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ÖFKE;

• Bir duygudur.

• Doğal bir duygudur.

• Yaşanması gereken bir duygudur.



ÖFKE;

• Diğer tüm duygularımızda olduğu gibi öfke de
insan yaşamında önemli yeri olan işlevsel bir
duygudur.

• Onu istenmeyen bir duyguya dönüştüren,
olumsuz bir şekilde yaşanması, ifade
edilmesidir.
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• Bizler var olduğumuz sürece öfke duygumuz
bizimle birlikte var olacaktır. Tabii ki öfkemizi
yaşamamız, ortaya koymamız gerekir.

Fakat nasıl?
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ÖFKE TÜRLERİ

Öfke bireylerde 2 şekilde gözlenebilir:

1. Durumluk Öfke:Yoğunluğu farklı düzeylerde
yaşanan geçici duygusal tepkilerdir.
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2.Sürekli Öfke:Bireylerde öfkelenmeye eğilimli
olma durumunu bir başka deyişle kişilik
özelliğini ifade eder.

Durumluk öfkenin yaşanma sıklığına zemin

hazırlayan bir kavramdır.
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ÖFKE NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?
Öfkenin 3 şekilde ortaya çıktığı görülmektedir:

1.Bazı durumlarda dış uyarıcılar sonucu ortaya 
çıkmaktadır.

Engellenme;Tatile çıkacaksınız,patron elinize iş 
tutuşturdu!

Alan darlığı;Toplu taşıma aracına bindiniz,tıklım 
tıklım dolu.

Birinin sizi incitmesi;Aşağılama,suçlama v.s

Aceleye getirme;Ertesi sabah proje sununuz var, 
ama henüz başlamadınız bile!
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2. Dış uyarıcıların bireyde oluşturduğu imge ve
çağrışımlar öfkeye yol açabilir.

Daha önce telefonla tehdit edilmiş birinin ,
telefonun çalmasıyla birlikte arayanın kim
olduğunu bilmeden öfke yaşaması örnek
olarak verilebilir .
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3. Öfke iç uyarıcılarla ortaya çıkar.

Bu tür öfke düşünce ve duygularla harekete
geçer.

Birey hiçbir dış uyaran olmadığı halde
geçmişte yaşadığı bir olayı anımsayarak
öfkelenebilir.

Akşam ev yolunda!!!
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ÖFKEYİ İFADE ETME TARZLARI

İnsanlar öfkelerini genellikle 3 tarzda ortaya
koyar:

1. Öfkenin İçe Yönelmesi

Öfkelerini ifade etmekte zorlanan bireyler
öfkelerini biriktirir ve sonuçta fizyolojik tepkilerle
sağlık problemleri yaşarlar. Sonuçta birey kendini
çaresiz hissedebilir veya depresif duygular ortaya
çıkabilir.Bazen de ülser, kalp rahatsızlıkları gibi
sağlık sorunlarına yol açabilir.
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2. Öfkenin Dışa Yönelmesi

Burada öfkenin ifade edilmesi bir volkanın
patlamasını andırır, yani öfke kontrolsüz bir
biçimde dışarıya salıverilir.Eğer bireyler öfkelerini
kontrolsüz bir şekilde dışarıya yansıtmaya devam
ederlerse kişiler arası ilişkilerinde zorlukla
karşılaşma veya dışlanma gibi sorunlarla yüz yüze
kalacaklardır. Bu tür davranışlar genelde zorbaca
ve zarar verici,küçük düşürücü davranışlar olarak
değerlendirilmektedir.
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3. Öfkenin kontrol edilmesi

“Öfkemi amacıma ulaşmayı engellemeyecek
bir şekilde nasıl ifade edebilirim?” sorusuna
yanıt verilebilmesi kontrol etmede ilk adımı
oluşturur. Bireyin öfke duygusunu tanıyarak
yönetimini bilmesi önemlidir.
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ÖFKENİN SONUÇLARI

A)Öfke ve Fizyolojik Tepkiler:

Kan şekerinin yükselmesi 

Nabız ve kan basıncının artması

Sık sık ve zor nefes alma

Baş ağrısı

Kas ağrıları,sırt ve boyun ağrıları

Psikosomatik belirtiler
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B)Öfke ve Zihinsel Tepkiler:

Dikkatini verememe 

Başarının düşmesi

Unutkanlık

Uykusuzluk

Dikkatsizlik
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C)Öfke ve Duygusal Tepkiler:

Bunaltı

Depresyon

Kaygı bozuklukları
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D)Öfke ve Davranışsal Tepkiler: 

Madde Bağımlılığı(sigara,alkol,uyuşturucu)

Yeme bozuklukları

Saldırganlık

Şiddet

Zorbalık

Huzursuzluk

Acelecilik
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Balonu sürekli şişirmeye devam edersek ne olur?
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Patlayınca en fazla zararı kim görür?
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Balonu şişirmeye çalıştığımız halde ağız kısmını 
kontrol etmezsek içeriye verilen hava ne olur?
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Balon kontrollü bir şekilde şişirilip uygun bir 
yolla, uygun bir şekilde dışarıya bırakılırsa, 
balona ve çevreye zarar vermez!
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Öfkemizi kendimize ve çevremize zarar 
vermeden ifade etmeliyiz!
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ÖFKE

Geliyorum der mi?
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Öfke geliyorum der!
Ancak doğası gereği çok çabuk davranışımıza 
yansır.

Çoğumuz öfkeleneceğimizi fark etmeden 
kendimizi “öfkeyi yaşarken” buluruz.

Hatta bazen öfkemizi yaşadığımızı dahi fark 
etmez, sonuçlarıyla karşı karşıya kalınca anlarız.
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Diğer İnsanları Değiştiremeyiz 

Ancak

Kendimiz Değişebiliriz

25



UYGULAMA

Rahat bir şekilde oturalım. Öfke duygumuzu nasıl 
yaşadığımızı, nasıl ifade ettiğimizi düşünelim:

• Öfkemizi nasıl yaşıyoruz?

• Öfkeliyken neler yapıyoruz?

• Zihnimizden neler geçiriyoruz?

• Beden duruşumuz nasıl?

• Hangi olay öfkeyi çağrıştırdı?

• Öfke ifade tarzımız hangi grupta değerlendirilebilir?
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SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BEN Mİ 
KULLANIYORUM?

ÖFKE DUYGUSU MU KULLANIYOR? 
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SORUMLU DAVRANIŞ İÇİN 4D KURALI:

Herhangi bir öfkelendiren durum karşısında 4D 
kuralı uygulayabiliriz.

Dur (tepki vermeden önce bekle)

Duygularını fark et

Düşün  (tepkinin sonuçlarını düşün)  

Davran ( uygun tepkiyi göster)
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ÖRNEK;

En iyi arkadaşım, bana haber vermeden 
Ayşe ile öğlen yemeğine gitmiş!
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İÇSEL KONUŞMALAR
 Onun en iyi arkadaşı benim, yemeğe benimle 

gitmeliydi!

O dedikoducuyla nasıl beraber olur?

Yoksa beni beğenmiyor mu?

Beni çağırmadıklarına göre bana karşı 
birleşmişler!

Artık benimle arkadaşlık yapmak istemiyor!
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İSTENMEYEN DUYGULAR İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR

.Öfke                                     . Küsme

.Kızgınlık                               . Somurtma

.Nefret                                 . İntikam almaya çalışma

.Kıskançlık                            .Dedikodu yapma
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DÜŞÜN;

“Beni çağırmamasına,Ayşe’yle gitmesine 
bozuldum.Ama bununla başedebilirim.Benden 
başka da yakın arkadaşları olabilir”.

İstendik Duygu:

Kaygı 

Hafif kıskançlık

İstendik Davranış:

Bu durumu arkadaşımla konuşabilirim.

Onunla ben de arkadaş olabilirim,sandığım 
kadar kötü birisi değil belki de!
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Bir öfke yaşantısını değerlendirirken

şu soruları sorabilirsiniz!

1. Durum beni neden rahatsız ediyor? Kimle ilgili?

2. 1’den 5’e kadar ki değerlendirmede öfkeme kaç 
veririm?

3. Karşılık vermek için ne yapmam gerekiyor?

4. Bu karşılık ne gibi sonuçlara yol açar? Amacıma 
ulaşmama yardımcı olur mu?
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ÇÖZÜM CÜMLELERİ ÖRNEKLERİ

1. Soğukkanlıyım

2. Fazla üzülmemeliyim

3. Kimseye kendimi kanıtlamak zorunda değilim.

4. Deli olacak kadar öfkelenmek için bir sebep yok.

5. Bunun beni öfkelendirmesine izin 
vermeyeceğim.

6. Böyle hareket etmek onun ayıbıdır.

7. Bu kadar öfkeliyse herhalde mutsuzdur.
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8. Kaslarım çok gergin, gevşemeliyim.

9. Kalbim çok hızlı atıyor, derin nefes alıp 
sakinleşmeliyim.

10.İtilip kakılmayacağım, ama bunu öfkelenmeden 
yapmam lazım.

11.Kendime hakimim, bunu halledebilirim.

12.Sakin ol, derin nefes al.

13.Sakinleşince neden bu kadar çok öfkelendiğime 
güleceğim.

35



SONUÇ:

Öfkeyi tanıyabiliriz.

Kendi öfkemizin farkına varabiliriz.

Öfkemizi kabul edilebilir şekilde ifade 
edebiliriz!!
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YAŞAM BİZE İÇİNDE OLUMLULUK ve OLUMSUZLUK

BARINDIRAN FIRSATLAR SUNAR, SEÇİMİ BİZ YAPARIZ.

DEĞİŞMENİN ZAMANI YOKTUR.

HEMEN ŞİMDİ BAŞLAYABİLİRİZ.
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