice oluşturduğu cevaplarını vermekteydi. Aslın
da adam cinayet davasında esas şüphelilerden biri olarak görülmüyor
du. Suçun işlendiği esnada başka bir yerde olduğunu inandırıcı bir 
biçimde ortaya koymuştu ve sesi de içten geliyordu. Ajan gene de 
sorularını sürdürdü. Rızası alman şüpheliye, cinayet silahıyla ilgili bir 
dizi soru yöneltildi.

“Bu suçu siz işlemiş olsaydınız, tabanca mı kullanırdınız?”
“Bu suçu siz işlemiş olsaydınız, bıçak mı kullanırdınız?”
“Bu suçu siz işlemiş olsaydınız, buz kıracağı mı kullanırdınız?” 
“Bu suçu siz işlemiş olsaydınız, çekiç mi kullanırdınız?”

Cinayette bu silahlardan biri olan buz kıracağı kullanılmış ancak bu 
bilgi kamuoyuna sunulmamıştı. Bu nedenle gerçek cinayet silahının 
hangisi olduğunu yalnızca katil biliyordu. FBI ajanı silah listesini 
okurken, bir yandan da dikkatli bir şekilde şüpheliyi inceledi. Sıra buz
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kıracağına geldiğinde, adam ın göz kapakları indi ve bir sonraki silah 

okunana dek gözleri kapalı kaldı. A jan, tanık olduğu bu tepkinin ne 

demek olduğunu anlam ıştı. Bu andan itibaren, dava açısından ikincil 

derecede önem ifade eden adam, soruşturm anın bir num aralı şüpheli

sine dönüştü. Adam bir süre sonra suçunu itiraf etti.

Joe N avarro 'ya  bir sayı daha! Buz kıracağı katilin i ortaya ç ıkar

manın ötesinde, yirm i beş yıllık  başarılı FBI kariyerinde, “usta casus

lar" da dahil olm ak üzere sayısız  suçluyu yakalayan d ikkate  değer 

birisi, Navarro. Peki, bunu nasıl başardı? O na soracak o lsanız, sakin 

bir tonda şu cevabı alırdınız: “ Bunu insanları okuyabilm em e borçlu

y u m /'

Görünen o ki Navarro, insanların ne düşündüğünü, davranışlarını 

nasıl tasarladıklarını ve söylediklerinin doğru olup olm adığını çözüm 

lemek için, bütün profesyonel yaşam ını sözel olm ayan iletişim  -y ü z  

ifadeleri, el kol hareketleri, fiziksel hareketler (kinesis), vücut m esafe

leri (proksem ik), dokunm a (haptiks), vücudun duruşu (postür) ve hatta 

kılık k ıyafet- üzerinde çalışarak, tekniklerini geliştirerek  ve bu tekn ik

leri farklı olaylara uygulayarak geçirm iş. Bu, N av arro ’nun dikkatli 

incelemesi altında, beden dilleri aracılığ ıy la düşünce ve niyetlerini 

açık ve algılanabilir bir hale getirecek yeterli işaret veren suçlular, terö

ristler ve ajanlar için hiç de iyi bir haber değil.

Öte yandan, N avarro’nun bu yeteneklerin in  sizin  için gayet iyi bir 

haber olduğunu söyleyebiliriz. Ç ünkü N av arro ’nun usta bir “ajan-av- 

cısı” , bir “yalan m akinesi” ve F B I’ın eğ itm enlerinden  biri o larak  ku l

landığı ve bu kitapta sizinle paylaşacağı sözel olm ayan dil teknikleri, 

etrafınızdaki insanların duygu, düşünce ve niyetlerin i daha iyi anlaya

bilmenizi sağlayacak. Tanınm ış b ir yazar ve eğ itm en  olan  Navarro, 

çevrenizdeki insanlarla daha başarılı b ir e tk ileşim  kurabilm eniz için, 

size bir uzman gibi gözlem  yaparak d iğerlerin in  sözel olm ayan davra-
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nışlannı tespit edip çözümleyebilmeyi öğretecek. İster iş ister sosyal 
hayatınız söz konusu olsun, bu bilgilerin hayatınızı nasıl zenginleştirip 
geliştirdiğini kısa zaman içinde göreceksiniz.

Navarro’nun bu kitapta sizinle paylaşacağı bilgilerin büyük bir 

çoğunluğu on beş yıl öncesine kadar bilim dünyası tarafından tanınm a

maktaydı. Bilim adamları ancak beyin tarama ve sinirsel görüntülem e 

teknolojilerindeki yakın zamanlı gelişmeler sayesinde N avarro’nun 

kitap boyunca anlatacağı davranışların geçerliliğini kabul edecek bir 

noktaya geldi. Psikoloji, nörobiyoloji, tıp, sosyoloji, kriminoloji (suç- 

bilim), iletişim ve antropoloji alanlarında gerçekleşen en son keşif ve 

ilerlem elerden (ve çeyrek asırlık kariyerinde FBI Özel Ajanı olarak 

sözel olmayan davranışları kullandığı deneyimlerinden) yola çıkan 

Navarro’yu, sözel olmayan iletişim konusundaki becerilerinizi geliştir

menizi sağlayacak eşsiz bir kaynak olarak görebilirsiniz. Kendisinin 

yetenek ve deneyimleri tüm dünya tarafından kabul görmüş durumda. 

Düzenli olarak katıldığı televizyon programlarının (N BC’de Today 

Show, CNN Headline News, Fox Cable News ve A B C ’de Good Mor- 

ning America) yanında, FBI, CIA ve istihbarat dünyasının diğer 

kurum lan için sözel olmayan iletişim üzerine seminerler düzenlem ek

te ve hem  ABD hem de diğer ülkelerdeki bankalar, sigorta şirketleri ve 

büyük hukuk bürolarına danışmanlık yapmakta. Navarro aynı zam an

da, Saint Leo Üniversitesi’nde ve sözel olmayan iletişim üzerine ken

dine özgü anlayışının, hastalarının durumlarını daha hızlı ve doğru 

şekilde değerlendirm ek isteyen hekimlerin de dahil olduğu ciddi bir 

dinleyici kitlesi bulduğu Birleşik Devletler’deki çeşitli tıp fakültelerin

de dersler vermekte. Kitabı okurken sizin de göreceğiniz gibi, Navar

ro ’nun akademik yetenekleri ve mesleki kredisi (ve gerçek yaşamdaki 

çok ciddi durum larda sözel olmayan işaretleri ustaca imaliz edebilme
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becerisi) sözel olmayan davranışlar üzerine uzmanlık kazanmasını ve 

bir eğitmen olarak Öne çıkmasını sağlamıştır.

Navarro'vla birlikte çalışmaya, seminerlerine katılmaya ve fikirle
rini kendi hayatımda kullanmaya başladıktan sonra inanarak söyleye
bilirim ki, bu kitaptaki bilgiler sözel olmayan iletişim  konusundaki 
anlayışımız açısından ciddi bir artı değer ifade etmektedir. Bunu, 

Navarro’nun sözel olmayan iletişim üzerine sahip olduğu bilimsel bil

gileri profesyonel amaçlar ve kişisel başarı için kullanm ak konusunda

ki öncü çalışmalarından duyduğu heyecan yüzünden, bu kitap projesi

ne dahil olmuş uzman bir psikolog olarak söylüyorum.

Navarro'nun konuya mantıklı ve itinalı yaklaşımından da etkilendi

ğimi söylemeliyim. Örneğin, sözel olmayan işaretlerin gözlemlenmesi 

birçok davranış türünü “doğru bir şekilde okuyabilm em ize” imkân tanır

ken, Navarro yalancılık ve sahtekârlığı beden dilini kullanarak tespit 

etmenin özellikle zor ve riskli bir iş olduğu konusunda bizi uyarmakta

dır. Bu, jüri üyeleri ya da yasa uygulayıcılar tarafından nadiren tanım la

nabilen çok önemli bir noktadır ve sözel olmayan davranışlarına bakarak 

bir insanı dürüst ya da yalancı olarak ilan etmeden önce çok  dikkatli 

olmamız gerektiğini gösteren kritik bir bilgi olarak düşünülebilir.

Sözel olmayan davranışlar üzerine yazılan d iğer birçok kitabın 

aksine, burada edineceğiniz bilgiler, kişisel fikirlere ya da kuramsal 

spekülasyonlara değil, bilimsel gerçeklere ve deneylerle tespit edilm iş 

sonuçlara dayanmaktadır. Dahası, bu kitap yayınlanm ış diğer çalışm a

ların çoğunlukla göz ardı ettiği çok önemli b ir noktayı, sözel olmayan 

ipuçlarını anlamak ve etkili bir şekilde kullanm a konusunda insan bey

ninin limbik sisteminin oynadığı kritik rolü öne çıkarmaktadır.

Bedenimizin sessiz dili üzerinde uzm anlaşabilirsiniz. İster m esle

ğinizde yükselmek ister arkadaşlarınız ve ailenizle olan ilişkilerinizi 

daha iyi bir noktaya çekm ek için sözel olm ayan davranışlar üzerinde
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çalışıyor olun, bu kitap sizin için hazırlandı. Kitaptaki farklı konulara 
odaklanmış bölümlerin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve Navar
ro’nun öğretilerini kavramak ve gündelik yaşantınıza katmak için ayı
racağınız zaman ve enerjiyle, sözel olmayan iletişim konusunda ustalık 
kazanabilirsiniz.

İnsanları başarılı bir şekilde okuyabilmek (hareketlerini tahmin 
edebilmek için sözel olmayan davranışları saptamak, şifrelerini çöz
mek ve elde edilen bilgileri değerlendirmek), denemenize değecek ve 
harcayacağınız çabanın karşılığında ciddi ödüller elde etmenizi sağla
yacak bir iştir. Bu yüzden koltuğunuza rahat bir şekilde oturun, bir 
sonraki sayfayı çevirin ve Navarro’nun size göstereceği, hepsi de 
büyük önem ifade eden sözel olmayan davranışları öğrenmeye hazırla
nın. Çok zaman geçmeden, bir bakışta herkesin ne söylediğini keşfet
meye başlayacaksınız.
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Bu kitabın henüz ilk taslak metinlerini yazmaya başladığımda, 
aslında projenin çok uzun zamandır yapım aşamasında olduğunu fark 
ettim. Başlangıç noktam, sözel olmayan davranışları okuma konusun
da gelişen ilgim ya da edindiğim bilgileri akademik dünyada veya 
FB I’da kullanmam değildi. Her şey çok uzun yıllar önce, ailemle baş
lamıştı.

D iğer insanları okumayı ilk olarak ebeveynlerim Albert ve Mari- 
ana Lopez ve büyükannem Adelina Paniagua Espino’dan öğrendim. 
Bu insanların her biri, sözel olmayan davranışlar ve beden dilinin 
gücü ve önemi üzerine bana kendi tarzlarında farklı şeyler öğretm iş
tir. Annem den, sözel olmayan davranışların insan ilişkilerindeki 
paha biçilm ez önemini öğrendim: ince bir davranışın nasıl uygunsuz 
bir durum un oluşmasını engelleyebileceğini ya da karşımızdaki insa
nın tam anlam ıyla rahatlamasını sağlayacağını. Bütün hayatı boyun

ca zahm etsizce uyguladığı bir beceriydi bu. Tek bir bakışıyla kesin 

bir açıklık içinde iletişim kurabilen bir adam olan babamdan, ifade
nin gücünü öğrendim. Yalnızca varlığıyla saygı uyandıran bir adam 

dı. Ve bu kitabı adadığım büyükannemden, çok küçük davranışların 

büyük önem  ifade edebileceğini öğrendim -  bir gülümseme, baş 

hareketi ya da nazik bir dokunuşun çok şey demek olabileceğini, hat

ta iyileştirici bir etki gösterebileceğini. Bana her gün öğrettikleri ve 

kendi hayatlarında da uyguladıkları bu şeyler, etrafımdaki dünyayı
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daha doğru bir şekilde gözlem lem em i sağladı. Öğretileri bu kitabın 
içinde bulunabilir.

Brigham Young Üniversitesi’ndeyken, J. Wesley Sherwood, Ric- 

hard Townsend ve Dekan Clive W inn II, polis teknikleri ve suçluların 

gözlemlenmesi konularında bana birçok şey öğretti. Sonraki yıllarda, 

FB I’da, Doug Gregory, Tom Riley, Julian “Jay” Koemer, Dr. Richard 

Ault ve David G. M ajör gibi insanlardan karşı istihbarat ve casus dav

ranışlarının ince ayrıntılarını öğrendim. İnsanları izleme becerilerimi 

keskinleştiren bu insanlara müteşekkirim . Aynı şekilde, eski bir FBI 

ajanı ve Büro'nun seçkin Davranışsal Analiz P rogram ı’nın üyelerin

den biri olan Dr. John Schafer’a da, yazmam için beni yüreklendirdiği 

ve birkaç kez bana kendisiyle birlikte çalışm a ayrıcalığını tanıdığı için 

teşekkür etmeliyim. Yıllar boyunca en akla gelm eyecek yerlerde 

benimle birlikte casus avına çıkan Marc Reeser da bir teşekkürü hak 

ediyor. FB I’ın Ulusal Güvenlik D epartm anı’ndaki tüm m eslektaşları

ma da bana gösterdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum.

Yıllar boyunca en iyiler tarafından eğitilm em izi sağlayan FB I 

içinde, profesörler Joe Kulis, Paul Ekm an, M aureen O ’Sullivan, 

Mark Frank, Bella M. DePaulo, A ldert Vrij, Reid M eloy ve Judy 

Burgoon’dan, sözel olmayan davranışlar üzerine araştırm a konusun

da. bazen doğrudan bazen de kitapları, m akaleleri aracılığ ıy la birçok 

şey öğrendim. Spokane, W ashington’daki Sözel O lm ayan İletişim  

M erkezi’nin başında olan ve yazılarını, öğretilerini ve öğütlerini tam  

bir sadakatle takip ettiğim  David G ivens’m  da aralarında olduğu bu 

önemli insanların birçoğuyla arkadaş olm a şansına eriştim . A raştır

ma ve yazılan hayatımı zenginleştiren bu insanların yapıtlarını, d iğer 

büyük isimler, Desmond M orris, Edvvard Hail ve çığ ır açan kitabı 

The Expression O f The Em otions In M an and  A nim als (İnsanlarda ve 

Hayvanlarda Duyguların İfadesi) ile her şeyin başlangıcı olan Char-
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les D arwin’in seçilmiş çeşitli eserleriyle birlikte, kitabın sonunda 
bulabilirsiniz.

Bu isimler çalışmamın akademik zeminini oluştururken, projeye 
katkıda bulunan diğer insanları da burada anmam gerekiyor. Tampa 
Üniversitesi’nden değerli dostum Elizabeth Lee Barron. söz konusu 
araştırma olduğunda, bana tanrının bir lütfuydu. Ayrıca Tampa Üni- 
versitesi’nden Dr. Phil Quinn ve Saint Leo Üniversitesi’nden Profesör 
Barry Glover’a da, uzun yıllara dayanan dostlukları ve yoğun seyahat 
programıma ayak uydurma konusundaki sabırları nedeniyle teşekkürü 
bir borç bilirim.

Bu kitap içerdiği fotoğraflar olmaksızın aynı etkiye sahip olamazdı; 
bu nedenle tanınmış fotoğrafçı Mark Wemple'in çalışmalarına çok şey 
borçluyum. Aynı şekilde, kitap için fotoğraflarının çekilip çekilemeye
ceğini sorduğumuzda, yalnızca “Tabii, neden olmasın?" diyerek bunu 
kabul eden idari asistanım Ashlee B. Castle’a da şükranlarımı sunmak 
isterim. Hepiniz harika insanlarsınız. Çizimleriyle kitaba katkıda bulu
nan Tam pa’lı sanatçı David R. Andrade’ye de teşekkür etmeliyim.

Bana karşı sabn asla tükenmeyen HarperCollins editörüm Matthew 
Benjamin, bu projeyi toparlarken, bir centilmen ve tam bir profesyonel 
oluşu nedeniyle övgüyü hak ediyor. Projenin tamamlanması için özen 
ve gayretle çalışan idari editör Toni Scierra’ya teşekkürlerimi sunma
lıyım. Matthew ve Toni HarperCollins’de, teşekkürü bir borç bildiğim 
redaksiyondan sorumlu editör Paula Cooper’m da aralarında olduğu 

harika bir takımla bu işi götürdüler. Ve daha önce de olduğu gibi, fikir
lerimi bu kitap için şekillendiren ve kaleme aldığı önsözde nazik cüm 
leleriyle beni onurlandıran Dr. Marvin Karlins’e de teşekkür etmek 

istiyorum.
Yoğun ders programına rağmen bu kitabın ilk taslaklarını düzelt

mek için zaman ayıran ve insan bedenine dair inanılmaz bilgi birikimi
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ni benim le paylaşan, gerçek b ir bilim  insanı ve öğretim  görevlisi, 

değerli dostum  Dr. E lizabeth A. M u rray ’a da şükranlarım ı sunuyorum .

Onlara ayırm am  gereken zam an lan  bu kitabı yazm ak için ku llan ır

ken. bana gösterdikleri m üsam aha nedeniyle ailem e binlerce teşekkür

ler. L uca’ya, binlerce teşekkürler . Ve varlığı için her gün şükrettiğim  

kızım  Stephanie 'ye.

Bütün bu insanlar elinizde tu ttuğunuz k itaba bir şekilde katkıda 

bulundu: az ya da çok, bilgi ve görüşlerin i sizlerle  paylaştılar. Bu k ita

bı, birçoğunuzun buradaki bilgileri gündelik  hayatın ızda kullanacağını 

biliyor olm anın getirdiği tem kinlilik  içinde yazdığım ı b ilm enizi iste

rim. Bu anlam da, hem  bilim sel hem  de gözlem e dayalı bilg ileri titizlik  

ve açıklıkla verebilm ek için dikkatli b ir çalışm a sürdürdüm . Bu kitapta 

herhangi bir hata varsa, bu durum  benim  so rum lu luğum dadır ve hata 

da yalnızca bana aittir.

Eski bir Latin deyişi vardır; “Q ui docet, d isc it” (Ö ğreten  kişi, öğre

nir). B irçok açıdan yazm ak da böyle b ir şey; insanın  he r günü keyifle 

tam am lam asını sağlayan b ir öğrenm e ve an lam a süreci. Bu kitabın  

sonuna geldiğinizde, sözel o lm ayan b ir şekilde nasıl ile tişim  kurduğu

m uza dair sizin de derin  b ir b ilgiye sahip o lacağ ın ızı ve herkesin  ne 

söylediğini b ilerek, benim ki gibi, sizin  de yaşam ların ızın  zeng in leşe

ceğini um uyorum.

Joe N avarro  

T am pa, Florida, 

A ğustos 2007
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SÖZEL OLM AYAN İLETİŞİMİN 
ŞİFRELERİNDE USTALAŞMAK

Ne zam an insanlara “beden dili” üzerine eğitim versem, daima aynı 

soruyla karşılaşırım : “Joe, sözel olmayan davranışlar üzerine çalışmak 

konusunda en çok ilgini çeken şey neydi?” Aslında bu özellikle yap

m ayı planladığım  bir şey ya da konuya yönelik uzun dönemli bir ilgi

nin sonucu değildi. Aslında çok daha pratik nedenler söz konusuydu; 

zorunluluktan (bütünüyle yeni bir yaşam tarzına başarılı bir şekilde 

uyum  sağlayabilm e ihtiyacından) kaynaklanmış olduğunu da söyleye

biliriz. Sekiz yaşındayken Küba’dan Amerika’ya mülteci olarak gel

m iştim . “Dom uzlar Körfezi H arekâtf’ndanl yalnızca birkaç ay sonra 

K üba’yı terk etm iştik ve A BD’de sığınmacı olarak kısa bir süre kala

cağım ızı düşünüyorduk.
Başlangıçta, İngilizce konuşamayan birisi olarak, bu ülkeye gelen 

diğer binlerce göçmenin yaptığı şeyi yaptım. Okuldaki yeni arkadaşla

rım a uyum  sağlayabilmek için, etrafımı saran “diğer” dilin -sözel

1 1961 ’de ABD’nin Küba lideri Castro'yu devirmek için gerçekleştirdiği haıc 
kât. ABD’nin desteğini alan sürgündeki Kübalıların ülkenin güneybatısındaki 
Domuzlar Körfezi’ne yaptığı üç günlük çıkarmanın sonucunda, harekât başarı
sızlıkla sonuçlanmıştır.



2 0 Beden D ilin iz

olmayan davranış dilin in- farkına varmam (ve bu dile duyarlı olmam) 
gerektiğini çok çabuk anlamıştım. Bu, hızlı bir biçimde tercüme edip 
anlayabileceğim bir dildi. Henüz tam olarak olgunlaşmamış zihnimde, 
insan bedenini, karşımdaki kişinin ne düşündüğünü jest, mimik ve 
fiziksel hareketler aracılığıyla bana ileten bir ilan panosu olarak gör
mekteydim. Zaman içinde, tabii ki, İngilizceyi öğrendim (ve hatta 
İspanyolcada bazı açılardan geriledim) fakat sözel olmayan davranış
ların anlamlarını asla unutmadım. Henüz çok küçük yaşlardayken, 
sözel olmayan iletişime her zaman güvenebileceğimi keşfetmiştim.

Sınıf arkadaşlarımla öğretmenlerimin bana iletmek istedikleri şey

leri ve benim hakkımdaki düşüncelerini çözümlemek için beden dilini 
kullanmayı öğrendim. Fark ettiğim ilk şeylerden biri, beni gerçekten 
seven öğrenci ya da öğretmenlerin, benimle karşılaştıkları zamanlarda 
kaşlarını kaldırdıklarıydı. Diğer taraftan, bana karşı çok da arkadaşça 
hisler beslemeyen diğerleri, beni gördüklerinde belli belirsiz şekilde 

gözlerini kısıyordu -  bir kez gözlemlendiği takdirde bir daha asla akıl

dan çıkmayacak bir davranıştır bu. Diğer birçok göçmenin yaptığı gibi 
ben de, hızlı bir şekilde insanları değerlendirip arkadaşlıklar kurmak, 

ortadaki bariz dil engeline rağmen iletişime geçmek, düşmanca davra

nışlar gösterenlerden sakınmak ve sağlıklı ilişkiler geliştirmek için bu 
sözel olmayan bilgileri kullanmaya başladım. Yıllar sonra, aynı sözel 

olmayan davranışları (göz hareketlerini) FB I’da özel ajan olarak olay
ları çözmek için kullanacaktım (Bkz. Kutu 1).

Geçmişim, eğitimim ve deneyimlerim temelinde, size etrafınızdaki 

dünyaya sözel olmayan iletişim üzerine uzmanlaşmış bir FBI ajanı gibi 
bakmayı öğretmek istiyorum -  her insan etkileşiminin bilgiyle yüklü 

olduğu canh ve dinamik bir dünya. İnsanların ne düşündüğü, hissettiği 
ve yapmak istediğini anlamanız için bedenin sessiz dilini kullanma 

imkânına sahip olacaksınız. Bu bilgiyi kullanarak diğerlerinin arasın



dan sıyrılabilirsiniz. Bu bilgi aynı zamanda sizi koruyacak ve insan 
davranışlarına yönelik olarak bugüne dek saklı kalmış bir perspektif 
sağlayacak.

_________________Kutu 1: G ÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR_____________

"Gözün bloke olması", kendimizi tehdit altında Hissettiğimizde ve/veya 
gördüğümüz şeyden hoşlanmadığımızda oluşabilecek sözel olmayan bir 
davranıştır. Göz kısma (sınıf arkadaşlarımla yaşadığım durumdaki gibi), 
kapatma ya da perdeleme, beynimizi istenmeyen görüntüleri "görmek
ten" korumak ve diğer insanlara karşı olumsuz duygularımız; iletmek içip 
geliştirdiğimiz davranışlardır.

Porto Riko'da doksan yedi kişinin hayatını kaybettiği b-r otel 
yangınında, kundaklama ihtimaline karşı sürdürülen soruşturmaya yar
dımcı olduğumda gözün bloke olduğu davranışları kullanmam gerekmiş
ti. Yangın, sorumlu olduğu bölgede çıktığı için güvenlik gorev-nennden 
biri ilk şüphelilerden biri olarak sorguya alındı. Yangını çıkarmakla hiçbir 
ilgisi olmadığını anlamamızı sağlayan şey, yangından önce ve yangın 
esnasında nerede olduğu ve yangını çıkarıp çıkarmadığına dair yöneltti
ğimiz kesin sorular oldu. Her sorunun ardından, göz tepkilerini değerlen
dirmek için yüzünü inceliyordum. Gözleri yalnızca, yangın çıktığında 
nerede bulunduğunu sorduğumuzda bloke oldu. Aksine, "Yangını çıkaran 
sen misin?" sorusunda ise hiç endişeli görünmemişti. Bu noktada, asıl 
meselenin yangın esnasında adamın nerede bulunduğunu anladım; yan
gını çıkarmakla olası bir bağlantısı söz konusu değildi. Konu üzerine 
detektifler tarafından sorgulanmaya devam eden güvenlik görevlisi, en 
sonunda, aynı otelde çalışmakta olan kız arkadaşını görmek için görev 
yerini terk ettiğini itiraf etti. Maalesef görevli yerini terk ettiğinde kundakçı 
bu bölgeye girmiş ve yangını başlatmıştı

Güvenlik görevlisinin göz hareketleri sorgulamayı sürdürmemiz ıçm 
ihtiyacımız olan noktayı sağlamıştı Aıaştıımaların sonucunda trajik yan
gından sorumiu olan üç kundakçı tutuklandı ve suçlu bulundu Güvenlik 
görevlisi ise, her ne kadar ciddi biı ihmalkârlık göstermiş ve koıkunç bu 
suçluluk duygusunun altında kalmış olsa da; olayın faili değildi
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