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Öğrenme ve gelişim üzerine araştırma yapan bilim insanları son yıllarda duygusal  zekanın etkilerini 

hem okul hem iş hayatında inceliyorlar. Hedeflediği stratejik sonuçlara ulaşmanın en önemli  

girdisinin insan olduğunu idrak eden şirketler, işe alımlarda adayların özgeçmişlerinin ve mezun 

oldukları okulun parlaklığı ile yetinmeyip,  özgüvenleri, diğer insanlarla nasıl iletişim kurduğu, kendini  

dışarıya nasıl yansıttığı ve duygularını hedefleri doğrultusunda kontrol edip uyarlayabilme 

kabiliyetlerine de bakıyorlar. Merak etmeyin ben de sizlere duygusal zekanızı geliştirin söylevleri 

vermeyeceğim; çalıştığınız şirketlerin bunu yeterince yaptığını umuyorum. 

Son yıllarda yapılan bir araştırmada  gençlerin okul başarısı ile mezuniyet sonrası iş hayatlarındaki 

başarı arasındaki bağlantılar incelenmiş.  Öğrenme ve öğrendiğini  farklı durumlarda/ ortamlarda 

uygulamak için belli düzeyde “zeka”  gerekli evet ama bunun üzerine yukarıda bahsettiğimiz beceriler 

eklenmediğinde, kişiler iş hayatında başarılı olamıyor. Yıllardır Batı’nın en havalı akademik 

kurumlarında binlerce araştırma yapılıyor insan davranışı, iş hayatı, başarı üzerine; konunun gelip 

dayandığı yer bize ilkokul BİRİNCİ sınıftan beri öğretilen  şu özellikler: 

 İnsanlara karşı dürüst olma 

 Disiplin 

 İyi ilişkiler kurma 

 Çevreden destek alma ( yine meşhur network, ya da işbirliği yapabilme becerisi) 

 Çalışkanlık  

Araştırmaya  göre iş hayatında başarıyı etkileyen kritik 5 faktörü bir inceleyelim. Bunlar kısmen 

doğuştan getirdiğimiz, kısmen çocukluğumuzdan bu yana sağa sola çekiştirip geliştirdiğimiz ve şekil 

verdiğimiz özelliklerimiz, ya da belki alışkanlıklarımız. Alışkanlık çok sık kullandığımız ama derinine 

inince kritik önemini anladığımız bir kavram. Dürüstlük içsel bir özellik, pozitif güdüleme ve örnek 

olma yoluyla öneminin altı çizilebilir evet ama kişi genetik olarak bu melekeyi taşımıyorsa sanıyorum 

zorla edinilecek  gibi değil. Disiplin aile ve okul işbirliği ile geliştirilebilen bir kavram. Çalışkanlık ise 

kısmen doğamızdan gelen büyük oranda yine çevre faktörleri ile maksimize edilebilen bir özellik. İyi 

ilişki kurma ve çevre ile işbirliği yapmak ise sosyal becerilerimiz. 

Öncelikle şunun farkında olmamız gerek;  iç sesimizle sürekli yaptığımız muhabbetler, yani 

düşüncelerimiz, yani algılarımız tekrarlandıkça alışkanlık haline dönüşüyor. Alışkanlıklar da 

tekrarlandıkça davranış ve tutum halinde yaşamımızda yerini alıyor. Bu zinciri takip edersek aslında 

mesele çarpıcı bir şekilde şu formüle sığabiliyor: 

İÇ SES= İş ( ya da Özel) Yaşamımızdaki Etkinliğimiz 

Yukarıda dedik ki, duygularını kontrol edebilme ve uyarlayabilme. Başlı başına tez konusu, çok yoğun 

ve derin bir konu, öyle şıp olacak bir beceri değil. Kişinin uzun süre kendi ile uğraşması ve bilinçli bir 

çaba ile şekillendirmesi gereken bir beceri.  Duyguları kontrol edebilmek için öncelikle onların 

FARKINDA olmamız , sonra ise KABUL etmemiz azım. Patrona kızgın mıyız, evet kızgınız. Kızgınlık olası 

bir duygu. Önemli olan bu kızgınlığı iş ilişkilerine yansıtmak yerine, büyük resme bakmak, kendi 

etkililik derecemize odaklanmak ve çevremizdeki olumsuzlukların bizim aldığımız sonuçları en az 

düzeyde etkilemesine izin vermek. İşte bu tam da 
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 Kendini bilmek, 

  Ne istediğini bilmek, (ve ona odaklanmak) 

  Tepkisel olmamak ve 

 Sevgili Stephen Covey’in etkili insan olmak dediği şey.  

Kızmaya hepimizin hakkı var tabi ki; ama bunu hayatımıza ALIŞKANLIK, Yaygın TUTUM, 

DAVRANIŞ olarak yerleştirmeye hakkımız yok.  

Havalı kavramları, büyük hedefleri boş verin. Kendiniz ( yani iç ses, algılar, duygu ve düşünceler) 

ile samimi olarak ilgilendiğiniz ve tıkalı bakış açılarınızı açtığınız müddetçe hem patronunuz, hem 

eşiniz, dostunuz, hem de tüm toplum için en hayırlı işi yapmış olacaksınız. 


