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Endüstri devrimleri, teknoloji devrimleri derken, iş yaşamı yüzlerce yıllık yolculuğunu evrile çevrile sürdürüyor. 

Bu yolculuğun en önemli yolcularından biri olan “insan” da bu evrilme ve çevrilmeden hakkını alıyor.  

İş yaşamında var olan insana dair küçük bir hikaye ile başlayalım mı?  

Adı İş Yaşamı olan bir ülke varmış. Bu ülkede çokça iş yapılır, hep bir şeyler başarmaya çalışılırmış. Verimli ve 

başarılı sonuçlar almanın altında yatan birkaç kriter olduğuna inanılırmış. Etkin çalışma kuralları, teknik tecrübe 

ve yapılan iş her neyse o işin gerektirdiği teknik iş bilgisi… Bunlar olduğunda verimli ve başarılı sonuçların 

kendiliğinden ortaya çıkması beklenirmiş. 

İş Yaşamı ülkesinin sakinleri, daha etkin çalışma yöntemleri geliştirmenin ve teknik tecrübeyi ve iş bilgisini 

çoğaltmanın, verimli ve başarılı olmanın tek anahtarı olduğuna inandıkları için, bu üçlüyle ilgili deliler gibi çalışır 

dururlarmış.  

Zaman içinde bu ülkede biraz kafalar karışmaya başlamış. Ülke sakinleri ülkelerinde yer alan bazı birimlerde bu 

üçlüyü çok iyi düzeye getirdikleri halde, bekledikleri başarının gelmediğini fark etmişler. Bu üçlünün bazı 

parçalarının henüz tamamlanmamış olduğu bazı birimlerde ise, son derece iyi sonuçların alındığını 

gözlemlemişler.  

Bu gözlemler sonrası, verimli ve başarılı iş sonuçları ile ilgili yarattıkları eşitliğin, aslında içinde bir bilinmeyen 

barındıran bir denklem olduğunu fark etmişler. Bu farkındalıklarının ardından da, o bilinmeyeni keşfetmeye 

yönelik çalışmalara başlamışlar. İyi haber şu ki, uzun ve yorucu çalışmalar sonunda geldikleri noktada, bu 

bilinmeyenin ne olduğunu da keşfetmişler. İNSAN’mış denklemdeki bu bilinmeyen parçanın adı. 

İş yaşamında insanın keşfi 

Yıllardır süregelen ve son dönemlerde teknolojideki gelişim ile daha da ivme kazanan, insanı ve insan beynini 

daha iyi tanımaya ve anlamaya yönelik çalışmalar, her geçen gün daha fazla bilgiyi bizlere sunmaya devam 

ediyor.  Bu çalışmalar, iş denkleminin içindeki insanı keşfetmeye başlayan iş dünyasını da, insana farklı bir 

açıdan bakmaya zorluyor.  

Yıllar boyu insanı bilişsel zeka ve teknik bilgi odaklı düşünen kurumlar, insanı tanıma ve anlama çalışmalarının 

bir sonucu olarak görüş alanlarına düşen insana dair bilgileri hızla günlük pratiklerinin içine yerleştiriyorlar. Bu 

yazıda bu bilgilerden bir kısmı hakkında konuşacağız. Bugün için seçtiklerim duygusal zeka ve sosyal zeka 

kavramları olacak.  

Zekanın duygusu ve sosyalliği 

İnsanın sosyal bir varlık olmasından hareketle etkili ilişki yönetimi ve insanın duygu varlığı olmasından hareketle 

etkin duygu yönetimi ile ilgili tüm konular, duygusal zeka ve sosyal zeka kavramlarının konuşulmaya başlaması 

ve son dönemde bu konularda yapılan çalışmaların yoğunlaşması ile kendilerine iyi bir yer bulmuş oldular.  

Duygusal zeka kavramı ile 1990 yılında, yani neredeyse bugünden 30 yıl önce, bilim insanları John Mayer ve 

Peter Salovey sayesinde tanışıyoruz. Mayer ve Salovey Duygusal Zeka hakkında bakın neler söylüyorlar:   

“Duygusal Zeka, bireylerin kendilerinin ve ilişkide oldukları diğer insanların his ve duygularını izleme, anlama 

ve bu bilgiyi düşünce ve davranışlarını yönetmekte kullanabilme becerilerinin bütünüdür.”  

 



Sosyal zekanın bizimle tanıştırılması daha da eski yıllara dayanıyor. Bu kavramla bizi ilk tanıştıran kişi Edward L. 

Thorndike. 1920 yılında yayınlanan çalışmasında Edward L. Thorndike sosyal zekayı şöyle tanımlıyor:   

“Sosyal zeka, kadınları, erkekleri ve çocukları anlama ve yönetme becerisi anlamına gelir, diğer deyişle,sosyal 

zeka insan ilişkilerinde akılcı davranmak demektir.”  

Günümüzde duygusal zekanın ve sosyal zekanın insan yaşamında sahip olduğu rolü ve iş yaşamına 

yansımalarını, Daniel Goleman’ın bu alandaki detaylı çalışmalarından izliyoruz.  

Daniel Goleman 1995 yılında “Duygusal Zeka – Neden IQ’dan Daha Önemlidir” isimli kitabında, beynin işleyişine 

dair nörobilim çalışmalarının bizlere sunduğu bilgileri ve duygusal zekanın doğasını tüm detayları ile anlatıyor. 

Duygusal zekanın dört özelliği geliştirildiğinde, kendimizi ve ilişkilerimizi yönetmekte daha başarılı olacağımızı 

vurguluyor Goleman.  

Duygusal Zeka parametrelerinin beynin nöroplastisite özelliği, yani esnek ve değişebilir yapısı sayesinde, 

geliştirilebileceğini ve güçlendirilebileceğini ifade eden Goleman, duygusal zeka özelliklerini dört grupta 

anlatıyor: 

Kendine dair farkındalık. Kendi duygularını fark etmek ve bu duyguların neyin sonucunda ortaya çıktığını 

bilmek, sezgi, doğru karar verme ve hangi noktada nasıl davranılacağını bilme konularında iyi bir pusula sahibi 

olmayı destekliyor. 

Öz yönetim. Zorlayıcı duyguları etkin bir şekilde yönetmek, yapılması planlanan işlere engel olmasına izin 

vermemek, olumlu duyguları fark etmek ve doğru davranışlarla eşleştirmek, davranışların tutarlı olmasını 

destekliyor. 

Empati. Diğerlerinin ne hissettiklerini anlamaya çalışma becerisini etkin kullanmak, ilişkiye dair farkındalığı 

güçlendiriyor. 

İlişki yönetimi. İlk 3 maddede yer alanları ilişki yönetiminin içine yerleştirmek, ilişkinin sağlıklı yol almasını 

kolaylaştırıyor.  

Daniel Goleman, 1998 yılında Harvard Business Review’da yayımlanan “What Makes A Leader” (Lideri, Lider 

Yapan Nedir?) isimli makalesinde ve yine aynı yıl yazdığı “İş Başında Duygusal Zeka” isimli kitabında, duygusal 

zekanın iş yaşamına ve bireysel liderlik becerilerine olan katkılarını oldukça detaylı bir şekilde anlatıyor.  

Bu çalışmaların bir adım ötesinde, belki de iş yaşamının bir ilişki yönetimi bütünü olmasından harketle, duygusal 

zekanın da parçaları olan empati ve ilişki yönetimi kavramlarını sosyal zeka adı altında ayrı bir başlıkta 

konuşmak daha fazla anlam kazanmaya başlıyor. 

Daniel Goleman, Richard Boyatzis ile birlikte yazdığı, “Social Intelligence and The Biology of Leadership”  (Sosyal 

Zeka ve Liderliğin Biyolojisi) isimli makale hakkında Harvard Business Review’a verdiği röportajda, duygusal 

zekanın bireylerin kendilerini anlamak ve yönetmekle alakalı olduğundan, sosyal zekanın ise, diğer insanlarla 

olan ilişkileri yönetmek, doğru iletişim kurmak, ne hissettiklerini anlamaya çalışmak ve uyumu yakalamak 

olduğundan söz ediyor.  

Bugünün iş dünyasında Duygusal Zeka ve Sosyal Zeka kavramları 

Günümüz iş dünyası duygusal zekanın önemini ve duygusal zekanın içinden evrilen sosyal zekanın önemini, bu 

kavramların ilk doğduğu günlere oranla daha fazla konuşmaya başladı.  

Çalışan seçme süreçleri, işe başvuran adayların duygusal ve sosyal zekalarını ne kadar yaşamlarına dahil 

ettiklerini ölçüp anlamaya çalışıyor.  

Mevcut çalışanların duygusal zekalarını ve sosyal zekalarını güçlendirmeye yönelik eğitim programları 

düzenleniyor. 

 



Gelinen noktada, bireysel liderlik ve yönetsel liderlik özelliklerinin alt yapısını oluşturan en güçlü iki malzemenin 

duygusal zeka ve sosyal zekanın aktif kullanımı olduğu iyi biliniyor. 

Duygusal zekası ve sosyal zekası yüksek bireyler neyi değiştiriyor? 

Duygusal zeka ve beraberinde sosyal zeka konuşmaya başladığımızda, duygu farkındalıkları yüksek, duygularını 

yönetebilen, insanlar arası uyum yaratabilen, diğerlerinin ne hissettiklerini anlamaya çalışan, organizasyonel 

farkındalıkları yüksek, insan ilişkilerini yönetebilen, ilham veren, yol gösteren, güçlü iletişim kurabilen ve 

kendilerinin diğerleri tarafından nasıl algılandığına dair fikir sahibi ve ona göre kendi davranışlarını gözden 

geçiren bireylerden söz ediyoruz. 

Bu sayılan beceriler, teknik bilgi ve tecrübe ile birleştiğinde, her türlü zemin ve zamanda sağlam bir iletişim ve 

ilişki zemini üzerinde tutku ile iş yapmak ve beklenen, hatta daha üzerinde başarıyı yakalamak çok daha 

kolaylaşıyor. 

Denklemdeki insanı görmenin ve denklemdeki insan olmanın sorumluluğu 

İş yaşamında başarı elbette teknoloji, endüstriyel dönüşümler, inovasyon ve değişimle kendini göstermeye 

devam edecek, ama asıl dönüşüm, denklemdeki insanı gören kurum kültürlerinin yaygınlaşması, denklemdeki 

insanı gören liderlerin ve denklemdeki insanın farkında olan çalışanların çoğalması ile ortaya çıkacak.  

Bireyler ve kurumlar duygusal zekalarını ve sosyal zekalarını geliştirme ve davranışa aktarma pratiklerini 

çoğalttıkça, iş dünyasının hareket kabiliyeti ve yol alma hızı artacak.  

Bu noktada şunu da unutmamak lazım, denklemdeki insanı görmenin getirdiği sorumlulukların büyük bir kısmı 

da bireysel olarak bizlerde yani bizzat denklemin taraflarında olmaya devam edecek. 
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