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Duygusal Zeka ve Barış Eğitimi 

“Herkes kızabilir, bu kolaydır. Fakat 
doğru ki şiye ,doğru zamanda, doğru 
amaç için ve gereken ölçüde 
sinirlenmek, işte kolay olmayan budur.”
Aristo

Yunus Emre der ki;

Bir ben var ben den içeru! 

Yine Yunus der ki;
İlim ilim bilmektir,

İlim Kendin bilmektir.

Sen kendini bilmezsen,

Ya nice okumaktır.

� Duyguları anlamanın yöntemlerine değinilen 
duygusal zekâ becerisi özbilincin temeli 
Sokrates'in "Kendini Bil" öğretisine 
dayanırken; özdenetim Platon'un 
yaklaşımlarıyla tarihsel süreçte şekillenmiştir.

� Kendini ve karşındakileri doğru olarak 
değerlendirmek!

"Paul'un Peter hakkında söyledikleri, 
Peter'den çok Paul'u tanımamızı sa ğlar.”                                 

Spinoza

� “Olumlu insan, evrendeki olası tüm dünyaların en 
iyisinde yaşadığını düşünür, karamsar insan ise 
bunun doğru olmasından korkar.”

DUYGU

Duygu kelimesi 
Latince ‘movere’ 
(hareket etme) 
kökünden gelmektedir. 
Bu kelimeye ‘e’ 
ön ekini getirdiğimizde
ise ‘öteye hareket etmek’
anlamına gelmektedir.

DUYGU

*Duygular beynin limbik sisteminde meydana 
gelen nöro-kimyasal reaksiyonlardır.
*Duygular sadece olagelir, olup-olmamalarında 
çok fazla kontrol olanağı yoktur. 
*Sonuçlarını düşünmeden basit olarak tepki sel bir 
biçimde ortaya çıkarlar. 
*Ama ani olarak ortaya çıkan duygular tek tip 
değildirler. Farklı türlerde ortaya çıkarlar. 
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Duygu

� “herhangi bir zihin, his, tutku çalkantısı  ya 
da devinimi; şiddetli ya da uyarılmı ş bir 
zihinsel durum”,

� “duygular, his beden ifadesi ve duru şunu 
etkileyen bir durumdur”

� enerjinin, etkinliğin ve bilginin içsel kaynağıdır. 
Doğuştan ne iyi ne de kötüdürler. Farklılık, 
üretilen enerji ve bilgiye dayanarak 
yaptıklarımızdan ortaya çıkar. 

DUYGU TÜRLERİ

� Goleman’a Göre Temel Duygular/Stavemann’a Göre Temel Duygular
� 1. Öfke                                                                   1. Kızgınlık
� 2. Üzüntü                                                               2. Üzüntü
� 3. Korku                                                                 3. Korku
� 4. Mutluluk                                                             4. Neşe
� 5. Sevgi                                                                  5. Hoşlanma 
� 6. Şaşkınlık              
� 7. İğrenme
� 8. Utanç/Suçluluk                                                   6. Depresyon

Duyguların ortaya çıkı şında çok sayıda faktör etkili 
olmaktadır. 

1. Günlük deneyimler,   

2. Doğal afetler, savaş ve ölüm gibi büyük 
olaylar,

3. Uzun süreli yaşam ve çevre şartları.

1. Duygu dünyası önceden tespit edilemez. 
Duygular kendiliğinden, irade dışında gelişir.

2. Herhangi bir duyguya kapıldığı zaman aynı 
anda heyecan da hissedilir. 

3. Duygular bazen hoş olabilir, bazen de hoş 
olmayabilir. Her durumda bu değerlendirilebilir.

4. Duygular kendini beden diliyle ve yüz 
hareketlerinizle (jest ve mimiklerle) dışa 
yansıtır. Arzular, amaç ve hareketleri etkiler.

Farklı duyguların ortak özellikleri 
hemen bulunabilir;

İstemeden yenen a ş,
ya karın a ğrıtır ya da ba ş!

Türk atasözü

DUYGU                  DÜŞÜNCE            DAVRANIŞ
(Hoşlanmama)       (Berbat)              (Karın ve baş ağrısı!)
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DUYGUSAL ZEKA 

� Özbilinç

� Duyguları Yönetme

� Duyguları Harekete Geçirme 

� Empati

� Sosyal Yeterlikler 

Özbilinç

Kendi iç hallerini, tercihlerini kaynaklarını ve sezgilerini 
bilir ve üç temel alt yeterlikte gelişmiştir;

� Duygusal bilinç: kendi duygularını ve bu 
duyguların etkilerini tanımak

� Doğru özde ğerlendirme: Kendi güçlü yanlarını
ve sınırlarını bilmek

� Özgüven: Kendi değerini ve yeteneklerini güçlü 
biçimde duyumsamak

İstikbal  göklerde midir? Bu adam/lar neye/nereye bakıyor/lar?

Öfke Gelir Göz  Kararır,

Öfke Gider Yüz Kızarır!”

Türk Atasözü

ÖZBİLİNCİ YÜKSEK İNSANLAR

� Duygularını, içinde bulundukları ruh hallerini daha  
iyi anlarlar ve dı şarıdaki bir uyarıcıdan gelen 
sinyalleri do ğru olarak yorumlarlar. 

� Eğer hissetti ği duygular olumsuz ise duygularını ve 
davranı şlarını de ğiştirmeye çalı şır. 

� Kendilerini tanıdı ğından ve kendilerine 
güvendi ğinden dolayı sonradan pi şman olacakları 
kararlar vermezler.

� İş ve özel ya şamları dengelidir.
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Kendine çeki düzen verme (Duyguları 
Yönetme)

Kendi iç hallerini , dürtülerini ve kaynaklarını yönetmek.

� Özdenetim: Yıkıcı duygu ve dürtüleri kontrol altında  
tutmak

� Güvenilirlik: Doğruluk ve dürüstlük standartlarını   
korumak 

� Vicdanlılık: Kişisel edimlerin sorumluluğunu 
üstlenmek

� Uyumluluk: Değişim karşısında esneklik
� Yenilikçilik : Yeni fikir ve yaklaşımlara , yeni bilgilere 

açık olmak 

Duyguları Harekete Geçirme ve Güdüleme    
(Seyit Onbaşı’yı Anlamak!) 

Hedeflere ulaşmayı sağlayan ya da kolaylaştıran duygusal 
eğilimler!

� Başarma Dürtüsü: Bir mükemmellik standardını   
yakalama ve yükseltme arayışı

� Bağlılık: Grup ya da kuruluşun hedeflerini benimsemek
� İnisiyatif: Fırsat doğduğunda harekete geçmeye hazır

olma 
� İyimserlik: Engellere ve yenilgilere rağmen hedefler 

doğrultusunda yol almakta ısrar etmek

SOSYAL YETERL İLİKLER

� Hayatta duyguları yönetmenin önemli bir 
aracı sosyal ilişkiler geliştirmektir. Bunu 
yapmak önlemsel bir mantıktır. 

� Yani sosyal becerileri güçlendirmek, size 
karşı olumlu duygu çemberini oluşturmaktır. 
Bu da toplumdaki birçok olumsuz süreci 
başlamadan önleme anlamına gelir. 

SOSYAL YETERL İLİKLER
� Bu yeterlilikler ba şka insanlarla ili şkilerde 

başarılı olma şeklini belirler ve empati ile 
sosyal beceriler boyutları altında 
toplanan 13 duygusal yeterlikten olu şur.

A) EMPAT İ

– Diğerlerini anlama
– Diğerlerini geli ştirme
– Hizmet Uyumu
– Değişim yaratabilme gücü
– Politik olarak farkında olma
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B) SOSYAL BECER İLER
– Etki Gücü
– Yapıcı bağları kurma
– İleti şim
– İşbirli ği ve birbirini destekleme
– Çatışma yönetimi
– Ekip Yetileri (takım Kapasiteleri)
– Liderlik
– Değişim katalizörü olma

EMPATİ
� (Goleman) “Ba şkalarının hislerini, ihtiyaçlarını ve endi şelerini 

anlamak, kendini ba şkasının yerine koyabilmek”

� (Dökmen) “bir insanın kendisini,  kar şısındaki insanın yerine 
koyarak onun duygularını ve dü şüncelerini do ğru olarak 
anlaması”

� (Rogers) “ bir ki şinin kendisini kar şısındaki ki şinin yerine 
koyarak olaylara onun bakı ş açısı ile bakması, o ki şinin 
duygularını ve dü şüncelerini do ğru olarak anlaması, hissetmesi 
ve durumu ona iletmesi sürecidir”

� (Mayer ve diğerleri) “ di ğerlerinin duygusal yanıtlarının kesin ve 
doğru olarak tanımlanmasını isteyen bir yeterliktir. 
Olgunla şmamış davranı şlardan ziyade iyi tanımlanmı ş 
davranı şları içerdi ğine inanılır. Empatik davranı şın 
gösterilebilmesi için bireyin hem kendi hem de ilet işim kurdu ğu 
kişilerin de ğer ve özelliklerinin farkında olması beklenir”

“en geniş anlamıyla empati; 
Bireyin bir başkasının 

gözlemlenen deneyimlerine
tepkileridir”

� İnsanlar arası ili şkilerde empatik anlayı ş 
geli ştirebilen ki şiler, di ğer insanlara kar şı 
tutum geli ştirirken daha ho şgörülü bir 
yaklaşım sergilerler. İnsan ilişkilerinde hoşgörü 
yüksek olursa çatışmaların daha az yaşanması söz 
konusu olur. Bu sayede insanlar arası farklılıklar bir 
çatışma nedeni değil, zenginlik kaynağı haline 
dönüşebilir.

� Empatinin kökeni öz bilinçtir; duygularımıza 
ne kadar açıksak, hisleri okumayı da o kadar 
iyi beceririz.

� Başkalarının ne hissettiğinin kaydedememek 
duyguları zekice yönetmek bakımından büyük 
bir eksiklik, insan olmak anlamında da trajik bir 
başarısızlıktır. Çünkü iyinin, şefkatin kökü olan 
duygusal ahenk, empati yetisinden

kaynaklanır.

Goleman empati yeterli ğine sahip olan 
insanların temel özelliklerini şöyle 
sıralamaktadır:

� A) Başkalarını Anlamak
1) Duygusal ipuçlarına karşı dikkatli ve iyi 

dinleyicilerdir.

2) Duyarlılık gösterir ve başkalarının bakış 
açılarını anlarlar.

3) Başka insanların gereksinim ve hislerini 
anlayarak onlara yardımcı olurlar.
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4) İnsanların başarılarını ödüllendirirler.

5) Yararlı geribildirimler sunarlar.

6) Akıl hocalığı yaparlar.

B) Başkalarını Geli ştirmek

7) Farklı insanların dünya görüşlerine saygı 
duyar ve iyi ilişkiler kurarlar.

8) Çeşitliliği fırsat olarak görür ve farklı 
insanların gelişim gösterebileceği bir ortam 
yaratırlar.

9) Olumsuz önyargılar ve hoşgörüsüzlüğe 
meydan okurlar.

�C) Çeşitlilikten Yararlanmak

10) Anahtar nitelikli güç ilişkilerini doğru 
anlarlar.

11) Yaşamsal önem taşıyan sosyal ağları 
keşfederler.

12) Örgüt içi ve dışındaki gerçeklikleri doğru 
algılarlar.

D) Politik Bilinç Sosyal Beceriler

� Carledge ve Milburn a şağıdaki ögelerin çe şitli sosyal beceri tanımları 
içerisinde yer aldı ğını belirtmi şlerdir:

1) Kişinin başkalarıyla birlikte olumlu tepkiler getirecek ve 
olumsuz tepkiler almaktan kaçınmasına yardım edecek 
şekilde davranmasını mümkün kılan, sosyal açıdan 
kabul edilebilir, öğrenilmiş davranışlar,

2) Araçsal ve amaca yönelik davranışlar,
3) Duruma özgü ve sosyal bağlama göre değişen 

davranışlar,
4) Hem belli gözlenebilir davranışları, hem de gözlenemez 

bilişsel ve duyuşsal öğeleri içeren davranışlar

Etki

İnsanları etkileme yeterliliğine sahip olan insanlar; 
insanların gönlünü kazanmakta beceriklidirler.
Sunuşlarını dinleyicilere hitap edecek şekilde 
incelikle ayarlarlar. İnsanlar söylenenleri sadece 
akıllarıyla değil kalpleriyle de değerlendirirler. 
Onları ikna eden önemli etken, mantıki 
düşüncelerle birlikte duygulardır. 
Etkili davranış ve konuşma sürecinde coşkunun 
önemli rolü vardır.
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İletişim

� Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır!

Türk Atasözü

İleti şim yeterlili ğine sahip olan insanlar;

• Karşılıklı ilişkilerde etkilidirler, 
mesajlarının tonunu ayarlarken duygusal 
ipuçlarını kaydederler.

• Zor meseleleri dolambaçsız yoldan çözmeye 
çalışırlar.

• İyi dinler, karşılıklı anlayış arar ve 
bilgilerin tam anlamıyla paylaşılmasını hoş 
karşılarlar.

• Açık iletişimi destekler ve iyi haberleri 
olduğu kadar, kötüleri de kabul ederler.

Çatışma yönetimi

- Bireylerarası çatışmanın yararları şöyle sıralanabilir:

• Motivasyon ve enerjiyi artırır.
• Bireylerin ve dolaylı olarak sistemin 

yaratıcılığını geliştirir.
• İnsanlar kimlikleri ve özellikleri konusunda 

daha fazla bilgi sahibi olur.

Liderlik
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Herhangi bir organizasyon gücü, liderlerin 
gücünün do ğrudan bir sonucudur . Zayıf 
liderler, zayıf organizasyonlara sebep 
olurken; güçlü liderler güçlü organizasyonlar 
yaratırlar. Liderlikte her şey ini şli çıkı şlıdır . 
Gerçek liderler, potansiyel liderleri 
çekebilirler.

Bağ kurmak

Kişinin aile, i ş ve sosyal çevresinde 
anlamlı, doyumlu, sa ğlıklı ili şki kurma, 
geli ştirme, sürdürme becerisidir.

İşbirli ği

� Kişinin ba şkalarıyla ortak amaçlar 
doğrultusunda i şbirli ği yapabilme ve 
bundan zevk duyma becerisidir.

� Bu yeterliliğe sahip kişi; birlikte çalışma 
fırsatını bulur ve besler, planları, bilgiyi ve 
kaynakları paylaşmaktan kaçınmaz, 
işbirliğinden zevk

alır.

Ekip yetileri
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� Ekip çalı şmasının sa ğladığı önemli bir 
üstünlük organizasyondaki farklı disiplinlerin 
bilgi, yetenek ve deneyimlerini bir araya 
getirmesidir.

� Ekipler, hiyerarşik bir organizasyon yapısının katı 
ve gereksiz sınırlamalarını aşarak ortak amaç 
etrafında bütünlük oluştururlar.

BARIŞ 

Barış Nedir?

*Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki 
durum, sulh.

*Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç. 

*Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam

Örnek: Devlet işçi işveren ilişkilerinde çalışma 
barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu 
tedbirler alır. Anayasa

Barış nedir?

*Barışma işi 

*Sulh (karş. uzlaşma). ~ yargıcı: sulh hâkimi. ~ 
yargılığı: sulh mahkemesi.

*Savaşsız, kavgasız, huzurlu, düzgün durum.

*Savaş ya da dargınlıktan sonraki uzlaşma, 
anlaşma.

*1. savaşsızlık durumu. 2. savaştan sonra silah 
bırakma, uzlaşma sulh. 3. dirlik, düzenlik.

BARIŞI GELİŞTİRMEK İÇİN NELER 
YAPMALIYIZ?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

…………….

Fisher ve Ury’nin geliştirdiği Harvard 
Uzlaşma Projesi’ne göre; 

1. İnsanlarla Problemleri Birbirine Karıştırmayın. 

2. Kişilikler Üzerinde Değil Çıkarlar Üzerinde Durun. 
3. Seçenek Üretin. Tek cevap aramayın. Tercihlerini öğrenin.

4. Ortak çıkarların altını çizin

5. İstediğiniz gibi oynamazlarsa, pozisyonlarına, statülerine, kişiliklerine 
saldırmayın

6. Düşüncelerinizi savunmayın, eleştirmelerini isteyin, tavsiyelerini sorun

7. Ölçülerinizin ve tuttuğunuz yolun adil olmasına dikkat edin.
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SEVGİ

�

> >Adam yeni kamyonuna bakmak için evinden çıktı ğında, üç ya şındaki 
oğlunun gayet mutlu bir biçimde elindeki çekiçle kamy onunun kaportasını 
mahvetti ğini görmü ş. Hemen oğlunun yanına ko şmuş ve  çocu ğun eline çekiçle vurmaya 
başlamış. Biraz sakinle şince o ğlunu hemen hastaneye götürmü ş. 

� > >Doktor, çocu ğun kırılan kemiklerini kurtarmaya çalı ştıysa da elinden bir şey gelmemi ş 
ve çocu ğun iki elinin parmaklarını kesmek zorunda kalmı ş. Çocuk ameliyattan çıkıp 
gözlerini açtı ğında,bandajlı ellerini fark etmi ş ve gayet masum bir ifadeyle, "Babacı ğım, 
kamyonuna  zarar verdi ğim için çok üzgünüm." demi ş ve sonra babasına şu soruyu 
sormu ş: "Parmaklarım ne zaman yeniden çıkacak?“

�

> > Babası eve dönmü ş ve hayatına son vermi ş... 
İnsan hata yapar. 

> >Hepimiz hata yaparız. Fakat öfkeyle ve düşünmeden yapılan şeyler , 
insanı sonsuza kadar rahatsız eder. Harekete geçmeden önce durun ve düşünün.

Sabırlı olun. Anlayış gösterin ve sevin. 

“Herkes kızabilir, bu kolaydır. Fakat 
doğru ki şiye ,doğru zamanda, doğru 
amaç için ve gereken ölçüde 
sinirlenmek, işte kolay olmayan 
budur.” Aristo


