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Öfke; sevg�, korku, mutluluk üzüntü
g�b� temel duygulardan b�r�d�r.
Engellenme, k�ş�sel alana g�r�lmes�,
kötü muamele görme, sosyal
yaşamda �nc�nme, haksızlığa
uğrama g�b� faktörlerden
kaynaklanab�l�r.
B�rey�n sadece dış dünyasında
yaşananlar değ�l �ç dünyasındak�
çatışmalar da öfke duygusuna
kaynaklık edeb�l�r.
Tüm olumsuz sonuçlarına rağmen
öfken�n k�ş�y� uyarıcı, koruyucu ve
harekete geç�r�c� �şlev� vardır.
K�ş� tarafından kabul ed�len,
anlaşılan, uygun tepk�lerle �fade
ed�lmeye çalışılan, etk�n, �şe
yarayan, üretken b�r duygudur.
Yan� öfke uygun şek�lde �fade
ed�ld�ğ�nde sağlıklı b�r duygudur
;ancak kontrolsüz, yıkıcı tepk�lere
dönüştüğünde sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. 

Öfke, b�reyde f�z�ksel ve duygusal
tepk�ler oluşturmaktadır. Kalp
atımı ve kan basıncı yükselmekte,
ellerde, seste t�tremeler, yüzde
kızarmalar görüleb�lmekted�r.
Yüksek sesle konuşma, f�z�ksel
çevreye ya da k�ş�lere zarar verme,
küskünlük ve �çe çek�lme g�b�
tepk�ler görüleb�l�r. Uzun vadede
çözülemeyen öfke sorunları
b�reylerde end�şel�, huzursuz,

kaygılı, mutsuz ruh hal� ve uyku
bozuklukları �le karşımıza
çıkab�l�r.Öfken�n �fade ed�lmes�n�n
b�r yolu da öfken�n kontrol

ed�lmes�d�r.
 

İşe yarar olab�lmes� �ç�n öfkey�
tanımak, kabul etmek ve tepk�lerle
�lg�l� farkındalık oluşturab�lmek �lk
adım olab�l�r. Öfken�n �nt�kam değ�l
de problem çözme aracı olarak
kullanılması, k�ş�ler arası �l�şk�lerde
�let�ş�m� güçlend�rmekted�r.
 

ÖFKE KONTROLÜ
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Saldırganlıktan uzak, ş�ddet �çermeyen, k�ş�n�n kend�ne ve çevres�ne zarar
vermeyecek şek�lde duygusunu �fade etme becer�s�ne öfke kontrolü den�r.
Öfke yaşantısının oluşturduğu negat�f duygulanım �le baş etmey� sağlayacak
stratej�ler� �çer�r.

 

Bazı zamanlarda öfke �le baş etmek zor b�r durum hal�ne geleb�l�r. Aşağıda
öfken�z� kontrol etmede güçlük çek�p çekmed�ğ�n�z� bel�rleyecek bazı sorular
bulunmaktadır:
 

ÖFKE KONTROLÜ NEDİR ?

ÖFKENİZİ KONTROL ETMEKTE
GÜÇLÜK ÇEKİYOR MUSUNUZ?

 

Öfkelend�ğ�n�zde gösterd�ğ�n�z 
tepk�n�n �l�şk�ler�n�ze 
veya çalışmalarınıza 
zarar verd�ğ� oldu mu?
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Yanıtlarınız arasında b�r veya daha fazla evet varsa öfken�z� kontrol etmede
güçlükler yaşıyor olab�l�rs�n�z.

Öfke kontrolünde yıkıcı tepk�ler yer�ne konulab�lecek yapıcı baş edeb�lme
yöntemler� bulunmaktadır. Doğru yöntem k�ş�den k�ş�ye ve gel�ş�m dönemler�ne
göre farklılık göstermekted�r. Kend� yöntemler�n�z� seçerken duygularınızı, öfke
tepk�ler�n�z�, günlük yaşantınızı, k�ş�l�k özell�kler�n�z� d�kkate almanız gerek�r.
Aşağıda yer alan sorulara karşılık gelen yöntemlerden kend�n�ze uygun olanları
bel�rley�p uygulayab�l�rs�n�z.

 
 

Öfkelend�ğ�n�z durumlarda daha 
sonradan onaylamayacağınız

davranışlarda/sözlerde 
bulunuyor musunuz? 

 

Öfkel� olduğunuz durumda herhang� 
b�r k�ş�ye f�z�ksel saldırıda bulunuyor

musunuz? 
(Örneğ�n yumruklamak, �tmek) 

 
 

Öfkelend�ğ�n�z zaman 
yaptığınız �şlere yoğunlaşmada

 güçlük çek�yor musunuz?

 

Öfkelend�ğ�n�z zaman 
kend�n�z� kontrolsüz durumda 

h�ssett�ğ�n�z oluyor mu?

 

Öfken�z sonucunda 
tutuklandığınız veya yasal zorluklarla

karşılaştığınız oldu mu?



Olaylar, durumlar ve k�ş�ler hakkında oluşmuş düşünce �le �nançlar
duyguları bel�rlemekted�r. Bazen gerçekl�kten uzak algılarımız gerçekl�kten
uzak düşünce kalıpları oluşturmamıza neden olab�l�r.
Yaşadığımız olay ya da durumlarda flaş patlaması hızında, b�l�nçs�z olarak
z�hn�m�zde bel�ren düşünceler, otomat�k düşüncelerd�r.    Çeş�tl� olaylar
sonucu akt�f hale gelen sab�t �nançlarımız otomat�k düşünceler üzer�nde
tet�kley�c� olur. Öfke sonucu ortaya çıkan durumların kontrol ed�leb�lmes�
�ç�n otomat�k düşünceler� çözümlemek gerek�r.
Düşünce çözümlemeler� �ç�n aşağıda bel�rt�len üç aşamayı sırasıyla tak�p
edeb�l�rs�n�z.
 

İlk aşamada daha önce s�z� öfkelend�rm�ş b�r konuyu hatırlamaya
çalışınız. B�r kâğıda bu olay ya da durumu yazınız. Öfkelenmeden
önce neler düşündüğünüzü hatırlıyor musunuz? Aynı kâğıda bu
otomat�k düşünceler� ve s�ze h�ssett�rd�ğ� duyguları yazınız. Daha
sonra da öfke duyduğunuz her anı olay/durum, düşünce, duygu
şekl�nde kayıt altına alınız.

 
Öfken�z� kontrol altına almanıza fayda sağlayacak b�r d�ğer aşama
�se öfkelenmen�ze yol açan düşünce kalıplarınızın farkına varmak
olacaktır. Bazı düşünceler�n�z doğru, bazıları �se s�z�n tarafınızdan
çarpıtılmış düşünceler olab�l�r. 

Çarpıtılmış (mantıklı olmayan) düşüncelere örnek verecek olursak:
 

Ya Hep Ya H�ç Tarzı Düşünme: Olay ya da durumları �k� kategor�de
değerlend�rme, b�r durum ya �y� ya da kötüdür şekl�nde düşünme. 
Örnek: "Arkadaşımın ben� her konuda desteklememes� bana değer
vermed�ğ�n� göster�r."

Z�h�n Okuma: Z�h�n okuma, başka �nsanların z�hn�nden geçenler�
b�ld�ğ�m�z� veya onların da b�z�m z�hn�m�zden geçenler� b�ld�kler�n�
(b�lmeler� gerekt�ğ�n�) düşünme.
Örnek: Beklend�ğ� g�b� �let�ş�m kurmayan b�r arkadaşla �lg�l�, “Artık
ben�mle muhatap olmak �stem�yor.” şekl�nde düşünme. Oysa karşıdak�
k�ş�n�n kend�yle �lg�l� başka b�r meseles� de olab�l�r.

ÖFKENİZİ BESLEYEN DÜŞÜNCELERİ
NASIL DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ ?

 

A L M A N Y A  R E H B E R L İ K  B Ü L T E N İ S A Y F A  4



Et�ketleme: Herhang� b�r mantıklı neden (somut dayanaklar) olmaksızın
başkalarını olumsuz yönde et�ketleme veya adlandırma. 
Örnek: " Çok çıkarcı b�r �nsan "

Akıl Okuma: Tüm �nsanların kend� �nanç ve varsayımları kalıbında
düşündüğüne �nanma.
Örnek: " Ona saygı duymadığımı düşünecek.", "Ben�m sorumsuz b�r �nsan
olduğumu düşünüyor. "

 

Bu aşama daha önce anlatılan çarpıtılmış düşünceler�n yer�ne daha
gerçekç�, daha doğru (�şe yarar) düşünceler üretmey� �çermekted�r.
Çarpıtılmış, mantıklı olmayan her düşüncen�z� b�r kâğıda yazarak
aynı durum �ç�n başka düşünceler üretmeye çalışınız. Bu
düşünceler�n gerçekç� ve doğru olmakla b�rl�kte s�z�

öfkelend�rmeyecek n�tel�kte olmasına d�kkat ed�n�z. Bu çalışma s�z�n
d�ğer �nsanların olumlu yönler�n� görmen�z� sağlayacak ve küçük
detaylara odaklanmak yer�ne resm�n tamamına bakmanıza yardımcı
olacaktır.
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Yukarıda anlatılan üç aşamadan sonra son olarak öfkeye neden
olan düşünceler�n�z� (çarpıtılmış veya mantıksız düşünceler�n�z�)
bel�rled�kten sonra her gün �ç�n daha gerçekç� ve doğru düşünceler
gel�şt�reb�l�rs�n�z. Bu tekn�k her gün uygulandığında etk�l� hale
gelecekt�r. Çarptırılmış düşünce kalıplarınız yer�ne doğru ve
gerçekç� düşünce kalıpları koymanız zor b�r durumla
karşılaştığınızda, öfken�z� kontrol altına almaya yardımcı olacaktır. 

 

Öfkey� �fade edeb�lmen�n çeş�tl� yolları vardır. Öfken�n sözel ya da f�z�ksel
ş�ddet olarak k�ş�lere ve nesnelere yönlend�r�lmes� yer�ne etk�l� �let�ş�m
yöntemler�n� kullanmak da öfken�n b�r �fade şekl�d�r. Öfke, aşağıdak� �let�ş�m
yöntemler� kullanılarak da �fade ed�leb�l�r:

a)Sözsüz İlet�ş�m veya Beden D�l� 
Vermek �sted�ğ�m�z mesajları ya da h�ssett�ğ�m�z rahatsızlığı ps�koloj�k

ş�ddete başvurmadan beden d�l� �le �leteb�l�r�z.
b)Sözlü İlet�ş�m 
Öfke duyulan konuda h�ssett�kler�m�z� �fade edeb�l�r ve karşımızdak�n�
d�nleyeb�l�r�z. Bu yapıcı yaklaşım sorundan çok çözüme odaklanmayı
sağlayab�l�r.

 

ÖFKENİZİ İFADE EDEBİLMENİN YOLLARI NELERDİR? 



Öfke duygusu vücudumuzda f�z�ksel kas gerg�nl�ğ� oluşmaktadır. Bu
gerg�nl�ğ� yumuşatab�lmek öncel�kl�d�r. Rahatlamanıza yardımcı olacak
yöntemler� öğrenerek öfken�n get�rm�ş olduğu f�z�ksel bel�rt�ler� de kontrol
altına almaya çalışab�l�rs�n�z.

SİSTEMATİK GEVŞEME
 
Bu tekn�k vücuttak� temel kas
gruplarının rahatlatılmasını
�çermekted�r. S�stemat�k gevşeme
öfke anında s�z�n daha az öfke
duymanızı sağlamayacak, öfke
durumundan sonra rahatlamanıza
yardımcı olacaktır. Öfken�n yol

açtığı uzun sürel� bel�rt�ler�n ve
bedensel rahatsızlıkların
azalmasını hatta ortadan
kalkmasını sağlayacaktır. 
 
 

DERİN NEFES ALMA
 
Der�n nefes alırken d�yaframınızdan
almaya özen göster�n�z. Göğsünüzün
üst kısmıyla nefes almak s�z�

rahatlatmaz. Nefes alıp verd�ğ�n�zde
göğsünüz değ�l m�den�z ş�şmel�d�r.
Doğru nefes alıp almadığınızı kontrol
etmek �ç�n sağ el�n�z�n avuç �ç�n�
m�den�ze, sol el�n�z� göğsünüze
koyunuz. Nefes aldığınızda sağ el�n�z
hareket ed�yorsa doğru nefes
alıyorsunuz demekt�r. Der�n nefes
alırken yavaş ve r�tm�k olmasına
d�kkat ed�n�z. Örneğ�n uyurken nefes
alıp vermen�z g�b�. Öfkelend�ğ�n�z
zamanlarda der�n nefes almak �ç�n
b�rkaç dak�kanızı ayırab�l�rs�n�z.
D�yaframınızdan yavaşça nefes
almaya başladığınız zaman kaslarınız
gevşemeye başlayacak ve
gerg�nl�ğ�n�z�n azaldığını
h�ssedeceks�n�z. 
 

           ÖFKELENDİĞİNİZDE FİZİKSEL BELİRTİLERİ 
       NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ? 
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KAÇINMA
 

Öfke duyduğunuz
ortamdan b�r sürel�ğ�ne
de olsa uzaklaşmak
öfken�z� d�nd�r�p
mantıklı düşünmen�z�
sağlayab�l�r. Böyle
durumlarda öfke
düzey�n�z�n düşmes�
�ç�n der�n nefes alıp
vereb�l�r ve 10' a kadar
sayab�l�rs�n�z. Ayrıca
gün �ç�nde stresl�
olduğunuz zamanlara
d�kkat ederek bu
zamanlarda kend�n�ze
küçük b�r mola
vermeye çalışab�l�rs�n�z.
Doğa yürüyüşler�ne
çıkmanın öfkeye �y�

geld�ğ� b�l�nmekted�r.
Uygun tepk�ler
veremeyeceğ�n�z�
öngördüğünüz
ortamlarda ve k�ş�lerle
bulunmamaya özen
göstereb�l�rs�n�z.
 
 

DERİN NEFES ALMA
 
M�zahın öfkey�
etk�s�zleşt�rd�ğ�
b�l�nmekted�r. Bu
sebeple öfkel�
anlarınızın m�zah�
bölümler�n� yakalayarak
hayal etmey�
deneyeb�l�rs�n�z.
 
 

DÖNGÜSELLİK
 
B�rl�kte olmaktan
hoşnut olduğunuz
k�ş�lerle bell� konuları,
bell� saatlerde ya da
hep aynı yerlerde
konuşuyor ancak öfkel�
tepk�ler verd�ğ�n�z� fark
ed�yor olab�l�rs�n�z.
Böyle durumlarda
konuştuğunuz konudan
kaçınab�l�r, görüşme
saat�n�z� ve mekânınızı
değ�şt�reb�l�rs�n�z.
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ÖFKEYE MOLA TEKNİKLERİ

Yukarıda anlatılan öner� veya tekn�kler� uyguladığınız halde öfken�z� kontrol
etmede güçlük çek�yorsanız aşağıda anlatılanlara d�kkat edeb�l�rs�n�z.
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ALTERNATİF
ÇÖZÜMLERE ULAŞMA

 
Öfke kontrol tekn�k ve
yöntemler�n� uygulamış

olmanıza rağmen
kontrolsüz

öfkelen�yorsanız, bazı
olaylar karşısında sıklıkla
öfken�z�n kontrol dışına
çıktığını, kend�n�ze,
a�len�ze ve çevren�ze
zarar verd�ğ�n�
düşünüyorsanız, öfke
tepk�ler�n�z�n yaşam
kal�ten�z� düşürdüğünü ve
günlük yaşantınızdak�
�şlevsell�ğ� bozduğunu
fark ed�yorsanız
profesyonel b�r�n�n
danışmanlığına
başvurab�lme g�b� n�ha�
çözümlere ve �ş b�rl�ğ�ne
gönüllü olab�lmel�s�n�z.
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