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GİRİŞ 

Söylediklerinizin Gücü

Hayatta gerçekleştirilmeye değer nere-
deyse her şey kurulan iletişime bağlıdır. 
Başkalarını etkileme, destek sağlama, 

kaynak edinme, iş hayatında başarılı olma ve için-
de bulunduğunuz adaletsizliği düzeltme yeteneği-
niz, ikna gücünüze bağlıdır. 

Sosyal medya çağında bile, kullandığımız keli-
me her şeyden önce gelir. Adaylar, neyi nasıl söy-
lediklerine göre seçilirler. Davalar sözlü ifadelere 
dayanmaktadır. İş görüşmeleri yüz yüze yapılır. 
Aynı durum müşteriler, bağışçılar, yatırımcılar 
ve sponsorlar için de geçerlidir. Öğretmen, asker, 
aktör, yayıncı veya lider olarak kariyer hangi sek-
törde kariyer yapmak istiyorsanız, konuşma yete-
neğiniz başarınız için çok önemlidir. 
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Dale Carnegie, Dost Kazanma ve İnsanları Et-
kileme Sanatı’nın yazarı olarak uluslararası bir ün 
kazanmadan on yıl önce, 1926’da bu konuşma kı-
lavuzunu yazdığından beri insan ilişkilerinde çok 
az değişiklik oldu. Carnegie bu kitabı yazdığında, 
hitabet üzerine yaptığı popüler bir seminerin eğit-
meni olarak hayatına devam ediyordu. Carnegie, 
yöntemlerini 1912’de New York’ta bir YMCA’da 
(Genç Hristiyan Erkekler Birliği) öğretmeye baş-
lamıştı. Kursa katılmak için ülkenin dört bir ya-
nından talepler geliyordu. 1930’ların ortalarında 
“Ripley’s Believe It or Not!” şirketi, halkın hitabet 
kralı Carnegie’yi, 150.000 konuşmayı kişisel ola-
rak eleştirdiğini bildiren bir karikatürle kutsadı. 

Abartılı gelsin ya da gelmesin Carnegie’nin 
kitabı inanç ve güçle nasıl konuşulacağının muh-
temelen en iyi örneği olmaya devam etmektedir. 
Kitap, yerel bir kulüpte, ulusal bir satış konferan-
sında veya bir sınıfın önünde konuşurken, din-
leyicilerin dikkatini nasıl çekğinizi ve güvenlerini 
nasıl kazanacağınızı gösterir. Okudukça keşfede-
ceğiniz üzere bu kitap, etkileyici bir konuşma yap-
ma kurallarından çok daha fazlasını sunmaktadır. 
Kitabın en önemli değeri yaşamın her alanında, 
her fırsatta ve herhangi bir amaç adına etkili bir 
şekilde nasıl iletişim kurulacağını öğretmesidir. 
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Bir satıcıysanız, kitap daha fazla satış yapma-
nıza yardımcı olacaktır. Bir yazar veya editörseniz, 
okuyucularla daha iyi bağlantı kurmayı öğrene-
ceksiniz. Bir aktivistseniz, insanları amacınız için 
bir araya getirmenin yeni yollarını bulacaksınız. 

Carnegie’nin formülünün sırrı nedir? Üç ilke-
ye ayrılır. 

İlk olarak, konunuzla ilgili olabildiği kadar 
çok bilgiye sahip olun; ihtiyacınız olandan daha 
fazlasını öğrenin.

İkincisi, konuşurken sade bir dil kullanın, kişi-
sel örnekler verin ve insanların hikâyelerini anlatın. 

Üçüncü ve sonuncusu; dinleyicilerinizin kişi-
sel çıkarlarına hitap edin. Hepimiz güvenlik, ba-
şarı, sağlık ve refah isteriz. Adalet ve dürüstlüğe 
de özlem duyarız. Bu noktalarla ilgili konuşun.
Büyük ihtimalle insanları kendi yanınıza çekmeyi 
başarırsınız. 

Doğuştan yetenekli çok az konuşmacıdan 
biri değilseniz, bu basit yönergeleri uygulamak 
kalıcılık, ilham ve strateji gerektirir. Bunların 
hepsini ve daha fazlasını bu kitapta bulacaksınız. 
Carnegie’nin yöntemleri size daha fazla güçlü ya-
pacak. En önemlisi, tüm bunları iyi amaçlar için 
kullanın. 

- Mitch Horowitz
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BÖLÜM BİR

Cesaret ve Özgüven 
Geliştirme

Binlerce iş insanı benden etkili konuşma 
için ders aldı ve büyük bir çoğunluğu hep 
aynı şeyi söyledi; “Konuşmak için kür-

süye çağırıldığımda o kadar çekingen ve korkak 
hissediyorum ki net bir şekilde düşünemiyorum, 
konsantre olamıyorum ve söylemek istediklerimi 
hatırlayamıyorum. Özgüven, denge ve düşünme 
becerisi kazanmak istiyorum.” 

Özgüven ve cesaret kazanmak, bir grupla ko-
nuşurken sakin ve net düşünebilme yeteneğine 
sahip olmak çoğumuzun hayal ettiği kadar zor 
değildir. Bu, Tanrı tarafından bahşedilen bir yete-
nek değildir. Golf oynama yeteneği gibidir. Kişi-
nin bunu kazanmak için yeteri kadar arzusu var-
sa, herkes içindeki gizli kapasitesini geliştirebilir.




