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Prof. Dr. Zeynep KARATAŞ
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)
Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Çukurova Üniversitesi PDR programında lisans ve yüksek lisans, Mersin Üniversitesi PDR bilim dalında doktora eğitimlerini tamamlayan Dr. Karataş, 2013 yılında doçent, 2018 yılında da Profesör unvanı almıştır. Dr. Karataş’ın çalışma
alanları; saldırganlık, öfke, bilişsel davranışçı terapi, çatışma çözme,
psikodrama ve pozitif psikoloji temel kavramlarıdır. Dr. Karataş,
Bilişsel Davranışçı Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Psikodrama eğitimleri almış ve bu konularda çeşitli eğitimler vermekte ve
çalıştaylar yapmaktadır. Ayrıca Amerika Bilişsel Davranışçı Terapileri Akademisi’nin (Academy of Cognitive and Behavioral Therapies) sertifikalı Bilişsel Davranışçı Terapisti ve aktif üyesidir.

ÖN SÖZ
İnsan yaşamında bütün duygular gibi öfke de önemli bir duygudur.
İnsani ve oldukça sağlıklı bir duygu olan öfke, sağlıklı ve kontrollü yaşandığında bizi koruyucu işlev görebildiği gibi geliştirici işlev de görebilir. Sağlıksız yaşanan ve kontrollü olmayan yani tutsak olunan öfke ise bireyi alaşağı
eder ve sorunları işin içinden çıkılmaz bir hale getirerek daha da büyütür.
Bu kitap günlük yaşamda zaman zaman tutsağı olduğumuz öfkenin
daha sağlıklı ve kontrollü yaşanması üzerine yazılmıştır. Kitabın birinci bölümünde öfke, ikinci bölümünde öfke nedir?, üçüncü bölümünde öfkenin
nedenleri, dördüncü bölümünde öfkenin kuramsal temelleri, beşinci bölümünde öfke ne değildir?, altıncı bölümünde öfke ne işe yarar?, yedinci
bölümünde öfkenin bireyler üzerindeki etkisi, sekizinci bölümde öfke ile
başa çıkılabilir mi?, dokuzuncu bölümünde öfke kontrol yöntemleri, onuncu bölümünde öfke ve kontrolü için ipuçları, onbirinci bölümünde annebabalara öneriler, onikinci bölümünde duyguların önemi ve öfke kontrolü,
onüçüncü bölümünde iyimserlik ve mutluluk için son sözler, ondördüncü
ve son bölümde ise öfkeye mektuplar yer almaktadır.
Kitapta yukarıda sıralanan bölümlerden de anlaşılabileceği gibi öfke
ayrıntılı ele alınarak hem öfkeyi sağlıksız yaşayan bireylere hem de anne-babalara bazı öneriler sunulmuştur. Öfkenin kuramsal temellerine ise
okuyucuyu sıkmadan değinilmeye çalışılmıştır. Bu kitap, toplumun bir
parçası olan ve sosyal ortam içerisinde bulunan bütün bireylere özellikle
anne-babalara ayrıca akademisyenlere ve alan uzmanlarına tavsiye edilebilir. Zaman zaman bilimsel, zaman zaman günlük bir dille yazıldığından
okuyucuyu yormayacağı düşünülmektedir.
Bu kitabın ortaya çıkma aşamasında destekleri için teşekkür edeceklerim var. Hayat arkadaşım, eşim Erdal KARATAŞ’a bana her zaman destek
olduğu için, kızlarım Eylül ve Ecenaz’a sabırları için, Emre ÇOTUL’a kitaptaki resim ve grafikleri çizdiği için ve Doktora öğrencim Kıvanç UZUN’a
kitabın ön okumasını ve düzenlemesini yaptığı için çok teşekkür ederim.
Öfkenin tutsağı olmadığınız, mutluluk ve iyimserliğin yaşamınıza hakim olduğu günlere…
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Sevgilerde
Sevgileri yarınlara bıraktınız
Çekingen, tutuk, saygılı.
Bütün yakınlarınız
Sizi yanlış tanıdı.
Bitmeyen işler yüzünden
(Siz böyle olsun istemezdiniz)
Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi
Kalbinizi dolduran duygular
Kalbinizde kaldı.
Siz geniş zamanlar umuyordunuz
Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.
Yılların telâşlarda bu kadar çabuk
Geçeceği aklınıza gelmezdi.
Gizli bahçenizde
Açan çiçekler vardı,
Gecelerde ve yalnız.
Vermeye az buldunuz
Yahut vakit olmadı.
Behçet Necatigil

Öfke
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Engellenme durumunda gösterilen en tipik davranışlardan birisi saldırganlıktır. Bireyi engelleyen nesne ya da kişiye yapılan saldırganlık, bazen duruma uyum sağlamaya, bazen de uyumsuzluğa
götürür. Bizi engelleyen kişi ya da olay gücümüzün dışında ise engellenme sonucu ortaya çıkan kızgınlık yer değiştirir ve gücümüzün
yettiği kişi ve nesnelere yönelir.1
Saldırganlık, diğer bir canlıya kasıtlı olarak, fiziksel ya da duygusal olarak zarar verme tutum ve davranışını içeren bir durumdur.2
Bu tanım, kuramlara göre; kökeni açısından, kişinin kendisi tarafından mı yoksa ortamsal faktörler tarafından mı yapıldığı, kontrol edilebilir bir davranış olup olmadığına göre değişmektedir. Duygusal
tanımlara göre saldırganlık, öfke duygusunun yol açtığı bir davranıştır. Güdüsel tanımlara göre bir davranışın saldırgan nitelikte olup
olmadığını niyet belirler. Sadece zarar verme amacıyla yapılan davranışlar saldırgan olarak nitelenebilir. Davranışsal tanımlara göre,
davranışın temelinde yatan niyet önemli değildir; bir başkasına fiziksel veya psikolojik zarar veren her davranış saldırganlıktır.3
Saldırgan davranışlar ve şiddet eylemleri, öfke, kaygı, korku gibi
duygu durumlarının sonucu olabileceği gibi saldırgan davranışlar ve
şiddet eylemleri söz konusu duygu durumlarına da yol açabilir.4
Saldırganlık fiziksel ve sözel saldırganlık olarak ikiye ayrılır.
Fiziksel saldırganlıkta kişiye, hayvana ya da nesneye fiziksel olarak
zarar verme ön plandadır. Örneğin: Vurma, tekmeleme, bıçaklama,
ateşli silahlarla yaralama, sert bir şekilde itme, nesne fırlatma, pencere çarpma, cam kırma ve yangın çıkarma gibi durumlar fiziksel
saldırganlık içerir. Sözel saldırganlıkta ise; sözcüklerle yani sözel olarak diğerlerine zarar verme vardır. Tehdit etme, not ya da mektup
yazarak tehditte bulunma, bağırıp çağırma, dedikodu yayma, alay
ederek sataşma sözel saldırganlık durumunu içerir. Saldırgan tavır
ve tutumlar bireyin kendisine zarar verdiği gibi diğerlerine de zarar
verici ve incitici nitelikte olabilir. Kısaca belirtmek gerekirse saldırganlık, başkaları tarafından gözlenebilen açık davranıştır. Öfke ise
kızgın kişi tarafından gösterilen bir duygudur.5
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Yapılan araştırmalarda kişilerin öfkelenme durumunda %83
oranında sözlü saldırganlık dürtüsü, %40 oranında da fiziksel saldırganlık dürtüsü bildirdikleri saptanmıştır.6 Yapılan birçok araştırma
bireylerin saldırganlık göstermelerinde öfkenin önemli bir değişken
olduğunu belirtmektedir.7-14 Okulda, düşük akademik performansta, akran problemlerinde, psikosomatik şikâyetlerde öfke düzeyi ve
problem davranış arasında açıkça bir ilişki bulunmuştur.10 Bununla
birlikte kontrol edilmeyen öfke aktarılacak bir yer bulur ve bu da
ciddi problemlere sebep olur.9
Bireylerde günlük yaşam içerisinde zaman zaman karşılaşabileceğimiz temel bir duygu olan öfke ekonomik durumun yetersiz olması, sosyal güvencenin olmaması ya da yetersiz oluşu, işsizlik, trafik
ve zorlayıcı bazı yaşam koşullarına maruz kalan bireylerde daha çok
karşılaştığımız bir duygudur. İçinde bulunduğumuz yaşam koşulları
zaman zaman insanları daha gergin, sıkıntılı, çaresiz ve engellenmiş
hale getirebilmektedir. Kişiler bu engellenmelerin sonucunda gergin
hale gelebilmekte ve duygularını kontrol etmekte zaman zaman zorlanmaktadır.
Bireyler öfkelerini kendilerine gösterebildikleri gibi çevredeki
diğer bireylere ve yaşanılan dünyaya ilişkin de gösterebilmektedirler.
Öfke nasıl ortaya çıkarsa çıksın diğer birçok duygu gibi anlaşılabilen,
kabul edilebilen, kontrol edilebilen ve etkin bir biçimde kullanıldığında işe yarayabilen bir duygudur.15
Öfkenin ifade biçimleri olumlu ya da yıkıcı olabilir.15-17 Öfke diğer duygular gibi son derece doğal, evrensel ve sağlıklı ifade edildiğinde yapıcı ve kişiler arası iletişimi düzeltici olabilen bir duygudur.
Ancak öfke, kontrol edilmeyen ve yıkıcı bir biçimde davranışlara
yansıyarak saldırgan ve son derece tahrip edici tepkilere dönüşme
potansiyeline de sahiptir. Öfke yaşantısı olan bireyler, öfke uyarıcılarına müdahale edecek şekilde hareket etmek için güçlü bir istek
duyarlar. Sonunda da öfkeleri saldırganlık ya da şiddet şeklinde ifadesini bulur.

