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birinci bolum

UZMANLIĞIN ÖTESİNDE





1

Yeni Ölçüt

Çalışm a hayatının kuralları değişiyor. Hakkımızda verilen karar
larda yeni bir ölçüt kullanılıyor: Sadece ne kadar akıllı olduğumu
za ya da eğitim ve uzmanlığımıza değil, kendimizi ve birbirimizi 
idare etmekte ne denli başarılı olduğumuza da bakılıyor. Bu ölçüt, 
işe alınacaklarla alınmayacakların, gözden çıkarılacaklarla elden 
kaçırılmayacakların, dikkate alınmayacaklarla terfi ettirileceklerin 
seçilmesinde gittikçe daha fazla kullanılıyor.

Yeni kurallar kimin işinde yıldızlaşmaya aday, kimin tökezle
meye yatkm olduğunun tahmin edilmesini sağlıyor. Ayrıca bunlar, 
halihazırda çalıştığımız alan ne olursa olsun, gelecekte, iş piyasa
sındaki pazarlanabilirliğimiz açısından hayati önem taşıyan özellik
lerimizi ölçüyor.

Bu kurallar, okulda bize önemli olduğu öğretilen şeylere pek 
benzemiyor; akademik yetilerin bu standartla uzaktan yakından il
gisi yok. Yeni ölçüt, işimizi yapmaya yetecek derecede entelektüel 
yeti ve teknik know-how’a zaten sahip olduğumuzu varsayarak, 
bunların yerine inisiyatif ve empati, uyum gösterebilme ve ikna 
edicilik gibi kişisel vasıflar üzerinde odaklanıyor.

0 Gelip geçici bir moda değil bu; işletme yönetimi alanında
ki en son mucizevi ilaç da değil. H er meslekten on binlerce çalışan 
insan üzerinde yapılan incelemelere dayanan veriler, ciddiye alın
ması gerektiğini gösteriyor. Araştırmalar, işinde yıldızlaşan kişilere 
özgü nitelikleri diğerlerinden görülmemiş bir kesinlikle ayırt edi
yor. Ayrıca, iş yaşamında mükemmellik -özellikle de liderlik— 
için biraraya gelmesi gereken öğelerin büyük bir kısmını insanların 
hangi yetilerinin oluşturduğunu da gözler önüne seriyor.

Büyük bir kuruluşta çalışıyorsanız, siz farkında olmasanız bile, 
büyük olasılıkla daha şimdiden bu yetenekler çerçevesinde değer
lendirilmektesiniz. Bir iş başvurusunda bulunuyorsanız, yine size
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açıkça söylenmese de, muhtemelen bu mercekten bakılarak tetkik 
edileceksiniz. İşiniz ne olursa olsun, bu yetenekleri nasıl geliştire
ceğinizi anlamanız kariyer başarınız açısından büyük bir önem ta
şıyabilir.

Bir yönetici kadrosunda yer alıyorsanız, kuruluşunuzun bu ye
teneklere destek mi, yoksa köstek mi olduğunu düşünmeniz gere
kir. Örgütsel ortamınızın bu yetenekleri besleme derecesi ne kadar 
yüksekse, kuruluşunuz o kadar etkili ve üretken olacaktır. Grubu
nuzdaki her bir kişinin en iyi yeteneklerinin sinerjik etkileşimi de
mek olan grup zekâsını en yüksek dereceye yükseltmiş olacaksınız.

Küçük bir kuruluşta ya da serbest çalışıyorsanız, yüksek per
formans gösterebilmeniz, büyük ölçüde bu yetilere sahip olmanıza 
bağlıdır; ancak büyük olasılıkla, bunlar size okulda hiç öğretilme- 
miştir. Her şeye rağmen, kariyeriniz bu yetilere ne kadar sahip ol
duğunuza az çok bağımlı olacaktır.

İş güvenliğinin garanti altında olmadığı, "iş" kavramının ken
disinin bile yerini hızla "portatif beceriler" kavramına bıraktığı bir 
çağda, bizi "işe alınabilir" kılacak ve öyle kalmamızı sağlayacak bi
rincil derecede önemli vasıflardır bunlar. Onlarca yıldır "karakter" 
ve "kişilik'ten tutun, "esnek beceriler" ve "yeterlilik"e kadar çeşitli 
adlar altında gelişigüzel ifadelerle dile getirildikten sonra nihayet, 
insanlara özgü bu yetenekler için daha kesin bir anlayış ve yeni bir 
isim var artık: Duygusal zekâ.

AKILLI OLMANIN DEĞİŞİK BİR YOLU

"Mühendislik okulundayken okul hayatımın en düşük toplam 
not ortalamasına sahiptim," diyor bir danışmanlık firmasının yöne
ticilerinden biri. "Ancak orduya katılıp yedek subay okuluna gitti
ğimde sınıf birincisi oldum; her şey kendini nasıl idare ettiğin, in
sanlarla nasıl anlaştığın, ekip içinde nasıl çalıştığınla, liderlikle ilgi
liydi. İş dünyasında da aynı şeyin geçerli olduğunu fark ediyorum."

Başka bir deyişle, önemli olan, akıllı olmanın değişik bir yolu
nu bulmaktır. Duygusal Zekâ adlı kitabımda, bunun iş yaşamı ve 
örgütsel yaşamdaki anlamına kısa bir bölüm içinde değinilmiş olsa 
da, birincil odak noktası eğitimdi.1
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Beni tam anlamıyla şaşkınlığa uğratan —ve sevindiren- konu, 
iş camiasından gelen ilgi seliydi. Mektup ve fakslardan, elektronik 
posta ve telefonlardan, görüşme ve danışma isteklerinden oluşan 
bir med dalgasına karşılık verirken, kendimi global bir serüvenin 
içinde buldum. Yürütme kurulu başkanlarından sekreterlere ka
dar binlerce insanla duygusal zekâyı işe yansıtmanın anlamı hak
kında konuşuyordum.

Artık tanıdık bir nakarat haline gelen sözleri tekrar tekrar 
dinliyordum. Genel not ortalaması düşük, performansı yükse^ 
olan iş danışmanı gibi diğerleri de, duygusal zekânın teknik uz
manlık ya da kitap ezberlemek değil, mükemmellik için gereken 
en önemli unsur olduğunu keşfettiklerini söylüyorlardı. Dedikleri
ne göre benim kitabım, duygusal beceriksizliğin iş hayatında ödet
tiği bedelleri söz konusu etmeyi ve yetenekleri 'uzmanlık her şey
dir’ görüşü içinde ele alan dar bakış açısını sorgulamayı haklı kıl
mıştı. Kendi iş yerlerinde olmasını arzu ettikleri şeyler hakkında fi
kir üretmek için yeni bir yol bulduklarına inanıyorlardı artık.

Bu insanlar, şirketlerin Halkla İlişkiler radarlarının ulaşama
yacağı konularda, sıradışı bir açık sözlülükle konuşuyorlardı. Pek 
çoğu işe yaramayan şeyleri detaylandırıyordu (bu tip duygusal be
ceriksizlik hikâyeleri, kişinin ya da kuruluşun kimliği açık edilmek
sizin, bu kitapta aktarılmıştır). Ama birçok kişi de işbaşında duy
gusal zekânın pratik değerini doğrulayan başarı öyküleri anlatıyor
du.

Bu kitabın ortaya çıkmasıyla sonuçlanan iki yıllık araştırma iş
te böyle başladı. Kendi meslek yaşamıma ait bazı unsurların da işe 
katkısı oldu. Araştırarak gerçeklere ulaşmak ve çıkarımlarımı ak
tarmak için, en başından itibaren, gazetecilik yöntemlerine bel 
bağladım. Akademik bir psikolog olarak profesyonel köklerime de 
geri dönüp, bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların yüksek perfor
mansında duygusal zekânın yerini gün ışığına çıkartan araştırmala
rı etraflıca gözden geçirdim. Ayrıca, duygusal zekânın değerine yö
nelik hassas bir nicel ölçüt saptamak için, yüzlerce şirketten gelen 
veriler üzerinde birkaç yeni bilimsel analiz yaptım ya da yaptırdım.

Bu araştırma, Harvard Üniversitesi’nde önce lisansüstü öğ
rencisi sonra da öğretim üyesiyken katıldığım bir araştırmaya geri 
döndürdü beni. O araştırma, IQ gizemine -b aşarı için önemli
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olan tek şeyin entelektüel zekâ-olduğu yolunda, yanlış ancak yay
gın biçimde kabul gören fik re - ilk karşı çıkışın bir parçasıydı. Gü
nümüzde insanları işlerinde ve her çeşit kuruluşta başarılı kılan 
asıl yeterlilikleri analiz eden bir mini-endüstri haline gelmiş olan 
fikrin doğuşunu bu çalışma kolaylaştırmış ve hayret verici bulgular 
elde edilmiştir: Sıradışı iş performansının belirlenmesinde IQ, 
duygusal zekâdan sonra gelmektedir.

Dünya çapında beş yüze yakın şirket, devlet kurumu ve kâr 
amacı gütmeyen kuruluşta düzinelerce farklı uzman tarafından ya
pılan analizler, birbirinden bağımsız olarak, dikkate değer derece
de benzer çıkarımlara varmıştır ve elde edilen bulgular ikna edici
dir, çünkü tek bir birey ya da grubun çalışmasında doğal olarak var 
olan önyargı ya da sınırlardan kaçınılmıştır. Bu analizlerin ulaştığı 
sonuçların tümü, duygusal zekânın işbaşında -h em en  hemen her 
iş te -  mükemmelliği yakalamakta üstün bir rol oynadığına işaret 
etmektedir. '

Şüphesiz bu fikirler iş yaşamı için yeni değildir; insanların 
kendi kendilerini nasıl yönettikleri ve çevreleriyle nasıl ilişkiler 
kurdukları, klasik yönetim kuramlarının çoğunun merkezinde yer 
alır. Yeni olan verilerdir: Duygusal zekânm tam olarak ne kadarı
nın başarı için önem taşıdığını görülmemiş bir kesinlikle bize söy
leyen, yirmi beş yıllık deneysel inceleme birikimi vardır artık eli
mizde.

Bir diğer unsur: Psikobiyoloji dalında yaptığım araştırmaları 
izleyen onyıllar boyunca, sinirbilim alanında çığır açan bulgulan 
takip ettim. Bu bana, duygusal zekâ modelinin beyin biliminde bir 
dayanağı bulunduğunu düşünme olanağım verdi. Çoğu iş adamı ve 
kadını "elle tutulamayan" psikolojiye geleneksel bir kuşkuyla yak
laşır ve gelip geçici popüler kuramlara ihtiyatla bakar; oysa sinirbi
lim, duygusal zekânın neden bu kadar önemli olduğunu kristal 
berraklığıyla ortaya koymaktadır.

Duyguyu yöneten kadim beyin merkezleri kendimizi etkili bir 
biçimde yönetmemiz ve sosyal açıdan uyumlu olmamız için gere
ken becerileri de barındırır. Demek ki bu beceriler, varkalım ve 
çevreye uyumla ilgili evrimsel mirasımızdan kaynaklanmaktır.

Sinirbilim bize, beynin bu duygusal kısmının düşünen kısmın
dan farklı bir biçimde öğrendiğini söyler. Bu içgörü elinizdeki kita-
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bm yazımında ana dayanak noktası olmuş, ayrıca şirket eğitimi ve 
gelişimi konusundaki alışılagelmiş bilgeliğe büyük ölçüde karşı çık
mama yol açmıştır.

Bu karşı çıkışta yalnız değilim. Son iki yıldır Örgütlerde Duy
gusal Zekâ Araştırmaları Konsorsiyumu başkanlarından biri ola
rak görev yapıyorum. Bu konsorsiyum işletme okullarından, fede
ral hükümetten ve sanayiden gelen bir grup araştırmacıdan oluşu
yor. Araştırmamız, dinleme ve liderlikten, ekip kurma ve değişim
le baş etmeye kadar uzanan beceriler konusunda insanları eğitir
ken işletmeler tarafından kullanılan yolların acınacak haldeki za
yıflığını açığa çıkarıyor.

Çoğu eğitim programı akademik bir model benimsemiştir; 
ama bu korkunç bir hata olmuş, milyonlarca saat ve milyarlarca 
dolar boşa harcanmıştır. Asıl ihtiyaç, insanların duygusal zekâları
nı artırmalarına yardımcı olmak için'yapılması gerekenlere yönelik 
yeni bir düşünce tarzıdır.

BAZI YANLIŞ ANLAMALAR

İş yaşamındaki insanlarla görüşüp fikirlerini alarak dünyayı 
dolaşırken, duygusal zekâ hakkında birtakım yaygın yanlış anlama
larla karşılaştım. En sık rastlananları izin verirseniz hemen netleş- 
tireyim. Birincisi; duygusal zekâ sadece "iyi davranmak" anlamına 
gelmez. Stratejik anlarda "iyi davranmak" yerine, rahatsızlık veren 
ancak önemli sonuçları olan bir gerçekle yüzleşmekten kaçınan bi
rini doğrudan bu gerçekle yüzleştirmek gerekebilir örneğin.-

İkincisi; duygusal zekâ, hisleri başıboş bırakmak -"içini bo
şaltm ak"- anlamına da gelmez. Tersine, hisleri uygun ve etkili bi
çimde ifade edilecek şekilde yöneterek, insanların ortak amaçlan 
doğrultusunda birlik ve uyum içinde çalışmalarını sağlamak de
mektir.

Ayrıca, duygusal zekâ söz konusu olduğunda ne kadınlar er
keklerden "daha akıllı", ne de erkekler kadınlardan üstündür. Her 
birimiz bu yetiler açısından güçlü ve zayıf noktalardan oluşan kişi
sel bir profile sahibiz. Bazılanmız yüksek derecede empatili ol
makla birlikte, kendi sıkıntılanmızı gidermemizi sağlayacak kimi
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becerilerden yoksun olabiliriz; bazılarımızsa kendi ruh hallerimiz
deki en ufak değişikliğin bile tamamen farkında olabildiğimiz hal
de, sosyal açıdan beceriksizlik gösterebiliriz.

Ayrı gruplar olarak kadınlarla erkeklerin, güçlü ve zayıf nok
talar açısından cinsiyete özgü ve ortak bir profil çizme eğiliminde 
oldukları doğrudur. Binlerce kadın ve erkeğin duygusal zekâları 
üzerinde yapılan bir analiz, kadınların ortalama olarak kendi duy
gularından daha haberdar olduğunu, daha fazla empati gösterdiği
ni ve kişilerarası ilişkilerde daha becerikli olduğunu bulgulamıştır.2 
Öte yandan, erkekler kendinden daha emin ve iyimserdir, daha 
kolay uyum sağlar ve stresle başa çıkmakta daha başarılıdır.

Bununla birlikte, genellikle benzerlikler ayrımlardan çok da
ha fazladır. Bazı erkekler kişilerarası ilişkilerde en duyarlı kadınlar 
kadar empatiliyken, strese karşı koymak konusunda duygusal açı
dan en dayanıklı erkeklerden hiç de geri kalmayan kadınlar vardır. 
Aslında, erkekler ve kadınlardan elde edilen genel ölçümleme de
ğerlerine bakılacak olursa, güçlü ve zayıf yanlarının ortalamada 
birbirini götürdüğü, dolayısıyla toplam duygusal zekâ açısmdan 
hiçbir cinsiyet farkı bulunmadığı görülür.3 „

Son olarak, duygusal zekâ düzeyimiz^kalıtımsal olarak tayin 
edilmediği gibi, gelişimi de sadece ilk çocukluk dönemlerinde ger
çekleşmez. Öyle anlaşılıyor ki, on üç ile on dokuz arasındaki yaş
lardan sonra pek fazla değişim göstermeyen IQ ’nun tersine, duy
gusal zekânın öğrenilme olasılığı oldukça fazladır ve biz yaşamayı 
sürdürerek deneyimlerimizden ders aldıkça, gelişmeye devam eder 
ve bu alanda gitgide daha yeterli olabiliriz. Aslında, insanların 
duygusal zekâ düzeylerini yıllar boyunca takip eden incelemelerin 
gösterdiği gibi, kişiler kendi duygularıyla ve dürtüleriyle başa çık
makta, kendi kendilerini motive etmekte, empatilerini ve sosyal 
maharetlerini bilemekte ustalaştıkça, bu yetenekleri de giderek 
pekişmektedir. Duygusal zekâdaki bu gelişmeyi ifade eden, moda
sı geçmiş bir sözcük vardır: Olgunlaşma.
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DUYGUSAL ZEKÂ: EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN ÖNCELİK

Duygusal zekâ becerilerini teşvik etmenin her kuruluşun yö
netim felsefesinde hayati bir öğe olduğu giderek daha fazla şirket 
tarafından görülmeye başlamıştır. İsveçli telekomünikasyon şirketi 
Telia’nm yöneticilerinden biri, "Artık sadece ürünler konusunda 
rekabet edilmiyor, insanların ne kadar iyi kullanıldığı da bir reka
bet konusu," diye ifade ediyor bunu. Citibank’ın üst düzey yönetici 
geliştirmekten sorumlu başkan yardımcısı Linda Keagan da, "Tüm 
yönetici eğitim programlarının altında yatan önerme, duygusal ze
kâdır," diyor. Sık sık duyduğum sözlerdir bunlar.

• Uzay endüstrisi alanında faaliyet gösteren, yüz kişilik bir işgü
cüne sahip bir fabrikanın yöneticisi, kendisinin ve tüm eleman
larının artık her yerde geçerli olan "kalite çemberi" yaklaşımına 
yönelik eğitim almasının, ürün sattıkları belli başlı şirketlerden 
biri olan Allied-Signal tarafından şart koşulduğunu söylüyor. 
"Bizim bir ekip olarak daha iyi çalışmamızı istediler; çok iyi bir 
fikirdi, ama işin zor olduğunu anladık. Daha grup bile olama- 
dan ekip olmak mümkün mü? Ayrıca grup bağlarını kurabil
mek için duygusal zekâmızı artırmamız gerekiyordu."

• "Mühendislik süreçlerini yeniden düzenlemek ve yeni ürünlere 
yapılan yatırımın geri dönüşünü hızlandırmak gibi yöntemler, 
kârlılığımızı artırmakta çok etkili oldu. Ancak bazı büyük başa
rılar elde etsek bile, iyileşme grafiğimiz sabit düzeyde kalıyor," 
diyor Alman şirketler grubu Siemens AG’nin yöneticilerinden 
biri. "Grafiğin yeniden yükselmesini istiyorsak, elemanlarımızı 
daha iyi kullanmamız -in san  kaynaklarımızdan azami ölçüde 
yararlanm am ız- gerektiğini görüyoruz. Bu yüzden de şirketi
mizin duygusal zekâ düzeyini yükseltmeye çalışıyoruz."

• Ford Motor Company’nin eski proje müdürü, M IT (Massachu- 
setts Institute of Technology) bünyesindeki Sloan School of 
Management’ta geliştirilen "öğrenen organizasyon" yöntemleri
ni, Lincoln Continental’in yeniden tasarlanması işinde nasıl 
kullandığını anımsıyor. Duygusal zekâyı öğrenirken belleğinde 
geçmişe yönelik çağrışımlar oluştuğunu söylüyor: "Kendimizi
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etkili bir öğrenen organizasyon haline getirmek için geliştirmek 
zorunda kaldığımız yetilerin tıpatıp aynısı bunlar."

Amerikan Eğitim ve Gelişim Derneği tarafından, önde gelen 
şirketlerin kıstas oluşturan uygulamaları üzerinde 1997 yılında ya
pılan bir anketin bulgularına göre, beş şirketten dördü, perfor
mansı değerlendirirken ve işe insan alırken, eğitim ve geliştirme 
programlan yoluyla elemanlarının duygusal zekâsını yükseltmeye 
çalışıyordu.4

Öyleyse, neden bu kitabı yazma gereğini duydum? Çünkü bu 
kuruluşlar tarafından duygusal zekâyı geliştirmek için harcanan 
çabaların birçoğu ya da çoğunluğu başarısız olmuş, büyük miktar
larda zaman, enerji ve para kaybına yol açmıştır. Örneğin, liderlik 
eğitimine yapılan yatırımın getirisi üzerine gerçekleştirilmiş olan 
gelmiş geçmiş en sistematik inceleme (4. Bölüm’de de göreceğimiz 
gibi), üst düzey yöneticiler için düzenlenen bir haftalık ve oldukça 
saygın bir seminerin, bu yöneticilerin iş performansı üzerinde hafif 
olumsuz bir etkide bulunduğunu bulgulamıştır.

İşletmeler, en pahalı eğitim programının bile ters gidebilece
ğini ve sık sık da ters gittiğini fark etmeye başlıyorlar. Üstelik bu 
acizlik, duygusal zekânın, bireylere ve örgütlere yönelik rekabet 
reçetesinin şimdiye dek eksik kalmış bir öğesi olarak boy göster
meye başladığı bir dönemde ortaya çıkıyor.

BU KONU NEDEN ŞİMDİ ÖNEM KAZANDI?

California’da biyoteknoloji alanındaki yeni bir girişimin yü
rütme kurulu başkanı, kuruluşunu örnek bir örgüt haline getiren 
özellikleri gururla sıralıyordu: Kendisi dahil hiç kimsenin sabit bir 
bürosu yoktu; buna karşılık, herkes yanında küçük bir dizüstü bil
gisayar -yan i seyyar b ü ro -  taşıyor ve diğerlerine elektronik ola
rak bağlanıyordu. İş tanımlarının işlerliği yoktu; personel birbiri
nin işlevini görebilen ekipler halinde çalışıyor, ortamda yaraücı 
enerji kaynıyordu. İnsanlar rutin olarak haftada yetmiş ila seksen 
saatlerini işe ayırıyorlardı.

"Peki ters giden ne?" diye sordum ona.
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"Ters giden hiçbir şey yok," dedi kesin bir ifadeyle.
İşte bunda yanılıyordu. Personelle konuşmama izin verildiğin

de, işin aslım öğrendim: Telaşlı tempo, insanların kendilerini tü
kenmiş ve özel hayatlarından koparılmış hissetmelerine neden 
oluyordu. Herkes herkesle bilgisayar yoluyla konuşabildiği halde, 
kendilerini ciddi anlamda dinleyen kimse olmadığı hissine kapılı
yorlardı.

İnsanlar kişisel bağlantılara, empatiye ve açık iletişime müthiş 
bir ihtiyaç duyuyordu.

Yalınlaştırılmış, her işin önemli olduğu yeni iş ortamında, bu 
insan gerçeklikleri her zamankinden daha büyük önem taşıyacak
tır. Kitlesel değişim sabit bir olgudur; teknik yenilikler, global re
kabet ve kurumsal yatırımcılardan gelen baskılar, değişimi gitgide 
daha fazla kamçılayan güçlerdir.

Duygusal zekâyı her zamankinden de önemli kılan bir gerçek
lik daha vardır: Kuruluşlar küçülme akımlarına kapılarak birbiri 
ardından ufalırken, geride kalan kişilerin yükümlülüğü -v e  görü
nürlüğü- artar. Orta düzeyde bir eleman daha önce aşırı öfkesini 
ya da çekingenliğini kolayca saklayabilirken, duygularım idare et
me, karşılaşılan durumlarla başa çıkma, ekip çalışması ve liderlik 
gibi yeterlilikler eskiye oranla daha fazla göze çarpmaya -v e  
önem kazanm aya- başlar.

İşgücünün globalleşmesi, refah düzeyi daha yüksek ülkelerde 
duygusal zekâyı özellikle öne çıkarır. Bu ülkelerde yüksek ücretle
rin korunması, yeni bir üretkenlik tarzına bağlı olacaktır. Yapısal 
çözümler ya da teknolojik ilerlemeler de tek başına yeterli olamaz: 
California’daki biyoteknoloji firmasında olduğu gibi, işin kesintisiz 
akışını sağlamak ya da diğer yenilikler, çoğu kez duygusal zekâyı 
daha da gerekli kılan yeni sorunlar yaratır.

İş yaşamı'değiştikçe, mükemmellik için gereken özellikler de 
değişir. Yıldız elemanların yeteneklerini onyıllardır izleyen veriler, 
70’li yıllarda başarı için nispeten daha az önem taşıyan iki yetinin 
90’h yıllarda hayati derecede önem kazandığını ortaya çıkarmıştır: 
Ekip kurma ve değişime ayak uydurma. Ayrıca, yıldız elemanlara 
özgü, yepyeni yetenekler görülmeye başlamıştır; bunlardan en gö
ze çarpanları, değişim katalizörlüğü ve çeşitliliği bir güç kaynağı 
olarak kullanmaktır. Yeni zorluklar, yeni yetenekler gerektirir.
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