
1950 | ALFA | KİŞİSEL GELİŞİM | 72

Beden Dili

JOE NAVARRO

Küba’daki Domuzlar Körfezi Çıkar'masından kısa 
bir süre sonra, sekiz yaşındayken ABD’ye gelen 
Joe Navarro, 25 yıl boyunca FBI’ın karşı istih-
barat biriminde özel ajan olarak çalıştı ve beden 
dili üzerine danışmanlık yaptı. 2003 yılından bu 
yana ABD Dışişleri Bakanlığı’nda danışman olarak 
görev yapan Navarro’nun kitapları 13 dile çevril-
di. Sözsüz iletişim konusunda beş kitabı bulunan 
Navarro’nun Beden Diliniz Sözcüklerden Daha Et-
kilidir başlıklı kitabı, Wall Street Journal'in kariyer 
sitesi FINS tarafından 2010 yılında “Kariyeriniz 
için Okuyacağınız En İyi 6 İş Kitabı’ndan biri 
seçildi.

Yazarın Alfa Yayınlarından çıkan diğer kitabı.



Sizin fikirlerinize hangisi daha aç›kt›r?  Hangisiyle flakalaflabilirsiniz?

Sizinle tart›flma olas›l›€› en yüksek olan kimdir?

Size yalan söylemesi en muhtemel kifli kimdir?



Çeviri
Taylan Taftaf



Beden Dili, Eski FBI Ajanından İnsanların Bedenini Okuma Rehberi
© 2008, ALFA Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.

What Every Body is Saying, An Ex-FBI Agent's Guide to Speed-Reading People
© 2008, by Joe Navarro, published by arrangement with Collins, an imprint of  
HarperCollins Publishers.

Kitabın Türkçe yayın hakları Akcalı Telif Hakları aracılığıyla Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. 
Şti.’ne aittir. Tanıtım amacıyla, kaynak göstermek şartıyla yapılacak kısa alıntılar dışında, 
yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir elektronik veya mekanik araçla çoğaltılamaz. Eser 
sahiplerinin manevi ve mali hakları saklıdır.

Yayıncı ve Genel Yayın Yönetmeni M. Faruk Bayrak
Genel Müdür Vedat Bayrak
Yayın Yönetmeni Mustafa Küpüşoğlu
Kapak Tasarımı Gökhan Burhan
Sayfa Tasarımı Kamuran Ok
İllustrasyonlar David R. Andrade

ISBN 978-605-106-048-4
1. Basım: Kasım 2008
26. Basım: Nisan 2018

Baskı ve Cilt
Melisa Matbaacılık
Çiftehavuzlar Yolu Acar Sanayi Sitesi No: 8 Bayrampaşa-İstanbul
Tel: 0(212) 674 97 23  Faks: 0(212) 674 97 29
Sertifika no: 12088

Alfa Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak No: 15 34110 Cağaloğlu-İstanbul
Tel: 0(212) 511 53 03 (pbx)  Faks: 0(212) 519 33 00
www.alfakitap.com - info@alfakitap.com
Sertifika no: 10905



Sol gun an cak sev gi do lu el le riy le bir ço cu €u 
ada ma dö nüfl tü ren bü yü kan nem Ade li na’ya.

JOE NA VAR RO

Sev gi siy le be ni kut sa yan ve flef ka tin 
ne de mek ol du €u nu ö€ re ten ka r›m Edyth’e.

MAR VIN KAR LINS





‹Ç‹NDEK‹LER

 Ön söz: Ne Dü flün dü €ü nü Gö rü yo rum 9

 Te flek kür  15 

1 Sö zel Ol ma yan ‹le ti fli min fiif re le rin de Us ta lafl mak 19

2 Lim bik Mi ra s› m› z› Ya fla mak 41

3 Be den Di lin de Ba fla r› l› Ol mak 

 Ayak ve Ba cak Dav ra n›fl la r› 77

4 Göv de ‹fla ret le ri

 Göv de, Kal ça, Gö €üs ve Omuz Dav ra n›fl la r› 115

5 Eri fli mi miz Da hi lin de ki Bil gi

 Kol Dav ra n›fl la r› 143

6 Kont ro lü Ele Al mak

 El ve Par mak Dav ra n›fl la r› 173

7 Zih nin Tu va li

 Yüz Dav ra n›fl la r› 211

8 Ya lan c› l› €›n Sap tan ma s›

 Dik kat li Ha re ket Edin! 259

9 Son Dü flün ce ler 295

 Kaynakça 297



8  Beden Diliniz 



ÖN SÖZ

NE DÜ fiÜN DÜ ⁄Ü NÜ GÖ RÜ YO RUM
Dr. Mar vin Kar lins

Masan›n bir ucunda oturan sakin tav›rl› adam, kar fl› s›n da ki FBI aja n›

n›n sor gu su na, dik kat li ce olufl tur du €u ce vap la r› n› ver mek tey di. As l›n

da adam ci na yet da va s›n da esas flüp he li ler den bi ri ola rak gö rül mü yor

du. Su çun ifl len di €i es na da bafl ka bir yer de ol du €u nu inan d› r› c› bir 

bi çim de or ta ya koy mufl tu ve se si de iç ten ge li yor du. Ajan gene de 

so ru la r› n› sür dür dü. R› za s› al› nan flüp he li ye, ci na yet si la h›y la il gi li bir 

di zi so ru yö nel til di.

“Bu su çu siz ifl le mifl ol say d› n›z, ta ban ca m› kul la n›r d› n›z?”

“Bu su çu siz ifl le mifl ol say d› n›z, b› çak m› kul la n›r d› n›z?”

“Bu su çu siz ifl le mifl ol say d› n›z, buz k› ra ca €› m› kul la n›r d› n›z?”

“Bu su çu siz ifl le mifl ol say d› n›z, çe kiç mi kul la n›r d› n›z?”

Ci na yet te bu si lah lar dan bi ri olan buz k› ra ca €› kul la n›l m›fl an cak bu 

bil gi ka mu oyu na su nul ma m›fl t›. Bu ne den le ger çek ci na yet si la h› n›n 

han gi si ol du €u nu yal n›z ca ka til bi li yor du. FBI aja n› si lah lis te si ni 

okur ken, bir yan dan da dik kat li bir fle kil de flüp he li yi in ce le di. S› ra buz 
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k› ra ca €› na gel di €in de, ada m›n göz ka pak la r› in di ve bir son ra ki si lah 

oku na na dek göz le ri ka pa l› kal d›. Ajan, ta n›k ol du €u bu tep ki nin ne 

de mek ol du €u nu an la m›fl t›. Bu an dan iti ba ren, da va aç› s›n dan ikin cil 

de re ce de önem ifa de eden adam, so rufl tur ma n›n bir nu ma ra l› flüp he li

si ne dö nüfl tü. Adam bir sü re son ra su çu nu iti raf et ti.

Joe Na var ro’ya bir sa y› da ha! Buz k› ra ca €› ka ti li ni or ta ya ç› kar

ma n›n öte sin de, yir mi befl y›l l›k ba fla r› l› FBI ka ri ye rin de, “us ta ca sus

lar” da da hil ol mak üze re sa y› s›z suç lu yu ya ka la yan dik ka te de €er 

bi ri si, Na var ro. Pe ki, bu nu na s›l ba flar d›? Ona so ra cak ol sa n›z, sa kin 

bir ton da flu ce va b› al›r d› n›z: “Bu nu in san la r› oku ya bil me me borç lu

yum.”

Gö rü nen o ki Na var ro, in san la r›n ne dü flün dü €ü nü, dav ra n›fl la r› n› 

na s›l ta sar la d›k la r› n› ve söy le dik le ri nin do€ ru olup ol ma d› €› n› çö züm

le mek için, bü tün pro fes yo nel ya fla m› n› sö zel ol ma yan ile ti flim –yüz 

ifa de le ri, el kol ha re ket le ri, fi zik sel ha re ket ler (ki ne sis), vü cut me sa fe

le ri (prok se mik), do kun ma (hap tiks), vü cu dun du ru flu (pos tür) ve hat ta 

k› l›k k› ya fet– üze rin de ça l› fla rak, tek nik le ri ni ge lifl ti re rek ve bu tek nik

le ri fark l› olay lar a uy gu la ya rak ge çir mifl. Bu, Na var ro’nun dik kat li 

in ce le me si al t›n da, be den dil le ri ara c› l› €›y la dü flün ce ve ni yet le ri ni 

aç›k ve al g› la na bi lir bir ha le ge ti re cek yeterli ifla ret ve ren suç lu lar, te rö

rist ler ve ajan lar için hiç de iyi bir ha ber de €il.

Öte yan dan, Na var ro’nun bu ye te nek le ri nin si zin için ga yet iyi bir 

ha ber ol du €u nu söy le ye bi li riz. Çün kü Na var ro’nun us ta bir “ajanav

c› s›”, bir “ya lan ma ki ne si” ve FBI’›n e€it men le rin den biri olarak kul

lan d› €› ve bu ki tap ta si zin le pay la fla ca €› sö zel ol ma yan dil tek nik le ri, 

et ra f› n›z da ki in san la r›n duy gu, dü flün ce ve ni yet le ri ni da ha iyi an la ya

bil me ni zi sa€ la ya cak. Ta n›n m›fl bir ya zar ve e€it men olan Na var ro, 

çev re niz de ki in san lar la da ha ba fla r› l› bir et ki le flim ku ra bil me niz için, 

si ze bir uz man gi bi göz lem ya pa rak di €er le ri nin sö zel ol ma yan dav ra
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