
STRES YÖNETİMİ

ÖFKE KONTROLÜ

KİTLE PSİKOLOJİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Erdoğan



STRES

Stres, bir gerginlik hali, tehdit oluşturan ve değişme ya

da uyum gerektiren herhangi bir çevresel istek ya da

beklentidir.



Bir şekilde birey için fizik ve sosyal çevreden gelen

koşullardan dolayı, bedensel ve psikolojik sınırların

ötesinde harcadığı gayreti de stres olarak tanımlamak

mümkündür.



Stresi oluşturan durumla karşılaştığı süreç içinde birey,

elindeki kaynaklar ve baskı durumu arasında bir denge

oluşturarak stres yaratan durumlara uyum yapmaya

çalışır.



Bu süreç birey olarak bizlerin stresi ne şekilde ele

aldığımızla ilgilidir.



Stresten 

neden korunmalıyız ?

• Depresyon

• Bıkkınlık

• Tatminsizlik
Subjektif

• Aşırı Yemek yeme

• İçki, sigara, ilaç tüketimi

• Saldırganlık

• Hatada artma

Davranışsal

• Dikkatsizlik, Karasızlık, 
Unutkanlık, HassasiyetDuygusal

• Tansiyon, şekerde yükselme, 
mide asidinde artıl

Fizyolojik

•Verimsizlik, görevde devamsızlık, 
Kazalarda artışÖrgütsel



Stresinizin kaynağı nereden geliyor?

Isyerindeki durum Kisisel Özellikler Aileyle iliskiler Fizik ve sosyal çevre

Stresin kaynaklari

İşin özeliği

Yerleşme düzeni

Ücret politikaları 

Yaşlanma

Baskılar

Tereddüt

Boşanma

Rol çatışması

Beklentiler

Siyasi gelişmeler

Çevre kirliliği



İşle İlgili Nedenler Çok fazla veya

çok az iş Kötü fiziksel çalışma

durumları Zaman baskısı

Örgüt İçi İlişkiler, Yöneticilerle olumsuz

ilişkiler, Yanında çalışanlarla olumsuz

ilişkiler, Yetki ve sorumluluk

dağılımındaki ilişkiler

Birey

Kişilik

Algılama

Geçmişteki 

tecrübe

Örgütün Dış Çevre İle İlişkileri

Aile istekleri ile örgütün

beklentilerinin çatışması Kendi

beklentileri ile örgütün

beklentilerinin çatışması

Örgütün İç Çevresi, Danışma

Eksikliği, Davranışlarının

kısıtlanması, Politikalar, Gece

vardiyası

Örgüt İçindeki Rolü Rol çatışması,

rol yükü, rol belirsizliği

çalışanlara karşı sorumluluğu

Kararlara katılamama

Kariyer Gelişimi, Aşırı yükselme,

Yükselememe, İş güvenliği

eksikliği, Engellenmiş iş istekleri

A) ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI



STRESİN BELİRTİLERİ 

4 başlık altında 
toplanmıştır:

Fiziksel tepkiler 

Zihinsel        “

Duygusal “

Davranışsal  “



Fizyolojik Tepkiler

 Bedene daha fazla enerji sağlamak için hormon üretimi artar.

 Bedende birikmiş şeker ve yağlar, hızlı enerji sağlamak üzere kana karışır.

 Bu şekeri enerjiye dönüştürmek için gerekli enerji sağlamak üzere solunum

hızlanır.

 Beyine, kaslara ve gerekli organlara yeterli kan göndermek üzere kalp atışları

hızlanır ve kan basıncı artar.

 Eller, ayaklar ve deriye yakın bölgelerdeki kan, beyin ve gövde kaslarına doğru

gider. Kol ve bacaklarda ortaya çıkabilecek bir yaralanma durumunda daha az

kan kaybı olması sağlanmaya çalışılır.



 Kana daha çok alyuvar karışarak, daha çok oksijen taşıması

sağlanmış olur.

 Kaslar hareket için hazırlanır ve gerginleşir.

 Sindirim sistemi durur ve sistemdeki kan, beyin ve kaslara

yönelir.

 Terleme artarak vücudun aşırı ısınması önlenir.

 Bağırsak ve idrar torbası kasları, kaçma durumunda vücudu

hafifletmek için gevşer.

 Gözbebekleri genişleyerek, göze daha fazla ışık girmesine

yardımcı olur.



Bütün bunların sonucunda bireyin fark edebildikleri:

 Nabızda artış

 Terlemede artış

 Kasılmış bir mide

 Gergin kaslar

 Kalbin hızlı hızlı çarpışı

 Nefeste daralma

 Dişlerin gıcırdatılması, çenenin kasılması

 Konsantrasyon güçlüğü

 Aşırı tedirginlik

 Duyguların yoğunlaşması



Zihinsel Tepkiler

 Karşılaşılacak zarar ve tehdidin nedenleri ve kontrol

edilebilirliliğinin değerlendirilmesi.

 Becerilere konsantre olamama, performans kayıpları.

 Uzun süreli bellek ve kısa süreli bellek hızlanmış ve bilgi işlemeye

çalışmakta

 Eski alışkanlıklara, çözüm yollarına ilişkin bilgiler hatırlanmakta ve

dengeyi bozup stres tepkisini başlatan bu uyarının ne olduğu

anlaşılmaya çalışılmakta.



Duygusal Tepkiler

 korku, kaygı

 karamsarlık 

depresyon, üzüntü

 öfke



Davranışsal Tepkiler

 “Savaş ya da kaç” davranışları başlatılır

 Aktif davranışlar stres oluşturucu etmene yöneliktir ve onu ortadan

kaldırmayı amaçlar

 Pasif davranışlar ise kaçmayla ilgili davranışları içerirler. Stres

ortamından bir süre için uzaklaşıp, enerji toplamayı ve daha sonra

dönüp stres oluşturucu faktörü ortadan kaldırmayı içeriyorsa

yararlı olabilirler.



Aşırı Stres Belirtileri:

 Uyku örüntülerinde değişmeler

 İlişkilerde gerginlikler

 İştahta değişmeler

 İçe çekilme

 Güdü kaybı

 Sinirlilik

 İşe geç kalma ya da hiç gitmeme

 Kazalar ya da verilen yanlış kararlar



STRES SÜRECİ

Alarm Dönemi

 Kalp atışları artar, çarpıntı olur

 Kan basıncının artmasıyla kulaklarda uğultu, ellerde uyuşma, baş

dönmesi

 Solunum sıklaşır, düzensizleşir, nefes darlığı, boğulma hissi,

yutkunamama

 Terleme artar, soğukluk, sıcaklık hissi başlar

 Gerginlik artar, kaslar gerilir, vücutta titreme, ayaklarda pelteleşme

 Mide kasları kasılır, ağrı, ezilme hissi olur.



Direnç Dönemi

 Stres devam ediyorsa, beden aktivitesi ve direnç artmaya

başlar ve bu artış bir süre devam eder.

 Beden bu savaşı kazanmak için çok fazla kaynak harcayabilir.

 Direnç devam ettikçe bedenin savunması zayıflar.

 Alerjiler, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, ülserler…



Tükenme Dönemi

 Beden enerji rezervlerini tüketir

 Direnç kırılır

 Beden işlevleri iyice düşer.

 Ciddi rahatsızlıklar ve ölüm görülebilir.



STRES ARTTIRICI YÖNTEMLER

 Uygun olmayan davranışlar: Alkol, maddeye sığınma, 

saldırganlık, kaçma davranışları, içe kapanma, intihar, depresyon.

 Kendini aldatmaya yönelik davranışlar: Çeşitli savunma 

mekanizmaları (reddetme, bastırma, mantığa bürüme)



STRESİ ARTTIRICI DÜŞÜNCE SİSTEMLERİ

• “Ya Hep Ya Hiç” Türü Düşünce

 Bu şekilde düşünüyorsanız, her şeyi “siyah ya da beyaz” kategorileri içinde

değerlendiriyorsunuz demektir. Eğer, gösterdiğiniz performans tam anlamıyla

kusursuz değilse, kendinizi tümüyle başarısız olarak değerlendirirsiniz.

“Ya bu işi başarırım ya da istifamı veririm.”

“Şu projeyi ne hale getirdiğime bir bakın. Bu işi beceremeyeceğimi biliyordum.

İnsan bir işi en iyi şekilde yapmayacaksa hiç başlamasın daha iyi…”

“Sevdiğim kız çıkma teklifimi reddederse bir daha onun yüzüne bakamam.”



• Aşırı Genelleme

 Tek bir olumsuz olaydan hareketle, ardından gelen her şeyi bir

yenilgi gibi değerlendirmek, aşırı genelleyici bir yaklaşımdır.

“Eyvah, toplantıya bir saat geç kaldım. Zaten hangi işi doğru

dürüst becerebiliyorum ki…”

“Beni hiç kimse anlamıyor.”

“Sınavda başarısız oldum. Babam beni bu okuldan mutlaka alır.”



• Zihinsel Süzgeç

 Bu tür zihinsel çarpıtmalarda, yalnızca olumsuz ayrıntılar alınıp

onlara yoğunlaşılır; böylelikle gerçeğin tümü olumsuzlaştırılır.

“Dün derste o hatayı nasıl yaptım. Herkes bana baktı. Geçen hafta

da benzer bir hata yapmıştım. Ödevden de kötü not aldım. Hayat

dayanılmaz bir hale geldi.”

“Bu hafta sonu sınav var. Ailemin yanına gidemeyeceğim. Zaten

çalışamıyorum. Bütün aksilikler beni buluyor.”



• Olumluyu Geçersiz Kılmak

 Şu ya da bu nedenle, olumlu olayların dikkate alınmaması

gerektiğinde ısrar ederek, onları yok saymak da bir tür zihinsel

çarpıtmadır. Kendinize ilişkin olumsuz inançlarınızı sürdürebilmek

için gündelik yaşantınızda olumlu olan olayların da olumsuz bir

yanını bulup, onları bu şekilde çarpıtabilirsiniz.

“Evet aldığım not belki sınıftaki en yüksek nottu…Ama bu büyük

bir şans oldu. Bunun böyle devam edemeyeceğini biliyorum.

“Eğer arkadaşım yardım etmeseydi, ben bu notu tutturamazdım.”

“Onlar için bu kadar para harcamasam, kimse benimle birlikte

olmak istemez.”



• Hemen Bir Sonuca Varmak

 Bu yaklaşımda da, elinizde düşüncenizi destekleyecek kesin

kanıtlarınız olmadığı halde hemen olumsuz yorumlar

yaparsınız.

“Hoca bugün bana bir şey sormadı. Kızgınlığı hala devam

ediyor olmalı. Yüzüme bile bakmadı. Artık beni

sevmediğinden eminim”

“Annemler bu hafta telefon etmediler. Herhalde evde bir

aksilik var.”

“Ona neler hissettiğimi söylersem, arkadaşlığımız kesinlikle

bozulur.”



• Aşırı Büyütme ya da Aşırı Küçültme

 Bazı olayların önemini gereksiz bir biçimde abartmak, diğerlerini

önemsiz kılmak, sıklıkla yapılan bir başka zihinsel çarpıtmadır.

“O bu ödüllerin hepsine layık. Evet, ikimiz de aynı ortalamayı

tutturduk ama o benden çok daha zor koşullarda çalışıyordu.”

“Benim böyle bir hata yapmaya hakkım yok. Evet, o da benzer bir

hata yaptı ama, onun geçerli bir nedeni var.”



• Duygusal Mantık Yürütme

 O sırada yaşadığınız olumsuz duygularınıza bakarak, gerçeğin

bu duygularda yansıtıldığı gibi olduğuna karar vermek;

duygulardan hareket ederek gerçeği tanımlamaktır.

“Böyle hissettiğime göre doğru olmalı.”

“İçimde büyük bir sıkıntı var. Artık hiçbir şeyin tadı kalmadı.”



• “Me”li “Ma”lı Cümleler

 Kendinizi suçluluk duygularının baskısı altında tutarsanız, sanki

yapılacak her şeyi yerine getirecekmişsiniz gibi bir inanca

kapılmak; kendinizi “yapılmalı” ve “yapılmamalı” gibi sözcüklerin

gücüne inandırmaya çalışmak da bir tür zihinsel çarpıtmadır.

“Bu mektup kesinlikle bugün yazılmalı.”

“Çevremdeki insanları kaybetmemek için sürekli gülümsemeli ve 

sorunlarımı hiç açığa vurmamalıyım.”

“Öğrencilere bu tür haklar verilmemeli.”



• Etiketleme ve Yanlış Etiketleme

 Bu zihinsel çarpıtmayı yaparken, hatalarınızı açıklamak ve

davranışlarınız üzerinde durmak yerine, kendi kişiliğinize;

başkalarının hatası nedeniyle onların kişiliğine olumsuz atıflar

yaparsınız.

“İşte yine bir şey kırdım. Benim gibi bir sakardan başka ne beklenir

ki…”

“Moruk, ne olacak!”

“Bu kız kurusu hoca zaten hep böyle not verir.”



• Kişiselleştirme

 Herhangi bir olaydan sorumlu olmasanız bile bu olayın

nedenini kendinizmişsiniz gibi görmek.

“Kız arkadaşımın annesiyle arası bozulmuş. Belki de dünkü

telefonum yüzünden.”

“Ben olmasaydım belki evdekilerin durumu daha iyi olurdu.”

“Arkadaşlarım istedikleri gibi eğlenemiyorlar. Ben burada

olmasaydım belki de böyle sıkılmayacaklardı.”



STRESLE BAŞETME YÖNTEMLERİ

 Bedene yönelik yöntemler: Nefes egzersizleri, fiziksel egzersizler,

çeşitli gevşeme egzersizleri, doğru beslenme

 Duygu ve düşüncelere yönelik yöntemler: hayata bir bilim adamı

gibi yaklaşmayı alışkanlık haline getirme, stres oluşturucu

faktörleri bir tehdit gibi yorumlamak yerine yeteneklerini sınama

imkanı gibi yorumlama, duygularını başkalarıyla paylaşabilme,

duygularını açıkça ancak uygun biçimlerde ifade edebilmeyi

öğrenme.

 Duruma yönelik yöntemler: Zamanı iyi kullanma, sosyal

destekten yararlanma, iletişim becerilerini geliştirme, atılgan

davranışları alışkanlık edinme, problem çözme becerilerini

geliştirme.



OLUMLU DÜŞÜNMEK

 Filozof ve Roma imparatoru Marcus Aurelius

“Hayatınız, düşünceleriniz onu nasıl kılıyorsa öyledir” diyor.

 Demek ki olumlu düşünce, hayatımızı daha olumlu kılmanın bir

yoludur.

 Bu, bizi aşağıya çeken şeylerden çok, destekleyen şeyleri görme

yoludur.



 Önemlidir çünkü olumlu düşünmek , olumsuz düşünmek kadar

kolaydır.

 Henry Ford “Yapabileceğinizi düşünüyor olsanız da

yapamayacağınızı düşünüyor olsanız da kesinlikle haklısınız”.

Demiştir.

 Olumlu düşünmedeki ilk adım, olumsuz düşünceyi tanımaktır.

 Olumsuz düşünme hiç şaşmadan, fena sayılamayacak bir durumu

alır ve bir biçimde ona hak ettiğinden daha az değer biçer.

Hepimizde bunu yaparız.



Kendimize ne diyoruz ?   Ne yapıyoruz ?

 “Ah, ben şanslıydım, bunu 

herkes yapabilirdi.”

 “Hepsi benim hatamdı.”

 “Bir işe yaramıyorum.”

 “Bu bir felaket olmalı.”

 Başarının değerini azaltıyoruz..

 Hataları kişiselleştiriyoruz 

(Utancı yüklenerek)

 Hataları genelleştiriyoruz.

 Hataları abartıyoruz.

Olumlu düşünce, körce bir iyimserlik değildir. Daha

çok, olumluyu vurgulamak için olayları yeniden

değerlendirme yoludur.



Yukarıdaki ifadeleri,daha olumlu bir şekilde yeniden dile 

getirelim.

Olumlu ifade

 “Gayet iyi gitti.”

 “Mavi düğmeye basmamak  

benim hatamdı.”

 “Bu özel görev konusunda 

tecrübeli değilim.”

 “Bunun potansiyel sonuçları hem 

iyi, hem kötü olabilir.      İyi 

olanlar şunlar.................... 

Kötülerse...................

 Ne yapıyoruz ? 

 Başarıyı kabulleniyoruz.

 O ana özgü hataların 

sorumluluğunu yükleniyoruz.

 Yeterlik alanını belirliyoruz.

 Sonuçları uygun biçimde 

değerlendiriyoruz.



OLUMLU DÜŞÜNME İÇİN BEŞ KURAL

1. Başarıyı kabullenin,

2. Genellemelerle değil, o duruma özgü şeylerle uğraşın.

3. En kötü korkularımızın gerçekleşme ihtimalini gerçekçi olarak

değerlendirin.

4. Olabilecek en kötü senaryoyu düşünün. Olabileceklerin en kötüsü

nedir? Sonucu bir parça daha iyi kılmak için ne yapabilirim ?

5. Elinizden gelenin en iyisini yapın ve sonuçları kabul edin.



Olumlu düşünme tek taraflı bir düşünüş değildir. Böyle düşünebilme 

bir alışkanlığa dönüşene kadar sabrederseniz, olumlu düşünceden 

çok fazla şey elde edebilirsiniz.

“ Eğer ilk seferinde başarılı olamazsan tekrar dene, dene, dene.”



ÖFKE NEDİR ?

 Birey haz alma dünyasını engelleyen herhangi bir durum, olay

veya kişi ile karşılaştığında öfke duygusu oluşur.

 İstediğini alamama, haksız davranışlara maruz kaldığını

düşünme, arkadaş kaybı, kaçırılmış fırsatlar, kavgalar,

engellenme, anlaşılmama, saygısızlık vb. durumlar

öfkelenmemize neden olur.



 Her bireyin öfkelendiği durumlar farklıdır.

 Ayrıca bir birey aynı konuya bazen öfkelenirken bazen

öfkelenmeyebilir.



BU İFADELERİN ORTAK SONUCU ÖFKELENEN 

KİŞİLERİN ÖYLE YA DA BÖYLE BİR NEDENLE 

BİR ENGELLE KARŞILAŞMASIDIR

ENGELLENME ÖFKE



 “Hiç laftan anlamıyor.",

 "Niçin bu evde kimse bana yardım etmiyor?",

 "Kaç kere ayakkabılarını çıkarmadan içeri girme dedim sana?",

 "Kesin şu gürültüyü de maçı seyredeyim.",

 "Bıktım senin dırdırından."

BU İFADELERİN ORTAK YANI ÖFKE İÇERMESİ



ÖFKENİN diğer duygulardan pek farkı yok; ancak bu

duygu pek çok kişiye korkutucu geliyor. Çünkü, bu

duygunun çevreye ve ait olduğu bireyin kendisine

yansımaları oldukça olumsuz. Olumsuz bir duygunun

kabul edilmesi de pek kolay olmuyor.



ÖFKELENEN KİŞİLERE ÖFKELİ OLDUKLARINI

HATIRLATTIĞIMIZDA ŞU SÖZLERİ ÇOK DUYARIZ

HAYIR SİNİRLİ DEĞİLİM (O ANDA SESİ VE ELLERİ TİTRER )

NE DEMEK KIZGINSIN ( İFADE YÜKSES SESLE VE SERT)

ÖFKE REDDEDİLİYOR      



ÖFKENİN REDDEDİLMESİ SONUCU İNSANLAR;

 “ÖFKESİNİ”

 “ÖFKELİLERİ” VE

 “ÖFKEYİ” BİR TÜRLÜ ANLAYAMIYORLAR



 Öfke de tıpkı üzüntü ve mutluluk gibi bir duygu. Bu yüzden

inkâr edilmeyi ya da kabul edilmemeyi hak etmiyor.

 Olumlu ya da olumsuz her duygu gibi öfkenin de bir ömrü var;

bu ömür tamamlandığında kayboluyor.



ÖFKE BİR ENERJİ OLUMLU / OLUMSUZ

 Öfke aslında normal ve sağlıklı bir duygudur. Doğal olan bu

duygu hakkındaki yanlış yorumlar öfkenin sorgulanmasına,

suçlanmasına yol açabilir.

 Oysa bu duygunun sorgulanması, insanın doğal olan diğer

özelliklerini sorgulanmasıyla eşdeğerdir.



BİR KİŞİYE ; 

NEDEN KARNIN ACIKIYOR

NEDEN ÜZÜLÜYORSUN

NEDEN SEVİNİYOSUN........

Diyemeyeceğimiz gibi, öfkelenen kişi içinde aynı

sorgulamayın yapamayız.



 Kızgınlık, canlı organizmanın varlığını tehdit eden olaylara

gösterdiği doğal bir tepkidir.

 Bu duygu, organizmaya saldırıldığı zaman, kendisini

savunmasına ve savaşmasına yardımcı olacak güçlü fizyolojik,

duygusal ve davranışsal tepkilerin ortaya çıkmasını sağlar.

BU NEDENLERLE, BELLİ DÜZEYDEKİ BİR KIZGINLIK

DUYGUSU VAROLUŞ İÇİN GEREKLİDİR.



 Ancak, büyük gruplar içinde ve belli bir uygarlık düzeyinde

yaşamayı seçen insanlar için, kendilerini kızdıran her nesne ya

da kişiye, keyfi davranamazlar.

 Kanunlar, sosyal normlar, kurallar ve sağduyumuz, kızgınlık

duygumuzu nereye kadar götüreceğimiz konusunda önümüze

sınırlar koyar.



Sonuç

 Öfke de her duygu gibi gerekli bir duygudur. Öfke duygusunu

kontrollü yaşamak önemlidir.

 Öfke duygusunun yaşanma biçimi onu iyi veya kötü kılar.

Öfke insanı davranışa iter, motive eder (güdüler). Size birisi

hakaret ettiğinde öfkelenmezseniz kendinizi savunamazsınız.

Hayvanda öfke ve saldırganlık olmazsa yaşayamaz. Öfke

doğal duygu... Onu yaşama biçimi onu iyi ya da kötü yapar.

Öfke duygusunun ortaya konuluş biçimi önemlidir. Bu nedenle

ökemizi iyi yolla ifade etmeliyiz.



ÖFKE NEDENLERİ

• İÇ UYARANLAR

• DIŞ UYARANLAR



 Öfke olgusunu bir buzdağına benzetebiliriz. Buzdağının suyun

üstünde kalan kısmı öfkedir.

 Suyun altında kalan kısmı ise öfkenin gerçek nedenlerinin

bulunduğu yerdir ve öfkenin ortaya çıkmasına yol açan pek çok

duygu burada gizlidir

 Suyun altında kalan bu duygulara temel duygular adı verilir.

A. İÇ UYARANLAR



TEMEL DUYGULAR,

BİRİKİP,

SERTLEŞİP,

KATILAŞINCA,

Buzdağının tepesindeki öfkeyi oluşturur



SÖZÜ GEÇEN TEMEL DUYGULAR 

 Kıskançlık, 

 Üzüntü, 

 Merak, 

 Yalnızlık, 

 İtilmişlik,

 Kaygı, 

 Hayâl Kırıklığı, 

 Haksızlık, 

 Anlaşılamamak ve Sıkıntı 

GİBİ DUYGULARDIR. 



 İnsanları birçoğu bu duyguyu buzdağının tepesinde yaşar ve bir

çözümlenememiş bu duygulara sıkı sıkı tutunur.

 Öfkenin kaynağını ortadan kaldırmayı başarmak için buzdağının

altındaki temel duyguların anlaşılması gerekir.



B.  DIŞ UYARANLAR

• ENGELLENME             ARABANZLA TRAFİĞE ÇIKTINIZ, TRAFİL 

SIKIŞIK, İŞE YETİŞMENİZ GEREKİYOR

• ALAN DARLIĞI            TOPLU TAŞIM ARACINA BİNDİNİZ                

TIKLIM DOLU. 

• BİRİSİNİN SİZİ İNCİTMESİ   ( AŞAĞILAMA V.B... )

• ACELEYE GETİRME     ( SIKIŞMA )



İÇ UYARANLAR DIŞ UYARANLAR

ÖFKE

KISKANÇLIK

ÜZÜNTÜ

KAYGI

ENGELLENMELER

ALAN DARLIĞI

DUYGUSAL 
ZEDELENME

ACELEYE GETİRME

V.B....



3.ÖFKENİN ÖFKELENEN KİŞİDEKİ ETKİLERİ

a. FİZYOLOJİK ETKİLERİ

Kan şekerinin yükselmesi

Nabzın ve kan basıncının artması

Sık sık ve zor nefes alma

Baş ağrısı

Kas ağrıları, sırt, boyun.



b. ÖFKE VE ZİHİNSEL TEPKİLER :

 Konsantrasyon bozukluğu

 Düşük performans

 Unutkanlık

 Uykusuzluk

 Dikkatsizlik

c. ÖFKE VE DAVRANIŞSAL TEPKİLER :

 Alkolizm

 Sigara tiryakiliği

 Huzursuzluk

 Acelecilik

 İlaç kullanımı

 Aşırı yemek yeme



4 ÖFKE TÜRLERİ

a. SÜREKLİ ÖFKE

b. DURUMLUK ÖFKE

SÜREKLİ ÖFKE

 Güçlü imaj oluşturduğu konusunda öğrenme ve pekişme sonucu

olabilir..

 Kişilik bozukluğu olabilir ( antisosyal kişilik )

 İncinmeden çok, incitmeyi tercih edebilir.

 Sürekli öfkeli kişiye durumu fark ettirmek onu daha da

öfkelendirir...

 Öfkesini kabul ettirmekte bir hayli güçtür..



Durumluk Öfke

 Öfke konusu olaya bağımlıdır. Özel durumlar karşısında ortaya

çıkar.

 Öfkeli olduğunu kabul ettirirseniz, kontrol etmeniz kolay olur.

Öfkenin kontrol edilmemesi sonrasında, utanma duygusu

oluşabilir



5.  ÖFKEYİ İFADE ETME BİÇİMLERİ

Saldırgan davranış : bağırmak kızmak, eşyaları tahrip etmek,

duvarlara vurmak gibi davranışlar.

Bastırılmış davranış : sürekli öfkeyi bastırmak, sürekli

kızmıyormuş gibi görünmek, sakin kalmak belli etmemektir.

(Zamanında ifade edilmediği için birikip bir yanardağ gibi

ortaya çıkabilir )

Kontrol etme : ben hiç bir şeye kızmam, öfkelenmem demek

yerine, kızdığımız şeylerin farkına varıp bunları uygun bir

şekilde ifade etmemiz kullanabileceğimiz en etkili yöntemdir.



6. ÖFKE YÖNETİMİ1. FİZYOLOJİK UYGULAMALAR :

GEVŞEME ( NEFES EGZERSİZİ – KAS GEVŞETME –

SPOR)

Diyaframınızdan derin nefesler alın; göğsünüzün üst kısmıyla

nefes almanız sizi rahatlatmaz. Nefes alıp verdiğinizde göğsünüz

değil, karnınız şişmelidir.

Derin nefeslerinizi alırken, kendi kendinize tekrar tekrar “gevşe!”

Ya da “sakin ol!” Diyerek telkinde bulunun.



 Belleğinizden çağırarak ya da hayal ederek sizi gevşetecek bir

yer ya da ortamı düşünün ve gözünüzün önüne getirmeye

çalışın.

 Kendimizi zorlamayacağınız, yavaşça yapılan yoga-türü

egzersizlerle kaslarınızı gevşetmeye çalışın.

 Bu teknikleri hergün pratik yaparak ezberlerseniz, daha sonra

karşılaşacağınız gergin ortamlarda otomatik olarak

uygulayabilirsiniz.



2. DÜŞÜNCE DÜZENLEME TEKNİĞİ

Bu strateji en basit anlamıyla düşünme tarzınızı değiştirmek

demektir.

 Kızgın insanlar düşüncelerini küfrederek, bağırıp çağırarak

ifade etme eğilimindedirler.

 Kızgın olduğunuz zaman genellikle düşüncelerimiz gerçeği

yansıtmaktan çok,olayların abartılmış ve çarpıtılmış bir şeklini

algılar ve onu yansıtırız.

 Bu tür düşünceleri fark edin ve yerine daha mantıklı olanları

yerleştirin.



Örneğin

Kendi kendinize, “EYVAH, HER ŞEY MAHVOLDU!” Gibi bir şeyler 

söylemek yerine, “DÜNYANIN SONU DEĞİL VE BUNA ŞİMDİ 

ÖFKELENİYOR OLMAM BU OLAYI  OLMAMIŞ HALE

GETİRMEYECEK.”

Diyebilirsiniz.

Her iki düşünceyi de zihninizden geçirerek deneyin. Öfkenizin hangi 

düşünceyle arttığını ya da azaldığını görün. 



Farkında olmadan çok sık kullandığımız ve bizi kızgınlık duygularına 
hazırlayan, 

“ASLA”  “HER ZAMAN” 
gibi sözcükleri zihninizde yakalamaya çalışın.

“HİÇ BİR ŞEY ASLA DÜZELMEYECEK ” 
ya da 

“HER ZAMAN HAKSIZLIĞA UĞRAYAN BEN 
OLURUM.” 

Gibi cümleler oldukça hatalıdır. Öfke duygunuzda   
haklı olduğunuzu düşünmenize de yol açar. 

Durumla ilgili yargıyı koyduğunuz için problemin çözümüne 
de katkıda bulunmaz.



 Mantık öfkeyi yener, çünkü öfke haklı bir nedene bağlı olsa

da, çok çabuk mantık sınırlarını aşabilir.

 Bu yüzden öfkelendiğinizi hissettiğinizde mantığınıza sığının.

 Kendinize “TÜM DÜNYANIN SİZE KAZIK ATMAYA

ÇALIŞMADIĞINI” hatırlatın.



Sadece, yaşamın iniş ve çıkışlarından bazılarını yaşadığınızı

düşünün.

Öfkenizin kontrolden çıkmaya başladığı her zaman, bu yönteme

başvurun. Bu daha dengeli bir bakış açısını yakalamanıza yardımcı

olacaktır.

Bu durum, adalet için de böyledir, takdir, kabul,onay,vb. içinde.

Öfkeli insanlar her şeyi talep kar bir şekilde isterler, diğer deyişle

kendilerine hak görürler.



 Herkesin bu değerlere ihtiyacı vardır. Elde edemeyince

hepimiz üzülür, incinir, hayal kırıklığına uğrarız.

 Ama kızgın ve öfkeli insanlar, bunları talep ederler. Talepleri

karşılanmayınca, hayal kırıklıkları engellenme duygusuna, o

da öfkeye döner..

 Bu insanlar, düşünceleri üzerinde çalışıp onları yeniden

yapılandırırken, bu talepkâr özelliklerinin farkına varmalı ve

“beklentileri” ni, “arzular” a dönüştürmelidirler.



Diğer deyişle, istediği herhangi bir şey için, “BANA

VERİLMELİ” ya da “BENİM OLMALI” demek

yerine, “BANA VERİLMESİNİ İSTERDİM.” Diye

düşünmenin daha sağlıklı olduğunu görmelidirler.



3. PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ

 Öfke, özenle dikkate alınması gereken bir "işaretçi“ dir.

 Neye işaret ettiğine gelince; öfkelenen kimsenin hakkı yeniyor,

gereksinimleri ve istekleri karşılanmıyor, yaşamına ilişkin bir

soruna gereken önem verilmiyor, içinde bulunduğu bir ilişki

uğruna değer ve inançlarından ödün veriyor ya da gelişme ve

yeteneklerini ortaya koyma şansı elinden alınıyor olabilir.



 Bazen öfke duygularımız yaşamımızdaki gerçek ve kaçınılmaz

sorunlardan kaynaklanıyor olabilir.

 Kızgınlık duyguları böyle zamanlarda bu zorluklar karşısında

yaşanan doğal ve sağlıklı duygulardır.

 Böyle durumlardaki en yararlı tutum; önce durumu değiştirip

değiştiremeyeceğimizi araştırmaktır.



 Değiştirebileceğimiz bir şeyse çözüm yolları araştırılabilir.

 Değiştirilemeyecek bir durumsa, çözüm için uğraşmak yerine,

yapılacak en iyi şey sorunla yüzleşmektir.

 Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın ama, yanıtları

hemen bulamıyor, sonuca hemen ulaşamıyorsanız, kendinizi

cezalandırmayın.



4. İLETİŞİM YÖNTEMİ 

 Öfkeli insanlar genellikle düşünmeden yargılama ve bu yargıları

yönünde davranma eğilimindedirler. Bu yargılar da bazen çok

gerçek dışı olabilmektedir.

 Eğer çok elektrikli bir tartışma içine girdiyseniz, ilk yapacağınız

şey ; yavaşlayıp gösterdiğiniz tepkileri gözlemek olmalıdır.

Aklınıza gelen ilk şeyi söylemeyin, yavaşlayın ve asıl söylemek

istediğinizi düşünün. Aynı anda karşınızdakinin de

söylediklerini duymaya ve anlamaya çalışın. Hemen cevap

vermeyin.



BEN DİLİ / SEN DİLİ

 Öfkenin ifade ediliş biçimi de kaynakları kadar önemlidir.

 Yukarıdaki  "SEN DİLİ" adı verilen ve saldırganlık niteliği 

taşıyan ifadeler yerine “BEN DİLİ” ifadeleri kullanmalıyız.

ÖRNEK :

Sen Dili : Beni incitmekten zevk alıyorsun.

Ben Dili : Bu davranışın beni çok incitti.

Sen Dili : Zaten bana hiç zaman ayırmazsın, hep çok işin vardır.

Ben Dili : Bana daha çok zaman ayırırsan mutlu olurum. 



5.  MİZAHA BAŞVURMA  :

 Mizah, çeşitli yollarla öfkenizin yoğunluğunun azalmasına

yardımcı olabilir. Her şeyden önce daha dengeli bir bakış açısı

sağlar.

 Birine öfkelenip de belli sıfatlarla etiketler takmaya

başladığınızda, bir an durun ve o insanın gerçekten o “şey” ya da

“öyle” olduğunu düşünün.

 Bu sahneyi gözünüzün önüne getirin. Örneğin birine,

“muşmula” ya da “odun kafalı” gibi sıfatlarla saldırdığınızda, o

kişiyi gerçekten bir muşmulaymış ya da odundan bir kafası

varmış gibi hayal edin ve gündelik işlerini o şekilde yaptığını

gözünüzün önüne getirin.



Eğer karşınızdaki insanı benzettiğiniz şeyin ne olduğunu

düşünerek kafanızda gerçekten öyleymiş gibi bir resim

çizebilirseniz, öfkenizin azalmaya başladığını göreceksiniz.

Çünkü mizah sırasında yaşanılan duygularla, öfkenin bir arada

bulunması mümkün değildir.



 Öfkesi çok yoğun olan kişinin davranışlarının altındaki

temel mesaj, “her şey benim istediğim gibi olmalı!”dır.

Öfkeli insanlar kendilerinin ahlaken haklı ve

doğru olduklarına inanırlar.



Planlarını değiştirmelerine ya da  engellenmelerine yol açan 

her türlü  olay/durum, onlar için dayanılmaz bir aşağılanma 

gibi algılanır.

Kendilerinin bu şekilde sıkıntı yaşamamaları gerektiğini 

düşünürler. Belki başka insanlar sıkıntı çekebilirler ama 

onlar değil!



Mizah kullanırken iki noktada çok dikkatli olmak gerekir.

* Öncelikle mizah kullanmanın, sorunlarınızı gülerek

geçiştirmek demek olmadığını, tersine onlarla yapıcı bir

şekilde yüzleşebilmeniz demek olduğunu bilmelisiniz.

* İkincisi de mizah kullanayım derken, alaycı ve aşağılayıcı

mizaha başvurmaktan kaçınmalısınız. Çünkü bu da sağlıksız

öfke ifadesinin bir başka yoludur.



6. ÇEVRE DEĞİŞİKLİĞİ :

 Bazen, sinirlenip öfkelenmemize yol açan “şeylerin”

yakın çevremizde olduğunu fark ederiz.

Sorunlar ve sorumluluklar üzerinize öylesine yıkılır

ki düştüğünüz tuzağa ve o tuzağı temsil eden

insanlara karşı öfke ile kavrulursunuz.



 Biraz ara verin. Gün içinde özellikle stresli olacağını bildiğiniz 

saatlerde, sadece kendiniz için kullanacağınız bir zaman ayırın.

Örneğin çalışan bir anne, eve geldiğinde kendisine ayıracağı bir 

15 dakikalık süre olursa, çocuklarının isteklerine, parlamadan 

daha iyi yanıt verebilir...



KİTLE PSİKOLOJİSİ



 Kitle, veya kalabalık kelimesi, en basit anlamıyla, bir

yerde birikmiş insan topluluğunu ifade eder. Bu

topluluğu oluşturan insanların milliyeti, cinsiyeti,

mesleği ve onları bir araya getiren sebep veya tesadüfler

ne olursa olsun, eğer belli bir örgütlenme içinde ve belli

gayelerle bir araya gelmemişse bu topluluk rastgele bir

fertler topluluğudur.
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 Psikoloji açısından ise kitle kavramı daha farklı bir

anlamda kullanılır. Belli nitelikteki insanların

oluşturduğu topluluk bir kitledir.

 Bazı belirli durumlar da bir araya gelmiş insanlar

topluluğu yani kitle, onu meydana getiren ayrı ayrı

fertlerin sahip olduğu karakterden çok daha farklı bir

karaktere sahiptir.
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 Kalabalık içinde bireyin kişiliği adeta silinir. Birey

kalabalık içinde kendi şuurlu kişiliğini, benliğini öne

çıkaramaz bir şekilde içinde bulunduğu kitlenin

fikirlerine ve hislerine iştirak eder. Öyle ki orada

birikmiş bütün insanların düşünce ve duyguları tek bir

istikamete yönelir.

 Kişi bunun nasıl olduğunu fark edemez, geçici fakat

gayet açık özellikler gösteren ortak bir şuur oluşuverir.
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 Bu kolektif şuur içinde bireyin şuuru kaybolur. Bu

durum kişileri etkiler ve onları psikolojik bir kitle haline

getirir. Böylece ortak duygusal ve psikolojik bir

katılımla kitle tek bir varlık haline dönüşür.

 Örneğin; Bir yakınını kaybetmiş, ağlayıp, ağıtlar yakan

birini gören diğer insanlar onun yakınını hiç tanımadığı

halde, ‘’Vah! Vah! Ne zor şey, Allah sabırlar versin !

Gibi sözlerle şahsın acısını teselli etmeye çalışırken bir

de bakarsınız ki bu sözleri söyleyenler ağlamaya başlar.
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 Burada tamamen duygusal, empatik bir duygu birleşmesi

söz konusudur. Bunun gibi kalabalığı teşkil eden fertler

arasında kişilerin kendileri tarafından farkedilmez bir

biçimde aynı şekilde duygu ve düşünce birleşmesi ya da

tekliği meydana gelir. Buna da kitlelerdeki “zihniyetin

tekleşmesi kanunu”na tabi olma denilmektedir.
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 Kitle içinde bulunan fert sadece çokluğun, sayı

kalabalığının verdiği bir duygu ile kendi karar ve

düşüncelerini kontrol edemez bir ruh hali içine girer. Tek

başına olduğu zaman kontrol edip frenleyebileceği

içgüdülerine kendini bırakarak çok vahşi ve

engellenemez bir güç kazanabilir.

 Şuuraltındaki saldırganlık dürtüsü kalabalığın kişide

yaptığı etki yüzünden birdenbire su yüzüne çıkarak kişiyi

normalde yap(a)mayacağı bir hareket ve davranışa sevk

edebilir. 90



 Bu ortak ruh ise, insanları tek başına, ayrı ayrı

bulundukları halde hissedeceklerinden,

düşüneceklerinden ve yapacaklarından tamamıyla başka

bir tarzda hissettirir, düşündürür ve hareket ettirir.

 Kolektif şuur içerisinde, kişilerin zihinsel becerileri ve

kişilikleri silinir. İnsanların şuuraltı vasıfları hâkim

duruma gelir. Başka bir ifadeyle kişi duygu ve

hareketlerinin kontrolünü sağlayacak irade gücünü

gösteremez.
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 Çünkü kitleler veya gruplar, bir kişiye ait ve onu

nitelendiren bir isim taşımaz. Yani Ali, Hasan, Ahmet ve

Mehmet gibi fert isimleri tek tek kişileri temsil ederken,

bu kişiler kitle içinde kaybolur. Böylece de kitle

anonimleşir yani isimsizleşir.
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 Psikolojik kitle içindeki Ahmetlerin, Mehmetlerin ve

diğer tek tek kişi isimlerinin yerine bütün bireyleri ifade

edecek bir anonimlik ön plana çıkar. Psikolojik bir hal

olarak bu isimsizlik durumu kalabalığı sorumsuz hale

getirir.

 İnsanı her zaman ve her yerde zaptedici ya da kontrol

edici bir rol oynayan kişisel şuur ve irade gücünden

kişiyi tamamen uzaklaştırır ve insanların kolayca

içgüdülerine kapılmalarına yol açar
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 Psikolojik olarak kişi kalabalığın onun üzerinde yaptığı

etki ile kendi sorumluluk duygusunu kaybettiği için,

fertler içlerindeki yıkıcı saldırganlık içgüdüsüne teslim

olduklarının farkında bile değildirler.

 Aslında her ferdin kendine özgü bir iradesi vardır ve bu

irade gücü ile tutum ve davranışlarını kontrol ederek

topluma uyum sağlar Toplumun bizim üzerimizdeki

etkisi çok büyük ve önemlidir.
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 Duygusallığın fertlerin birbiriyle ilişki kurmasında

önemli olduğu ortadadır. Dolayısıyla bir kalabalığın veya

kitlenin kendine has bir duygusallık göstermesi tabiidir.

Bunun ise zihnî bir sirayet yani fikirlerin kişileri

etkilemesi ve fertler tarafından paylaşılır hale gelmesi

gibi kitlede duygusal bir yayılma yani aynı duyguları

paylaşma ve aynı şeyi hissetme şeklinde bir sirayetin

vuku bulmasıdır. Zihni ve hissî sirayet kitlelere belli bir

istikamet verir.
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 Kitlelerin telkine müsaitlikleri yüzünden kitleyi telkin altına

alabilen tahrikler çok çeşitlidir. Toplantı ve yürüyüşlerde grupların

arasına katılan provokatörlerin çeşitli tahrik ve kışkırtmalar

yoluyla kitleleri kolayca amaçları ve istikametleri dışında

hareketlere yönlendirdiği bilinmektedir.

 Bu sebeple de kitlelerde hiçbir şey daha önceden düşünülmüş

olamaz. O an ve durumdaki şartların etkileri altında kalarak

birbirine zıt his dalgaları arasında dolaşıp dururlar. Tıpkı bir

fırtınanın her yöne savurup sürüklediği yapraklar gibidirler.

96



 Dolayısıyla duygusallık ve telkine kapılma kabiliyeti birleşince

kitle, vahşî bir insan gibi, arzu ile arzusunun gerçekleşmesi

arasında hiçbir engel kabul etmez hale gelebilir. Ve sayı kalabalığı

karşı konulmaz bir kudret hissi verir.

 Bu tek başına adam bir sarayı ateşe veremeyeceğini, bir mağazayı

yağmalayamayacağını hisseder ve böyle bir harekete girişmek

aklına bile gelmez. Oysa kitle içinde durum değişir; kalabalığın

kendisine verdiği güç ve kudreti anlar, cinayet veya yağmalama

için aldığı ilk telkine kendini teslim ediverir.
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