
 

10 ADIMDA KARİZMA NASIL GELİŞTİRİLİR 

Karizma, nasıl çalıştığına dair güçlü bir anlayışa sahip olmayanlar için gizemli görünebilen değerli bir 

profesyonel özelliktir. Yaklaşan bir röportaj için daha karizmatik olmak istiyorsanız veya mesleki gelişim 

peşindeyseniz, karizmanızı geliştirmek için hangi teknikleri kullanacağınızı bilmek yardımcı olabilir 

KARİZMA NEDİR? 

Karizma geniş bir terimdir ve birinin karizmatik olarak tanımlanmasına katkıda bulunan bir dizi özellik 

vardır. Bir kişinin karizmasının en yaygın üç kaynağı kendine güveni, varlığı ve cana yakınlığıdır. 

Kendinden emin 

Güven, karizmatik bir kişinin üstün olduğu alanları doğru bir şekilde değerlendirmesine ve bu bilgiyi 

beden dili ve konuşma kalıpları aracılığıyla başkalarına iletmesine olanak tanır. Kendine güvenen bir 

kişi, başkalarına kendisinin en iyi versiyonunu temsil ederek karizma üretir. 

Mevcudiyet 

Varlık, karizmatik bir kişinin bir başkasına tüm dikkatini vermesine ve tam olarak duyulduğunu ve 

anlaşıldığını hissetmesini sağlayan özelliktir. Mevcut bir kişinin karizması, konuştuğu kişilerin sohbet 

için her zaman önemli hissetmelerini sağlamaktan gelir. 

Cana yakınlık 

Samimilik, birinin kendini sevecen ve arkadaşça hissetmesini sağlayan şeydir. Bu özellik, doğal olarak 

diğerlerine onlara güvenmeleri ve etraflarında olmaktan keyif almaları için ilham verir- sevimli bir insan 

karizmalarını bu şekilde oluşturur. 

İşyerinde karizmanızı geliştirmek için 10 adım 

Sinirlerinizi yönetin. 

Konuşmanı hızlandır. 

Tutkulu olduğunuz şey hakkında konuşun. 

Niyet ile dinleyin. 

Göz teması kurun. 

Açıklayıcı sorular sorun. 



Gerçek bir ilgi gösterin. 

Küçük detayları hatırla. 

İşleri olumlu tutun. 

Empati yapın. 

1. SİNİRLERİNİZİ YÖNETİN 

Doğal özgüvenini geliştirmek isteyen çoğu insan için en büyük engel sinirlerini yenmek. Anksiyete ve 

sinirlilik, aşina olmadığınız insanlarla konuşurken, özellikle de bunu sık sık yapmıyorsanız, normal 

duygulardır. Yaşadığınız kaygı miktarını azaltmak için, konuşmalarınızı önceden canlandırmayı 

deneyebilir ve günlük hayatınızda karşılaştığınız insanlarla konuşarak yeni insanlarla konuşma sürecine 

aşina olabilirsiniz. 

2. KONUŞMANIZI HIZLANDIRIN 

Bir şey hakkında heyecanlı veya gergin olduğunuzda, konuşma kalıplarınızın dalgalanması nadir 

değildir. Kendinize zaman ayırarak ve tutarlı bir hızda konuşmaya aktif olarak çalışarak konuşmanızın 

temposunu uygulamak, başkalarıyla konuşurken sesinizde daha kendinden emin ve kontrollü bir ton 

geliştirmenize yardımcı olabilir. 

3. TUTKULU OLDUĞUNUZ ŞEY HAKKINDA KONUŞUN 

Çok iyi tanımadığınız biriyle konuşurken, güven oluşturmanıza yardımcı olmanın en kolay yolu, tutkulu 

olduğunuz şeyler hakkında konuşmaya başlamaktır. Bunu yapmak, içinde bulunduğunuz durumdan 

uzaklaşmanıza yardımcı olacak ve dikkatinizi tanımadığınız biriyle konuştuğunuz gerçeğinden 

uzaklaştıracaktır. Bu şekilde pratik yapmak, yeni insanlarla konuşmaya alışmanıza yardımcı olacak ve 

uzun vadeli güven geliştirmenize yardımcı olabilir. 

4. NİYETLE DİNLEYİN 

Başkalarıyla konuşurken, onları odaklanarak dinlemeyi alışkanlık haline getirmeye çalışın. Sohbet 

partnerinizi aktif, kasıtlı olarak dinlemek, onların zamanına değer verdiğinizi pekiştirmeye yardımcı 

olacaktır. Bunu yapmak aynı zamanda doğal olarak muhatabınızın konuştukları şeylere bakış açısını 

daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. 

5. GÖZ TEMASI KURUN 

Sohbet ederken göz teması kurmak, konuşma partnerinize, söyleyeceklerine yatırım yaptığınızı ve 

dikkatiniz için rekabet etmediklerini gösterir. Daha uzun konuşmalar boyunca göz temasını 

sürdürmekte zorlanıyorsanız, dikkatinizi muhatabınızın gözlerinin yakınındaki burnu, gözlüğü veya 

kaşları gibi başka bir özelliğe odaklayarak pratik yapmak sizin için faydalı olabilir. Bunu yaptığınızda 

genellikle konuştuğunuz kişiler farkı anlayamaz, bu yüzden doğrudan göz teması kurmakta daha rahat 

olana kadar bunu konuşmalarda aynı etkiyi elde etmek için kullanabilirsiniz. 

6. AÇIKLAYICI SORULAR SORUN 

Bir konuda uzman olan biriyle sohbet ederken, size iletilen şeyi netleştirmek için birden fazla soru 

sormak, konuştuğunuz kişiye konuşmaya aktif olarak katıldığınızı ve yardımcı olmak için onlarla birlikte 

çalıştığınızı gösterir. Konuşma kolayca ilerler. 

 

 



7. GERÇEK BİR İLGİ GÖSTERİN 

Tartıştığınız konuyla ilgili heyecan ve ilgiyi göstermek için beden dilini, yüz ifadelerini ve doğrudan dili 

kullanmak, muhatabınızın etkileşiminize daha fazla dahil olduğunu hissetmesine yardımcı olur. Aktif 

dinleme alıştırması yaparak ve kendinizi meşgul tutarak, konuştuğunuz kişi genellikle daha değerli 

hissedecektir. 

8. KÜÇÜK AYRINTILARI HATIRLAYIN 

Başkalarıyla konuştuğunuzda, sizinle paylaştıkları küçük ayrıntıları hatırlamaya çalışmak için bilinçli bir 

çaba gösterin. Bu ayrıntıları daha sonraki konuşmalarda gündeme getirmek, diğer kişinin kendisini 

değerli ve duyulmuş hissetmesini sağlayacak ve onları size karşı daha açık olmaya teşvik edecektir. Bu 

ayrıntıları akılda tutmak, gelecekte insanlarla sohbet başlatmanıza yardımcı olacaktır. 

Örneğin, bir iş arkadaşınız size hafta sonu yeğeninin doğum günü partisine katılacağını söylerse, 

pazartesi sabahı değerli bir konuşma başlatıcısının işi ona partiyi ve eğlenip eğlenmediklerini sormak 

olacaktır. 

9. İŞLERİ OLUMLU TUTUN 

Başkalarıyla sohbet ederken, onlarla etkileşiminiz süresince olayları olabildiğince olumlu tutmaya 

çalışın. Kendinizi, konuştuğunuz insanlara olumlu ve yardımsever bir birey olarak tanımlayacaksınız. 

10. EMPATİ PRATİĞİ YAPIN 

Bir sohbet sırasında, muhatabınızın nasıl hissettiğinin farkında olmak ve onlarla empati geliştirmek, 

doğal olarak sizi daha anlamlı bir ilişkiye yönlendirecektir. Konuşma partnerinizin eldeki konunun 

gelişimi hakkında nasıl hissettiğini etkili bir şekilde ölçmek için empatinizi kullandığınızda, konuşmayı 

buna göre yönlendirebilirsiniz. 


