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1,15 cm

Düşüncelerin ve alışkanlıkların duyguları nasıl etkilediğini 
ve kötü alışkanlıkların nasıl daha sağlıklı alışkanlıklarla 
değiştirileceğini öğrenmek için bu kitaptan daha iyisini 
bulamazsınız. İnsanların duygularınızı, sizi manipüle 
etmek için nasıl kullanabileceğini ve kendinizi bu tür 
girişimlere karşı nasıl koruyabileceğinizi öğreneceksiniz. 
Unutmayın, duyguları yöneten her şeyi yönetir.

‘Uygulamalı Duygusal Zekâ’, size daha yararlı olmanız, 
zarar verici duyguları geride bırakmanız ve ideal 
benliğinizi geliştirmeniz için ilham veren bir dizi pratik 
araç ve alıştırma sunuyor. Duygular hakkındaki bilginizi 
artırarak kendinizi daha iyi anlayacak ve daha akıllıca 
kararlar vereceksiniz.

DUYGULARINIZI ORTAYA KOYMANIN
VE ANLAMANIN TAM ZAMANI.   
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60 gr holmene göre sırt ayarlandı kontrol edermisiniz
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Bana bir milyon kitaptan daha fazla şey
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Giriş

Psikolog ve bilim alanında yazılar kaleme alan Gazeteci Da-
niel Goleman’ın, dünyanın büyük bir çoğunluğu için yeni 

bir kavram olan duygusal zekâ ile ilgili yazdığı kitabı 1995 yı-
lında yayımlandı. Goleman’ın; duyguları anlayıp yönetebilme 
becerimizin, başarılı olma şansımızı artırdığı görüşü epeyce rağ-
bet gördü. İnsanların, duygu ve davranışlar hakkındaki düşün-
celerini fazlasıyla etkiledi.

Goleman’ın kitabının yayımlanmasının üzerinden geçen yir-
miyi aşkın yılda dünyamız önemli ölçüde değişti ve duygusal 
zekâya duyulan ihtiyaç daha da arttı. 

Politikacıların, korku ve öfke gibi duyguları kitlesel ikna si-
lahı olarak kullandığı yozlaşmış siyasi bir ortamın normal kabul 
edildiği; ötekileştirdiği insanları aptal ya da iflah olmaz kişiler 
olarak gören bağnazların, öfkeyle nutuklar attığı ve konudan 
bağımsız şahsi iddialar öne sürdüğü, sakince mantıklı tartışma-
lar yapmanın imkânsız hâle geldiği bir dünya düşünün.

Savaş, küreselleşme ve şehirleşme; farklı milletlerden ve kül-
türlerden gelen insanları birbirine yaklaştırmaya devam ediyor. 
Zenginler ve yoksullar aşırı kalabalık şehirlerde komşu olu-
yor. Bazı ülkelerin iyice yerleşmiş mahallelerinde dahi mülteci 
kampları türemeye başladı ancak yabancılık, korkuyu; farklılık-
lar ise şüphe ve endişeyi besliyor.
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İnternet, muazzam büyüklükte bilginin el altında olması-
nı sağlıyor. Haberler ışık hızıyla yol alırken gerçeği kurgudan 
ayırmak zorlaşıyor. Bunun sonucunda ne oluyor peki? Bireysel 
duygu ve inançların, nesnel gerçeklerden daha önde geldiği ger-
çek ötesi bir çağda yaşıyoruz.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla insanların gözlem yap-
tığı ve gözlemleri üzerine düşündüğü kısa anların yerini bir 
şeylerden geri kalma korkusuyla sürekli mesajların okunduğu, 
mesajlara cevap verildiği, sosyal medyanın kontrol edildiği ya 
da internette gezinilen anlar almaya başladı. Gerçek hayatta 
herhangi biriyle ne zaman istenirse iletişime geçebilme olanağı 
da duygusal bir ânımızda sonradan pişman olacağımız bilgiler 
içeren hassas paylaşımlar yapmamıza yol açıyor. 

Klasik koşullanma ile cihazlarımıza duyduğumuz bu ba-
ğımlılık, öz-kontrolümüzü ve kendimiz için düşünebilme be-
cerimizi köreltiyor. En sık ziyaret ettiğimiz internet siteleri, 
duygularımızın şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. Oku-
duğumuz haberler ve izlediğimiz videolar fikirlerimizi olduğu 
kadar inançlarımızı da biz farkında bile olmadan şekillendiri-
yor. Dünya dönüşürken duygusal zekâ anlayışımızın da gelişti-
ğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 

‘Duygusal zekâ’ ifadesi ilk kez kullanıldığında pek çok kişi 
duygusal zekânın, özünde erdemli olmak anlamına geldiğini 
düşündü. Duygusal zekâ yanlıları, okullardaki zorbalıktan ça-
lışanların işleriyle alakadar olmamasına kadar çeşitli sorunların 
duygusal zekâyla çözülebileceğine inandı. Ne var ki entelektüel 
zekâ gibi duygusal zekânın da hem etik hem de etik dışı amaç-
larla kullanılabileceği ortaya çıktı. Araştırmacılar, duygusal 
zekâsı yüksek bazı kişilerin becerilerini diğer insanları bencilce 
etkilemek ya da manipüle etmek için kullandığını ispatladı.

Duygusal zekânızı geliştirmek, başkaları tarafından mani-
püle edilmeniz veya etkilenmeniz için yapılan girişimleri tespit 
ederek onlara karşı mücadele etmenize yardımcı olabilir. Duy-
guların yönetilmesi üzerine bilginizi artırarak hem kendinizi 
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hem de aldığınız kararların arkasındaki sebepleri daha iyi anla-
yabilirsiniz. Bu da duygusal tepkilerinizi proaktif olarak şekil-
lendirecek stratejiler geliştirmenize, sonradan pişman olacağınız 
şeyler söylemekten veya davranışlar sergilemekten kaçınmanıza 
ve gerektiğinde harekete geçmek için kendinizi motive etmeni-
ze olanak sağlayacak. Nihayetinde bu süreçte duyguları insanla-
ra yardım etmek için kullanmayı, daha derin ve anlamlı ilişkiler 
kurmayı da öğreneceksiniz. 

Şu âna kadar saydıklarımız, duygusal zekâya günümüzde ne-
den daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğumuzun sade-
ce birkaç sebebidir. 

Duygusal zekâyı incelerken şu sorulara yanıt arayacağız:
•  En yoğun duygularınızın yıkıcı etkilerini engelleyip onla-

rı nasıl iyilik uğruna kullanabilirsiniz?
• Doğru soruları sormak ve duygusal kelime hazinenizi ge-

liştirmek öz-farkındalığınızı nasıl geliştirir?
• Öz-kontrolü geliştirmek neden bu kadar zor? Öz-kontrol 

becerinizi nasıl geliştirebilirsiniz?
• Beyin ve beynin nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi ol-

mak, duygusal alışkanlıklarınızı şekillendirmenize nasıl 
yardımcı olabilir?

• Aldığınız olumlu veya olumsuz geribildirimlerden nasıl 
en iyi şekilde yararlanabilirsiniz?

•  İnsanlara faydalı olacak geribildirimleri nasıl verebilirsi-
niz?

• Empati kurmak size nasıl yardımcı olabilir veya zarar ve-
rebilir?

• Nasıl daha ikna edici olabilirsiniz ya da başkaları üzerin-
de daha olumlu etkiler bırakabilirsiniz?

• Duygusal zekâ, daha derin ve anlamlı ilişkiler kurmanıza, 
bu ilişkileri geliştirmenize nasıl yardım edebilir?
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• İkna yöntemleri kullanan ve sizi ya da başkalarını, zarar 
verme ya da manipüle etme amacıyla etkileyen insanlar-
dan nasıl korunabilirsiniz?

Bu soruların cevaplarını bulmaya çalışırken ilginç araştır-
malardan ve gerçek hayat hikâyelerinden bahsedeceğim. Ayrıca 
duygusal zekâyla kendi hayatımda liderlik yapmayı ve uyum 
sağlamayı nasıl öğrendiğimi açıklayacağım. Duygusal olarak in-
sanları anlama ve onlara ulaşma becerisinin, eşimi tavlamama 
nasıl yardım ettiğini, nasıl daha iyi bir koca ve baba olmama 
yardımcı olduğunu anlatacağım. Ayrıca gelişim sürecim boyun-
ca karşılaştığım tehlikeleri de detaylı bir şekilde ortaya koyaca-
ğım. Bunun yanı sıra duygusal zekâyı kullanmaya ve artırma-
ya çalışmanın, kendinizin en iyi versiyonu olma bulmacasının 
sadece tek bir parçası olduğunu da göstereceğim. Her şeyden 
önce aleyhinize çalışabilecek duygularınızı lehinize kullanma-
nıza yardımcı olmayı amaçlıyorum.
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1
Teoriden Pratiğe

Gerçek Hayatta Duygusal Zekâ 
Neye Benziyor?

……
İnsanın duyguları, 

zekâsından daha hızlı harekete geçer.
-OSCAR WILDE

Steve Jobs, 1997 yılında kurucularından biri olduğu Apple 
şirketine dönerek tarihteki en büyük olumlu yönde topar-

lanma örneklerinden birine liderlik etti. CEO’su olduğu Apple 
şirketini iflasın eşiğinden döndürdü ve dünyadaki en değerli 
şirkete dönüşmesine yardımcı oldu. 

Bu olaydan on iki yıl önce Jobs’ın kurulmasına yardım ettiği 
şirketten ayrılmaya mecbur bırakıldığını göz önünde bulundu-
rursak tüm bu başarı daha da etkileyici hâle geliyor. 

Jobs’ın zeki ve ilham verici olsa da baskıcı, sabırsız ve asabi 
olduğu biliniyordu. Sonunda işler Jobs ve Apple’ın yönetim ku-
rulu arasında o kadar sarpa sardı ki Jobs’ın sorumlulukları elin-
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den alındı ve neredeyse hiçbir yetkisi kalmadı. İhanete uğramış 
hisseden Jobs şirketten ayrılarak yeni girişimi NeXT’i kurdu.
Bazı üst düzey Apple çalışanları eski patronlarının yeni şirke-
tine geçerek onu yalnız bırakmadı. Jobs o zamanlar neredeyse 
her konuda haklı olduğuna inanan otuz bir yaşında ukala bir 
multimilyonerdi. Sert ve talepkârdı hatta çok aşağılayıcı ola-
biliyordu. Peki bu zeki ve kararlı çalışan grubu neden Jobs ile 
çalışmaya devam etmek için halihazırdaki işlerini bıraktı? 

Macintosh lansmanında Jobs’ın halkla ilişkiler temsilcisi 
olarak görev yapan, ardından NeXT ve Pixar’da Jobs ile çalış-
maya devam eden Andy Cunningham bize bir ipucu veriyor. 
Cunningham’a neden eski patronuyla çalışmaya devam ettiğini 
sorduğumda bana şöyle söyledi: 

“Beş yılımı Steve’le çok yakın çalışarak geçirdim ve bu za-
man dilimi olağanüstüydü. İnsanların gördüğü o ilham verici 
röportajlar ve mükemmel açılış konuşmaları gerçekten de ha-
rikaydı. Steve, Steve’di işte! Bazen çok sert olsa da onunla çalış-
mak bir onurdu. Hayatta harika şeyler için fedakârlık yapmak 
gerekir. Onunla çalışmak her şeye değerdi. Steve her gün en az 
bir kere beni şaşırtır, öfkelendirir ve sevindirirdi. Beni gideceği-
mi düşündüğüm yerin çok daha ötesine götürdü.”

Jobs’ın meşhur ürün lansmanlarının birini gördüyseniz bu 
yeteneğine canlı canlı tanık olmuşsunuzdur. Jobs, dinleyicilerin 
duygularını nasıl yönlendireceğini biliyordu. Tüketiciler, ürün-
lerin onlara hissettirdiği duygulardan dolayı Apple cihazlarını 
satın almayı istiyordu. 

Diğer yandan eleştirmenler Jobs’ın hem kendi hem de baş-
kalarının duygularıyla başa çıkamamasına rağmen başarıya 
ulaştığını iddia eder. 

Peki Steve Jobs duygusal açıdan zeki miydi? 
Bu soruya yanıt vermeden önce duygusal zekâ kavramının 

özünü anlamalıyız.
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Duygusal Zekâyı Tanımlamak 
Daniel Goleman’ın Duygusal Zekâ kitabı 1995 yılında yayım-
landığında bu terimden pek az kişinin haberi vardı. John D. 
Mayer ve Peter Salovey isimli iki psikolog tarafından oluştu-
rulan duygusal zekâ teorisi, akademik çevrelerde yeni yeni du-
yuluyordu. Duygusal zekâ teorisinde insanların çok çeşitli zekâ 
becerileri olmasının yanı sıra geniş bir yelpazede duygusal bece-
rilerinin de olduğu, üstelik bu becerilerin insanların düşünce ve 
eylemlerini fazlasıyla etkilediği öne sürülüyordu.

2 Ekim 1995’te bu fikrin Time dergisinin kapağına taşınma-
sıyla her şey değişti. Derginin kapağında çarpıcı bir soru vardı:

“Duygusal zekânızın kaç olduğunu biliyor musunuz? ”
Duygusal Zekâ kitabı The New York Times’ın en çok satanlar 

listesinde bir buçuk yıl kaldı ve kırk dile çevrildi. Harvard Busi-
ness Review’da bu kavram, ‘devrimsel’ ve ‘ezber bozan’ şeklinde 
nitelendirildi. Terimin hızla yayılması, pek çok kişinin zekâ ve 
duygusal davranışlar hakkındaki görüşleri üzerine yeniden dü-
şünmesini sağladı.

‘Duygusal zekâ’ terimi o dönemde yeni olsa da kavramsal 
olarak aslında yeni bir şey değildi. 

Yüzyıllar boyunca liderler ve filozoflar, takipçilerine duygu-
ların davranışları nasıl etkilediği üzerine düşünmelerini tavsiye 
etmiştir. 1980’lerin başlarında ünlü Psikolog Howard Gardner, 
tek bir genel beceriden ziyade insanların kendi duygularını ve 
bu duyguların davranışları üzerindeki rolünü anlama becerisi 
olan kişisel zekâ ile insanların duygusal davranışları anlama 
becerisi olan kişilerarası zekâ da dahil olmak üzere insanların 
üstün olabileceği farklı ‘zekâ’ türleri olduğunu öne sürmüştür. 
Bununla birlikte Goleman, Mayer, Salovey ve diğerleri duygu-
lara daha yakından bakmamıza yardımcı oldu. Duygusal zekâ 
alanı genişledikçe daha fazla çalışma ve araştırma yapılarak yeni 
bilgiler ortaya çıkarıldı.
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