
‹kinci Bask›ya Önsöz

S
on on y›lda “müzakere” nin akademik ve profesyonel alan-

daki önemi çok artt›.Yeni teorik çal›flmalar yay›nland›, vaka

çal›flmalar› yap›ld› ve ampirik araflt›rmalar yürütüldü. On y›l ön-

ce çok az say›da meslek okulunda bu konuda ders vard›. fiimdi

bu dersler hemen hemen evrensel hale geldiler. Üniversiteler mü-

zakere konusunda uzmanlaflan hocalar atamaya bafll›yorlar. Da-

n›flmanl›k flirketleri de ayn› ifli, ifl dünyas›nda yap›yor.

De¤iflen bu entellektüel manzara karfl›s›nda, bu kitaptaki fi-

kirler dimdik ayaktalar. Genifl bir izleyici kitlesinden önemli sa-

y›lacak bir ilgi ve kabul gördükleri gibi, baflka çal›flmalar›n bafl-

lang›ç noktas› olarak da s›k s›k al›nt›lan›yorlar. Sevinerek belirt-

mek gerekir ki, bu fikirler yazarlar için de etkili ve inand›r›c› ol-

maya devam ediyor. Okuyucular›n sordu¤u sorular›n ve kitapla

ilgili düflüncelerinin büyük bir k›sm›, belirsiz konulara iliflkin ol-

du veya okuyucular›n daha somut öneri istekleri üzerinde odak-

land›. Bu ikinci bask›da bu tip sorular›n en önemlileri üzerinde

durmaya çaba gösterdik.

Yaz›lm›fl olan› de¤iflikli¤e u¤ratmak (ve de¤ifliklikleri bilen
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okuyucular›n bunlar› aramalar›n› söylemek) yerine, bu bask›n›n

son k›sm›na ayr› bir bölüm eklemeye karar verdik. Ana metin ilk

bas›ld›¤› gibi tam ve hiç de¤ifltirilmeden kald›, sadece örneklerde-

ki rakamlar enflasyona uygun olarak güncellefltirildi; birkaç yer-

de de anlat›ma aç›kl›k getirilerek ve cinsiyet ay›r›m› içeren sözler

de¤ifltirilerek düzeltme yap›ld›. Umar›z ki “Evete Ulaflmak için

sorulan on soru” nun cevaplar› okuyucular için yard›mc› olmufl

ve ilgilendiklerini ifade ettikleri konular› kapsam›flt›r.

Biz, (1) “prensipli” müzakerenin (ahlaki yönü de¤il pratik

tavsiyeleri içeren) anlam› ve s›n›rlar›na; (2) ak›lc› görünmeyen ve-

ya farkl› de¤er yarg›lar›, bak›fl aç›s› veya farkl› müzakere tarz›

olanlar›n pazarl›klar›na; (3) bunlar›n nerede buluflmas›, ilk tekli-

fi kimin yapmas› gerekti¤i gibi, seçenek yaratmaktan taahhütte

bulunmaya kadar taktik sorular›na ve (4) müzakerede gücün ro-

lüne cevap vermeye çal›flt›k.

Baz› konular›n daha genifl kapsaml› ele al›nmas› gelecekte

oluflturulacak kitaplar› beklemek zorunda. Okuyucular, müzake-

relerde “insanla ilgili” sorunlar›n üstesinden gelebilmek için da-

ha ayr›nt›l› bilgi almak üzere, etkin bir çal›flma ortam› olufltur-

mak için yol göstermeye yard›m eden Getting Together: Building

Relationships as We Negotiate adl›, Roger Fisher ve Scott Brown

taraf›ndan yaz›lan ve Penguen Yay›nlar›ndan ç›kan kitab› oku-

maktan hofllanabilirler. E¤er zor kiflilerle ve zor durumlarla bafla

ç›kmak sizi daha endiflelendiren bir sorunsa, o zaman William

Ury’nin Bantam Kitaplar›’ndan yay›nlanan Getting Past No: Ne-

gotiating With Difficult People adl› kitab›n› al›n. Bu kitaplar› ge-

lecekte baflka kitaplar takip edecek. Gayet tabii, güç, çok tarafl›

müzakereler, kültürler aras› ifllemler, kiflisel tarz ve di¤er birçok

konuda söyleyecek daha çok fley var.

Marty Linsky’e, kitab›n yeni k›sm›na bu sefer dikkatli gözü

ve güçlü kalemi ile verdi¤i emek için bir daha teflekkür ederiz.

Özellikle Doug Stone’a nitelikli elefltirisi, editörlü¤ü ve art arda
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gelen baz› taslaklar›n da tekrar kaleme al›nmas›nda, kendimizi

iyi ifade edemedi¤imiz bir düflünce veya paragrafta bizi ola¤anüs-

tü bir do¤all›kla ve ustal›kla yakalamay› baflard›¤› için teflekkür

ederiz.

Roger F›sher - W›ll›am Ury - Bruce Patton

Bruce Patton bu kitaptaki tüm düflünceleri kaleme almada ve

aç›klamada on iki y›ldan fazla bir zamand›r bizimle beraber ça-

l›flt›. Geçti¤imiz y›l, ortak düflüncelerimizi, hepimizin üzerinde

anlaflt›¤› metinlere dönüfltürmek için büyük emek verdi. Kitab›n

ilk bask›s›n›n editörü olan ve ikinci bask›s›n›n yazarlar› aras›na

kat›lan Bruce’a hoflgeldin demekten mutluluk duyuyoruz..

Roger F›sher - W›ll›am Ury
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