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AYIN KONUSU 
                   

ÖFKE VE KONTROLÜ 
 

 
 

““““Benlik tanımlamak” ya da “kendine özgü olmak” insanın sonuçta tek başına 
yapması gereken bir iştir. Başkaları denese de, ya da biz kendilerinden 
istesek bile, bu işi kimse bizim yerimize yapamaz ve yapmayacaktır. Sonuçta 
ne düşündüğümü, ne hissettiğimi ve nasıl davrandığımı ben tanımlarım. Benim 
ne düşündüğümü, ne hissettiğimi ve nasıl davrandığımı biz tanımlayamayız.. 
Yine de bu yalnız ve zorlu işi kendimizi soyutlayarak başaramayız. Bunu 
başarmak için gerekli olan şeyler, diğerleri ile bağlantımızı korumak ve 
ilişkilerimizde kendimiz hakkında yeni şeyler öğrenmektir.       
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“ Bir sokakta yürüdüm, 
  Yol kenarında bir çukur vardı, 
İçine düştüm.  

       Kayboldum....  Kendimi zavallı hissettim 
 Bu benim hatam değildi, 
 Buradan çıkmak asırlar aldı 

 
Aynı sokakta yine yürüdüm, 
Yol kenarında bir çukur vardı. 
Onu görmediğimi farz ettim, 
Tekrar içine düştüm. 
İnanamadım, tekrar aynı yerdeydim, 
Ama bu benim hatam değildi, 
Buradan kurtulmak tekrar yıllarımı aldı. 
 
Aynı sokakta yine yürüdüm, 
Yol kenarında bir çukur vardı. 
Onun orada olduğunu gördüm. 
Tekrar düştüm, bu bir alışkanlıktı 
Gözlerim açıktı, nerede olduğumu biliyordum. 
Bu benim hatamdı. 
Derhal oradan çıktım. 
 
Aynı sokakta yine yürüdüm, 
Yol kenarında bir çukur vardı. 
Ucundan yürüdüm geçtim. 
 
Başka bir sokakta yürüdüm.” 
                                                                         

                                    
                                          PORTIA NELSON 
    

 
 

YAYIN KÜNYESİ 
 
 

PDR YAYINLARI 
1 
 
 

Genel Koordinatör 
Behçet YAVUZ 

 
 

Bilim Kurulu 
Yavuz GÜNEŞ 

Rezan TURHAN 
Nesligül YAŞAROĞLU 

 
 

Düzelti  
Gülay ONBAŞILAR 

Aylin KAMA 
 
 

Dizgi-Tasarım 
Murat ÖZKAN 

 
Baskı 

Eylem ÇAKICI 
 
 

Özel Ekin 
İlköğretim Okulu 

İZMİR 
 
 

Tel:02328447475 
Fax:02328447484 

 
www.ekin.k12.tr 
bilgi@ekin.k12.tr  

 
© İzinsiz kullanılamaz, 
kaynak gösterilerek  

alıntı yapılabilir. 

 
Sevgili velilerimiz; 

Daha önceki sayımızda, bu ayın konusunu “ Dürtü Kontrolü “şeklinde duyurmuştuk. 
Temel duygular arasında yer alan ve günlük yaşamımızda sıklıkla yer alan, öfke den söz 
etmenin daha uygun  olacağını üşündük.            

Öfke, dört temel duygumuzdan biridir. (mutluluk, öfke, korku, üzüntü) Diğer 
duygularımızdan farklı olmayan öfkenin özelliği, tüm olumsuz  duygular gibi kontrol edilmesi 
veya tüketilmesi  gerektiğidir. 

                                                                              
EMPATİ adına 
 Yayın Kurulu 
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İÇERİK:  

• Tanım 

• Öfkenin kaynakları 

• Öfke geliyorum der. ( belirtileri) 

• Çocuk ve öfke 

• Öfke ile baş etme            

 

                                                                           

ÖFKE  

B       U       Z        D      A       Ğ        I 

 

    

    

    

    

    

TANIM 

ÖFKE, hakkımız olanı alamadığımızda ya da önem verdiğimiz bir insanın beklentilerimiz 
doğrultusunda davranmadığında yaşadığımız kızgınlıktır. 

ÖFKE diğer duygularımızdan biri; ancak bu duyguyu yaşayış biçimimiz ve hangi 
yoğunlukta yaşadığımız önemli. Çünkü, öfke duygusunun çevreye ve ait olduğu bireyin 
kendisine yansımaları oldukça farklı olabilir. Olumsuz  her duygunun kabul edilmesi ise 
pek kolay olmayabilir. 

Sonuçta; çoğu zaman, ne kendi öfkemizi ve öfkeli insanları anlayabiliyoruz, ne de bu 
duruma uygun davranışlar  geliştirebiliyoruz. Çoğu zaman bu duygumuzu yok 

Kıskançlık ,   üzüntü,  merak, yalnızlık, itilmi şlik, kaygı, hayâl kırıklı ğı, haksızlı ğa 
uğrama, anla şılamamak, sıkıntı  
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sayabiliyoruz veya bastırıyoruz. Oysa öfke de tıpkı üzüntü ve mutluluk gibi bir duygu. Bu 
yüzden inkâr edilmeyi ya da kabul edilmemeyi hak etmiyor.  

Öfkenin duygusal yönünün yanında, fizyolojik ve bilişsel bileşenleri de vardır. Bir başka 
deyişle öfke, düşünce ve davranışlarla da ilgilidir. Böyle bir duygu durumunda, vücudun 
olumsuz durumlardan korunmaya yönelik bir tepkisi olabilir. Vücut stres altında 
kaldığında, böbreküstü bezlerinden adrenalin adı verilen bir hormon salgılayarak alarm 
durumuna geçer ve öfkenin fizyolojik alt yapısını oluşturur. 

    Olumlu ya da olumsuz her duygu gibi öfkenin de bir ömrü var; bu ömür 
tamamlandığında öfke kayboluyor, ancak bu tatsız süreyi kısaltmak ve onu daha iyi 
anlamak açısından öfkenin  "tüketilmesi" gerekiyor. 

   Öfkelerini etkin olmayan şekillerde ifade edenler, sonunda öfkelenmeye hiç 
cesaret edemeyenler kadar acı çekeceklerdir 

 

ÖFKENİN KAYNAKLARI 

      Bugün öfkenin genetik ya da fizyolojik nedenlerinden söz edilmektedir. 
Araştırmalarda bazı çocukların doğuştan; daha sinirli, alıngan ve kolayca öfkelenebilen 
bir yapıda oldukları ile ilgili görüşler vardır.  

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 önemi kendisi vermiyor, içinde bulunduğu bir ilişki uğruna 
değer ve inançlarından ödün veriyor ya da gelişme ve yeteneklerini ortaya koyma şansı 
elinden alınıyor olabilir. Özetlemek gerekirse, öfke iki temel nedenle ortaya çıkabilir: Bu 
nedenlerden birincisi, bireyin kendisinden; ikincisi ise, karşısındaki birey(ler)in onda 
oluşturduğu duygulardan kaynaklanabilir. Öfke, ister bireyin kendisiyle ilgili; ister 
karşısındakiyle ilgili bir nedenden kaynaklansın, özenle üzerinde durulup çözümlenmesi 
gereken bir duygudur.  

Dr. Thomas Gordon öfke olgusunu bir buzdağına benzetir. Buzdağının suyun 
üzerinde kalan kısmı öfkedir, oysa suyun altında kalan kısmı çok daha geniştir, yani 
öfkenin ortaya çıkmasına yol açan pek çok duygu burada gizlidir. Alt duygular birikip 
sertleşip katılaşınca, buzdağının tepesindeki öfkeyi oluşturur. Sözü geçen alt duygular 
ise; kıskançlık, üzüntü, merak, yalnızlık, itilmişlik, kaygı, hayâl kırıklığı, haksızlığa 
uğrama, anlaşılamamak ve sıkıntı gibi duygulardır. İnsanların çoğu, öfkeyi buzdağının 
tepesinde yaşar ve bir türlü çözümlenmemiş bu duygulara sıkı sıkı tutunur. Oysa, 
öfkenin kaynaklarını ortadan kaldırmayı başarmak için buzdağının altındaki alt 
duyguların anlaşılabilmesi gerekir. Gereksinimlerin hiçbir zaman ve hiçbir koşulda 
karşılanamadığı durumlarda öfkeyi yaşamak kaçınılmazdır. 

Çocukların öfkelerine neden olabilecek durumlar;   

� Haksızlığa uğramak ve fiziksel ceza ile karşılaşmak,  
� İsteklerin ve fiziksel ihtiyaçların karşılanmaması,  
� Anne baba ve öğretmenlerin aynı durum ve davranışlar için farklı 

tutum sergilemeleri, 
� Kardeşi ya da diğer çocuklarla karşılaştırılması, çok sık 

eleştirilmesi ve çocuktan yapamayacağı şeylerin beklenmesi, 
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�  Süregelen hastalığı olan çocukların bu hastalığın getirdiği nedenlerle 
engellenmesi,  

�  Okul başarısızlığının yarattığı yetersizlik duygusu,  
�  Çocukların, yakın çevresindeki büyüklerin sık sık öfkelendiklerini ve isteklerini bu 

yolla gerçekleştirdiklerini görerek öfke davranışını öğrenmesi. Aşırı öfkenin normal 
sayıldığı öfkeli ailelerden gelen çocuklar, öfkelenmeyince kendilerinin 
dinlenmeyeceğini öğrenirler. 

� Evde ya da  çevrede fiziksel ve cinsel açıdan istismar edilerek benliğin 
zedelenmesi,  

�  Ergenlik döneminde, duygulanım değişimleri, bilişsel işlevleri olumsuz biçimde 
etkilenir. Algı, dikkat, bellek, düşünme gibi bilişsel işlevlerin çalışma hızı ve verimi 
düşer. Başarısı azalan ergen, evde ailesi, okulda öğretmeniyle sorunlar yaşamaya 
başlar. "Daha çok çalış" uyarıları ve başarısızlık, ergende kaygı ve öfke yaratır. Bu 
duygulanım durumlarının düzeyi yükseldikçe başarı şansı daha da azalır. Bu durum  
ergeni,  ailesi ve okulu arasında gerginliğe yol açan kısır döngü içine sokabilir. 

�  Çağımıza iletişim çağı damgasını vuran baş döndürücü gelişmelere imza atılırken, 
insanlar arası iletişim de bunlardan payını almakta. Okul, iş, aile, arkadaş ortamlarında 
yaşanan sosyal iletişim eksikliklerinin yol açtığı güçlükler olabilir. Bu güçlüklerin sonunda 
öfke ve saldırganlık  yaşanabilir.  

ÖFKE GELİYORUM DER ! 

     Davranışlarda açık olarak görülen öfke işaretleri;  

• Fiziksel ve sözel saldırı,  
• Sorun çıkarma,  
• İsyankâr davranışlarla kendini gösterebilir.  

    Üstü kapalı davranışsal ve sözel öfke işaretleri;  

• Güvensiz,  
• Kıskanç,  
• Tartışmacı,  
• Alaycı ve yargılayıcı davranışlar biçiminde olabilir.  

   Dolaylı olarak görülen öfke işaretleri;  

• İçe kapanma,    
• Psikosomatik belirtiler (kalp hastalığı, yüksek kan basıncı gibi),  
• Depresyon,  
• Suçluluk duygusu, 
• Ağlama biçiminde ortaya çıkabilir.  

 Kısaca öfke, gizlenmiş ya da kılık değiştirmiş bir duygu olarak da tanımlanabilir. 
Bastırıldığı zaman, pasif saldırganlık (surat asma, küsme gibi) biçiminde ortaya çıkabilir. 
Bastırılmış öfkenin yarattığı bir başka duygu da kendini kurban gibi hissetmektir. Pasif 
saldırgan, öfkesini yaşarken "Sen iyi değilsin.", kurban ise "Ben iyi değilim." 
düşüncesiyle davranabilir.  

ÇOCUK VE ÖFKE 

  Aynen yetişkinler gibi, çocuklar da çevrelerindeki insanlardan kolay etkilenirler. Bazen 
çocukların patlaması için çok az provokasyon ve zorlanma  yetecektir. Kimi çocuklar ise 
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henüz öfkelerini yönlendirmek için gerekli becerileri edinememiş olabilirler. Bazı  
çocukların öfkesi de yaşamlarındaki ciddi olaylara tepki olabilir. ( Taciz, hastalık gibi...)  

  Eğer çocuğunuzun öfkesi,  başkalarına yönelik fiziksel saldırılara dönüşüyorsa, bunun 
üzerinde durulmalıdır. Çünkü bu durum, onun duygusal alanı ile ilgili destek çalışmasına 
ihtiyacı olduğunu  gösterebilir. Daha sonra, onun sosyal gelişimini, yaşıt iletişimini  ve  
benlik algısını etkileyebilecek olan durumlar için, okulda ve evde öfkesini tüketebileceği,  
davranışını söndüreceği ortamlar hazırlanmalıdır. 

Aşağıdaki davranışları çocuğunuz  ne sıklıkta yaşıyor? 

�  Her gün sınıf arkadaşlarıyla tartışıyor ve başkalarına vuruyor,  
�  Aynı yaştaki diğer çocuklara göre daha yoğun öfke gösteriyor ,sık sık ağlıyor,  
�  Yanlış yaptığında ya da zorlandığında çoğu zaman öfkeleniyor, 
�  Beş dakikadan uzun süren öfke nöbetine benzeyen davranışlardan yorgun 

düşüyor,  
�  Yaşamın her alanında öfkelenecek bir şey buluyor ve belli bir kişi yada olay 

nedeniyle değil,  genel olarak kendini öfkeli hissediyor,  
�  Öfkeyi  bir iletişim kurma yolu veya sorunları çözme aracı olarak kullanıyor, 
�  Engellenmeye karşı toleransı düşük, 
�  Olayları olduğu gibi kabullenmekte güçlük çekiyor, 
�  Küçük bir hatanın düzeltilmesi gibi başına gelen basit bir olayı bile kendisine 

yapılmış bir haksızlık gibi algılıyor, 
�  Daha önce hiç sıkılmadan uğraştığı şeylere öfkelenmeye başladı, olaylarla baş 

etme yöntemlerinde önemli değişiklikler görülüyor, 
�  Kendini öfkelendiren kişi ya da duruma karşı bir şey yapamıyor; kendi kendine 

vurarak, “Kendimden nefret ediyorum” şeklinde ifadeler kullanarak öfkesini kendine 
yöneltiyorsa,  

Yukarıda sıralanan özelliklerin bir kaçının sıça yaşanıyor olması durumunda, öfke 
çocuğunuz için bir sorun haline gelmiş olabilir. 

 

ÖFKE İLE BAŞ ETME 

 

            Kızgınlığın yönetimi konusunda uzman olan psikologlara göre, bazı 
insanların “kafasının tası” diğerlerine kıyasla daha çabuk 
atmaktadır. Bunlar ortalama bir insandan daha kolay kızar ve bu 
duyguyu daha yoğun yaşarlar. Diğerleri ise kızgınlıklarını pek öyle 
gürültülü ve dramatik şekillerde göstermeseler de, her zaman sinirli 

ve terstirler. Kolayca kızan kişiler her zaman öyle bağırıp küfretmez; eşya fırlatmazlar. 
Bazılarının kızgınlık ifadeleri, içine kapanmak, surat asmak ya da fiziksel olarak hasta 
olmaktır. 

   Kolayca kızan insanların engellenmeye karşı toleransları genellikle çok düşüktür. Bu 
kişiler kendilerinin engellenmeye, rahatsız edilmeye ya da sinirlendirilmeye maruz 
bırakılmamaları gerektiğini düşünen kişilerdir. Olayları olduğu gibi kabullenmekte güçlük 
çekmektedirler. Başlarına gelen, (örneğin küçük bir hatalarının düzeltilmesi gibi) basit 
bir olayı bile kendilerine bir haksızlık yapılmış gibi algılarlar. 
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  Araştırmalar, kızgınlık duygusunun “boşaltılması” nın kızgınlık, öfke ve saldırganlığı 
daha çok artırdığını ve sorunu çözmek için hiçbir yararı olmadığını göstermektedir. Bu 
nedenle; kızgınlığınızı neyin tetiklediğini bulmanız ve kendinizi öfkeyle kaybetmeden, bu 
nedenlerle başa çıkabileceğiniz stratejileri geliştirmeniz, daha etkili ve geliştirici bir 
çalışma olabilir. 

EV ORTAMINDA ÇOCUKLARA ÖFKE KONTROLÜNDE NASIL YARDIMCI 
OLABİLİRSİNİZ ? 

� Öfkeli olmadığı anlarda ya da az da olsa sakin kalarak zor bir durumla başa 
çıktığında onu takdir edin . 
� Onunla anlaşma yapın. Ya belli bir süre öfkesini dışa vurmamalı ya da anlaştığınız 

şekillerde öfkesini ifade etmeli. Bu çalışma için aşamalı zaman uygulaması 
yapabilirsiniz. Örneğin, öfkesini önce bir saat ,iki saat ve sonra beş saat kontrol etmesi 
gibi. Daha sonra çabasını ve gelişmesini takdir edebilirsiniz. Öfke kontrol davranışın 
pekişmesi için ev ve okul ortamlarında öfke söndürme çalışmalarının birlikte 
sürdürülmesi daha etkili olabilir.  
� Duygularını fark etmek ve bunu paylaşmak, duygularının kaynağını ve sonucunu 

gözlemleyebilmek,   duyguların yönetilmesinde yardımcı olur.  Örneğin günlük tutmak, 
ya da resimlerle duygularını anlatmak. 
� Daha önce belirttiğimiz gibi,  öfke model alındığı için de öğrenilmiş olabilir. Bu 

yüzden  anne babaların  çocuğu için uygun model olması gerekir. 
�  Ev ortamında; sorun çözme ve etkili iletişim becerilerinin kullanılıyor olması öfke 

kontrolünü olumlu yönde etkileyebilir. 
� Öfke krizlerinde mola almak, ortam değiştirmek veya nefes egzersizleri  yapmak, 

sakinleştirici durum ve manzaraları zihnimizde hayal ederek canlandırmak gibi 
teknikler sakinleşmede yardımcı olabilir. 

 

OKUL ORTAMINDA ÖFKE KONTROLÜ 

   Okul ortamında öfke kontrolü için yapılan önleyici çalışmalar : 

1. Çocukların duygu tanımlarını yapabildikleri ve ifade edebildikleri ortamlar 
oluşturmak (Sınıf ortamında yapılan çalışmalar, drama çalışmaları, grup rehberliği 
etkinlikleri) 

2. Sorun çözme becerisi kazandırmaya yönelik etkinlikler, programlar (Ben Sorun 
Çözebilirim Programı, grup rehberliği etkinlikleri, sınıf ortamında yapılan çalışmalar) 

Öfke Durumunda Çocukla Yapılan Çalışmalar:  

1. Öfke anında mola almak. 
2. Daha sonra, öfke yaşanmasına neden olan kişi ile paylaşım ortamında bir araya 

gelmek. 
3. “Öfke anından önce ne olmuştu?” “Bu durumda beni öfkelendiren şey ne?" 

"Burada asıl sorun ne?" " Ne düşünüyor ve hissediyorum?" "Ulaşmak istediğim şey ne?" 
"Kimler, nelerden sorumlu?" "Değiştirmek istediğim şey tam olarak ne?" "Yapabileceğim 
ve yapamayacağım şeyler neler?" gibi soruların cevapları bulabilmek.  

4. Öfke davranışının sonunda; eğer sık sık şiddet yaşanıyor, öğrenme ortamı 
engelleniyorsa; önce bireysel ön anlaşma yapmak; davranış devam ediyorsa 
“sorumluluk eğitimi” programına katılmak gibi çalışmalarla hem davranışla ilgili önleyici, 
hem de sonuçlarına katlanacağı ortamlar hazırlamak. 



 

 

8

 

 

 

� LÜTFEN YAYINIMIZ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ, ÖNERİ VE BEKLENTİLERİNİZİ BİZE YAZINIZ YA DA 
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