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ÇATIŞMA YÖNETİMİ 
 

Çatışmanın Tanımı 
 
İki ya da daha fazla seçenekten birisini tercih etme durumu ile karşı karşıya kalındığında 
ortaya çıkan görüş ayrılığıdır. İki veya daha fazla kişi ya da grup arasında çeşitli nedenlerden 
kaynaklanan anlaşmazlık durumudur. Örgütsel çatışma, örgütte iki veya daha fazla kişi veya 
grup arasındaki kıt kaynakların paylaşılması veya yine bu kişi veya gruplar arasındaki statü, 
amaç, değer ya da algı farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlık ya da uyuşmazlık olarak 
tanımlanabilir. 
Tarafların karşılıklı amaç ve hedeflerine ulaşmalarını engelleyen davranışları içerir 
En az iki seçenek arasında seçim yapma zorunluluğunu ifade eder 
Olumlu ve olumsuz yönleri ile iki boyutludur. 
 
Çatışmanın Nedenleri 
 

A) Kişisel; kişilik farkları, rol ve statü farkları, amaç farkları  
 
Kişilik farkları; her birey biriciktir, birbirinden farklı kişilik özelliğine sahiptir.  
Rol ve statü farkları: Çalışanların bir takım görevleri kendi rolü içerisinde algılamaları 
ya da algılamamaları çatışmaya yol açar 
Amaç farkları: farklı kültürel geçmişe sahip olmak, farklı koşullarda yetişmiş olmak, 
farklı zevklere ve ilgilere sahip olmak çalışanlar arasında amaç farklılıklarına yol 
açabilir.  
 

B) İletişimle İlgili Nedenler: Anlam güçlükleri, yetersiz bilgi alışverişi, dinlememe 
sorunları, algılamadaki farklılıklar 
 
Anlam güçlükleri: Kaynağın bir kelimeye verdiği anlam hedefin verdiği anlamdan 
farklı olursa, çatışma çıkabilir. Kullanılan beden dili ile verilen mesaj uyuşmaz ise 
çatışmaya yol açabilir.  
Yetersiz bilgi alış-verişi;  
Dinlememe Sorunları: mesaja gereken değerin verilmemesi ve iletişimin çift yönlü 
olduğunun unutulması 
Algılamadaki Farklılıklar; Kişi ya da gruplar bir olayı farklı algılayabilmektedir.  
 

C) Örgütsel Nedenler 
 
Örgüt büyüklüğü; Örgütsel amaçlar, roller ve ilişkilerin belirsizleşmesine, karmayaşa 
karışıklığa, iletişim ve koordinasyon problemlerine yol açar.  
 
İşbölümü: her iş bölümü grubu kendi işine öncelik verir 
 
Örgütsel farklılaşma: Karmaşık örgüt yapısı ve örgütsel düzeylerin fazla olması 
iletişim sorunları ile çatışmaya ortam hazırlar 
 
Amaç farklılıkları: Ulaşılacak amaç konusunda farklı görüşler çatışmaya yol açabilir.  



 
Örgüt içi-güç mücadeleleri; Kimi grup ve bölümler diğer grupları etki altına almak 
isteyebilirler.  
 
İşlevsel Bağımlılık: Bir birimin işlevini yerine getirmesi diğer birimin işlevini yerine 
getirmesi ile sağlanıyorsa işlevsel bağımlılık var demektir.  
 
Kıt Kaynaklar; Ortak kaynakların kullanımı konusunda gruplar kendi paylarını 
artırmaya çalışırlar.  
 
Yetki Belirsizliği: görevlerle ilgili yetkinin açıkça tanımlanmamış olması çatışmaya yol 
açabilir.  
 
Rekabetçi ödül sistemi: Genel performans değil grup performansı değerlendiriliyorsa 
çatışma çıkar 
 
Örgütsel değişim; bazı grup ve çalışanlar değişimden rahatsız olur ve buna direnir.  
 
Kontrol biçimi: yakından yapılan denetimler, genel denetime oranla çatışmayı 
tetikleyebilir.  
 
Yöneticili görüş ve uygulaması farklılıkları: yöneticilerin astlarını etkileme ve motive 
etme biçimleri örgüte ya da kimi gruplara uygun düşmeyebilir. Bu da çatışmayı 
tetikler 
 
 

Çatışma Türleri 
 
A) Ortaya Çıkış Nedenlerine Göre Çatışmalar 
1. Potansiyel çatışma; henüz mevcut olmayan ama ortaya çıkması muhtemel 
çatışmalar 
2. Algılanan çatışmalar; Tarafların tümü ya da bir kaçının çatışmanın açığa çıkmamış 
yönlerini fark etmesidir 
3. Hissedilen çatışmalar; Taraflar birbirine yönelik olumsuz duygular beslemeye 
başlar. “Biz” ve “Onlar” tutumu gelişir.  
4. Aşikar çatışmalar; Karşılıklı tartışma, ağır ifadeler, suçlamalar, bilgi paylaşmama ve 
sabote etme davranışları görülür.  
 
B) Taraflara Göre Çatışmalar 
1. Kişinin kendi içindeki çatışmalar (Amaç ya da bilişsel çatışma olarak gözlenir. Kişi 
nasıl davranacağı (amaç) sonra niçin böyle davrandığı (bilişsel) yönünde çatışabilir.  
Yaklaşma-Yaklaşma; iki cazip seçenek arasından birini tercih etmesi durumunda 
yaşanır. 
 
Yaklaşma-Kaçınma: Olumlu ve olumsuz sonuçlara sahip seçenekler arasından birinin 
seçilmesi Arzu edilenin olumsuz sonuçlarına katlanmak.  
 
Kaçınma-Kaçınma; Eşit düzeyde iticiliğe sahip durumlardan birinin tercih edilmesi  
 



2. Kişiler arası çatışmalar; Rekabeti ve yarışmayı olumlu etkilerken, kişiler arası 
iletişimi olumsuz etkiler. Hem eşit pozisyonlar hem de astlar ile üstler arasında 
yaşanır.  
 
3. Kişi ve gruplar arası çatışmalar; Gruplar kendilerini oluşturan bireylerden farklı 
özelliklere sahiptir. Bireyin gruba ait bir normu benimsetilmeye zorlanması 
durumunda ortaya çıkar.  
 
4. Gruplar arası çatışma: Benzer fiziki ya da sosyal ortamda bulunan ve birbirleri ile 
etkileşim içinde olan iki veya daha fazla grubun çatışmasıdır.  
 
5. Örgütler arası çatışmalar: Bir şirketin rakip firma ile rekabeti sonucu ortaya 
çıkabilir.  
 
C) Örgüt Düzeyinde Çatışmalar 

 
Niteliğine Göre Çatışmalar 

 
A) Fonksiyonel çatışma: Kurumun amaçlarını başarmasına katkı sağlayan çatışmalar 

fonksiyoneldir.  
B) Fonksiyonel olmayan çatışma: Kurumun amaçlarına ulaşmasını engelleyen çatışmalar 

fonksiyonel olmayan çatışmalardır.  
 

Örgüt içindeki Yerine Göre Çatışmalar 
 

1. Dikey; Ast-üst ilişkilerinde yaşanan çatışmalar 
2. Yatay; benzer ve aynı pozisyonda olanlar arasında yaşanan çatışmalar 
3. Komuta-kurmaya çatışması: Yaptırım gücü olmayan kurmay yetki ile yaptırım gücü 

olan komuta kademesi arası çatışma 
 

Rol Çatışması 
 
Rol çatışması, kişinin yerine getirmesi beklenen iki ya da daha fazla rolün, birbiri ile çelişki 
yaratacak şekilde üst üste gelmesi sonucu ortaya çıkar.  
 

Çatışmaların Olumlu ve Olumsuz Sonuçları 
 

OLUMLU SONUÇLAR; Mevcut sorunlar belirlenebilir. (Taraflar kendi yetenek ve 
kapasitelerini değerlendirebilir 
OLUMSUZ SONUÇLAR: Bireyler ve gruplar kendi amaçlarını örgütten önce görür. Kişi 
kendisini gruptan soyutlar, Moral düşer, performans azalır. Emek, para ve zaman boşa 
harcanır. Kişiler arası ilişkiler yara alır.   

 
 

Örgütsel Çatışma Yaklaşımları 
 

Geleneksel 
Geleneksel yaklaşım örgütü rasyonel bir sistem olarak kurgular.  
Dolayısıyla çatışma örgütün amaçsal etkinliğine zarar vereceği için yıkıcı bir durumdur.  
Çatışma arzu edilmeyen bir durumdur. 
Çatışmadan kaçınmak gerekir. 



Çatışma çıktığı an hemen ortadan kaldırılmalıdır.  
 

Çatışma Yönetimi  
 

Çatışma yönetimi bir süreçtir; 
 

1. Çatışmanın tespit edilmesi 
2. Yoğunluğunun saptanması  
3. Bu yoğunluğun etkileri itibari ile değerlendirilmesi  
4. Uygun müdahale yöntemlerinin tespiti  
5. Bunun sonuçlarının izlenmesi 

 
Çatışmayı çözmek ve yönetmek  arasındaki farklar; 
 

1. Çatışmanın çözümlenmesi çatışma yönetiminin bir evresidir.  
2. Çatışmayı çözme, çatışmayı tamamen sonlandırır, fakat çatışma yönetimi ılımlı bir 

çatışma ortamı yaratma eğilimindedir.  
3. Çatışmayı çözmenin amacı çatışmayı minimize etmektir; çatışma yönetiminde 

müdahale çatışma yönetimini azaltmak ya da artırmak sureti ile örgüt başarısını 
artırmaktır.  
 

Çatışma Yönetim Model ve Stratejileri 
 

I. Blake ve Mouton Modeli 
 

A) Çatışma kaçınılmaz, anlaşma mümkün değil 
Kazanma-Kaybetme,  
Güç mesafesi 
Üçüncü kişinin hakemliği 
Kura çekme, kadere bırakma 
 

B) Çatışma mutlak değil ancak anlaşmada mümkün değil 
 

Çekilme 
Küsme 
Yalnız bırakma 
Kayıtsızlık 
 
C) Çatışma olsada anlaşma mümkün 

 
Sorun çözme 

        Orta bir yerde buluşma 
        Ödün vermek, pazarlık yapmak 
                     Yumuşatmak ve olduğundan daha iyi göstermek 
 

II. JOHARİ PENCERESİ  
 

Açık kişi Saklı Kişi 

Kör Kişi Keşfedilmiş kişi 

 
 



III. Rekabete Dayalı Çatışma Stratejileri  
Kazan-Kazan 
Kazan-Kaybet 
Kaybet-Kaybet 
 

IV. GRUPLAR ARASI ÇATIŞMA VE YÖNETİM STRATEJİSİ  
 
Kaçınma: Taraflardan birinin ya da bir kaçının çatışmanın olmadığı ve bu yüzden çözümede 
ihtiyacının olmadığına kendisini inandırmasıdır 
SöndürmeTaraflardan biri ya da bir kaçının taviz vererek çatışmayı yatıştırmak için sessiz 
kalmasıdır.  
Sınırlandırma Tartışma konunu belirlemek, çözüm için neler yapılacağını belirlemek için 
çizilen çerçeve dışına çıkmamak üzere çatışmaya izin verilir.  
Yüzleşme Çatışmanın üzerine açık bir biçimde gidilir . Her iki tarafıda tatmin edecek bir 
çözüm aranır.  
Güç  kullanma Kazan kaybet yöntemi uygulanır ve güçlü olan taraf amacını başarır.  
Duyarlılık eğitimi Birey ya da grupların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamak, 
gruplararası çatışmayı belirli bir seviyede tutmak ve düşmanca davranışları azaltmak için bir 
danışmanın gözetiminde yapılan eğitim çalışmalarıdır.  
 

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE ÇATIŞMA ÇÖZME YAKLAŞIMLARI 
 

Empati; Karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru anlamak, ve bu doğrultuda 
davranışlara yön vermektir 
 
Sen dili ben dili: Sen dili suçlayıcıdır, davranıştan çok kişiliğe yöneliktir, kişiyi incitir ve kırar. 
 
Ben dili; ben dili savunmaya itmez, suçluluk hissettirmez, yakınlaşmayı sağlar, ve konuşan iki 
kişiyi rahatlatır.  
 
Etkili dinleme; Niyetimiz karşı tarafı anlamak ve problemin varlığını kabul etmektir. Ancak 
anlamak, kabul etmek değildir. Durumların ardındaki hisleri ve içeriği anlamayı kapsar.  
 
Duyguları kontrol altında tutma; Probleme ve çatışma konusuna odaklanmayı gerektirir. 
Duygulardan arınık bir biçimde probleme yaklaşıldığında sorun daha net görülür.  
 
İnsanları problemlerden ayırma; taraflar çoğu zaman problem ile problem yaşadığı kişiyi 
özdeşleştirir. Dolayısıyla probleme değil, problemi üreten kişiye odaklanırız.  
 
Yeniden ifade etmek ya da fırsat vermek: Kendimizi iyi ifade etmemiş olabiliriz. Ya da karşı 
taraf kendisini yeterince ifade edememiş olabilir. Ona fırsat sağlamalıyız.  
 

Çatışmada Kullanılan Taktikler 
 

Tilki Taktiği: Uzlaşma 
Kaplumbağa Taktiği: Geri çekilme 
Baykuş taktiği: yüzleşme 
Köpek bağlığı taktiği:  
Ayıcık taktiği: alttan alma 
 
Çatışma Çözümüne Transaksiyonel Bir Yaklaşım 



 
İnsanlarda kişiliğin nasıl yapılandığını açıklar 
 
Bireyin nasıl iletişim kurduğunu açıklar 
Kişiler arasında çatışmanın nasıl oluştuğunu açıklar 
 
İnsanda Ego Durumları 
 
Ebeveyn (Anne baba): Eleştiri veya destekleme ifadeleri, içinde “herzaman” ve “asla” gibi 
sözcükler barındıran cümleler kurarlar.  
 
Çocuk: Ağlamak, yere bakmak, muziplik yapmak, kıpır kıpır olmak, çok tiz ve mızmızlanan bir 
ses tonu ile konuşmak, bebekçe konuşmak,  
 
Yetişkin: Dik duruş, göz teması kurma, geri bildirim vererek dinleme, açık, sakin, net, güvenli, 
ve bilgi verici bir ses tonu.  
 
Transaksiyon 
İki kişinin ego durumları arasında gerçekleşen, bir uyarıcı ve bir tepkiden oluşan bir iletişim 
biçimidir.  
 
Ebeveyn: Yetişkin-Çocuk-Ebeveyn 
Yetişikin: Yetişkin, Çocuk, Ebeveyn 
Çocuk: Yetişkin, Çocuk, Ebeveyn 
 
 
Genel İlke: Sağlıklı insan “Anne baba, çocuk ve yetişkin ego durumlarını, yetişkin benlik 
durumu kontrolünde kullanabilen kişidir”.   
Önemli olan bu üç ego durumunu yerine göre kullanabilmektir.  
 
Çatışmaları Azalmak İçin 
 
Hani benlik durumunu kullandığınızı bilmek 
İletinizi hangi benlik durumuna gönderdiğinizi bilmek 
Karşınızdaki çocuğa duyarlı olmak 
Kendi içinizdeki çocuğa duyarlı olmak  
Mümkün olduğunca çarpraz iletişimden kaçınmak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

STRES YÖNETİMİ 
 

Stres Nedir? 
 
Stres ilk olarak Kanadalı Fizyolog Dr.Hans SELYE tarafından 1950 yılında tanımlanmıştır. 1950 
yılında Selye tarafından “Stres” adlı eserle bir bilim dalı ve disiplin olarak stres artık 
günümüzün tıp alanında daha yaygın olarak kullanılan bir bilim dalı haline dönüşmesi 
sağlanmıştır.  
 
Çok yaygın olarak kullanılan stres, genel perspektif içinde olumsuz bir uyaranı betimleyen 
durumdur. Stres kişiden kişiye ve toplumdan topluma farklılık gösterir. Her alandan ve her 
toplumdan birilerinin stres yaşaması artık günümüzde kaçınılmaz hal almıştır. Stres kısaca 
“Kişiyi normal süreçten ayıran normal dışı (Durum) olarak da tanımlanmaktadır. 
 
Genel olarak stres, bireyin bir gereksiniminden vazgeçmesine ya da bir tepkide bulunmasına 
zorlayıcı, bireyin içinden ve dışından gelen ve çoğu zaman bireyde gerilime, üzüntüye, 
çöküntüye yol açan bir güçtür (Başaran 1983, s.73). Hans Selye, stresi, “vücut üzerindeki 
herhangi bir talebin zihinsel veya bedensel etkilere sebep olması durumudur” şeklinde 
tanımlamıştır (Aydın, 2004:2). 
 
Stres, kişinin fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan bir durumdur. Bireyin duygu, düşünce ya 
da fıziki durumunu, çevresi ile baş edebilme gücünü tehdit eden bir gerilim durumudur 
(Gibson ve diğerleri, 1979:63). 
 
Stresin  Belirtileri  

 
1. Fiziksel Belirtiler: Zararlı etkenler organizmanın belirli sistemlerinde ve işlevlerinde 
değişikliklere yol açar. Bu değişikliklerin farklı evreleri de, çeşitli belirtilerin ve yakınmaların 
ortaya çıkmasında rol oynar. Bu belirtileri tansiyon yükselmesi, sindirim bozukluğu, nefes 
darlığı, bas ağrısı, yorgunluk, alerji ve mide bulantısı olarak sıralayabilmek mümkündür. 
 
2. Davranışsal Belirtiler: Stresin kişi davranışları üzerinde açık ve doğrudan etkileri 
bulunmaktadır. Bu etkiler kapsamında uykusuzluk, uyuma isteği, iştahsızlık, yemede artış, 
konuşma güçlükleri, sigara kullanma ve alkol kullanmadan söz edilebilir 
 
3. Psikolojik Belirtiler: Örgütlerde stresten kaynaklanan çeşitli psikolojik belirtilere 
rastlanmaktadır. Bu belirtileri gerginlik, geçimsizlik, sürekli endişe, yetersizlik duygusu, yersiz 
telas ve düş kırıklığı olarak ifade etmek mümkündür 
 
Stresin Türleri 

 Yapıcı Stres: Canlının hoşuna giden davranışların getirdiği zorluklar ile ortaya çıkan 
stres çeşididir. 

 Yıkıcı Stres: Canlı için hoş olmayan durumların getirdiği zorluklar ile ortaya çıkan 
stres çeşididir. 

Başka bir sınıflama: 



 
1. Günlük Stresler: Bunlar günlük hayatın basit gerilimleridir. Sık sık karşılaştığımız stres 

türüdür. İhtiyaç karşılanınca, ya da problem çözülünce stresin etkileri ortadan kalkar. 
Örn;Trafik sıkışıklığı, resmi bir kurumda sırada beklemek, aç olmak, yorgun olmak vb. 

2. Gelişimsel Stresler: Gelişimsel nitelikteki olayların sebep olduğu streslerdir. Burada 
söz konusu olan çocuk veya yetişkinin kronolojik durumu ile ortaya çıkan streslerdir. 
Kişinin gelişimsel dönemleri içerisinde biyolojik, fizyolojik ve ruhsal durumun 
değişmesinden dolayı ortaya çıkarlar. Örn; Ergenlik çağı, emeklilik dönemi gibi. 

 
Stres Kaynakları 
Stresin kendine özgü bir anlatım veya ortaya çıkış biçimi olmasına rağmen, 
kendine özgü belirli bir nedeni olduğu söylenemez. Daha önceleri strese neden olan bir 
durum ya da olay sonraki bir dönemde strese neden olmayabilir. Bununla beraber stres 
yaratan faktörler bireyin çalıştığı ortamına, aile yapısına, isletmenin kültürüne, bireyin 
kişiliğine bağlı olarak da değişiklik göstermektedir. İnsanın fizyolojik ve psikolojik 
dengesini etkileyen her unsur potansiyel bir stres kaynağı durumundadır. Bu doğrultuda, 
bireyin gerek iş çevresi gerekse iş dışı çevresi birbirini etkileyerek stres oluşumuna neden 
olmaktadır(Özdevecioğlu vd., 2003: 131). 
 
Bütün stres etkenleri bir bütünün parçaları gibi, birbirini tamamlayıp etkilediği için kişinin 
stres kaynakları birbirinden ayrı düşünülemez. Kişi çalışırken dış koşullardan soyutlanamaz. 
Örgüt içi ve örgüt dışı çevrede bulunan stres faktörleri, kişiye, örgüte ve çevreye ait 
değişkenlerin etkileşimi sonucu daha etkili olmaktadır(Keskin, 1997: 144). Nasıl ki bir 
problemi bilmeden o problemin çözümünü bulmanın imkânsız olduğu gibi kaynaklar fark 
edilemeyince de etkili bir şekilde stresi kontrol altına almak mümkün olmamaktadır. Stres 
yaratan faktörleri, bireyin kendisi ile ilgili kişisel stres kaynakları, bireyin iş çevresinin yarattığı 
örgütsel stres kaynakları ve bireyin yaşadığı genel çevre ortamının oluşturduğu çevresel stres 
kaynakları olarak başlıca üç grupta toplayabiliriz(Güçlü, 2001: 96). 
 
 
Örgütsel Stres Kaynakları 
 
Bir örgütü oluşturan işgörenlerin her birinin toplam başarıları veya başarısızlıkları, doğal 
olarak örgütün kümülatif başarı ya da başarısızlığı olarak sonuçlanacaktır. işgörenlerin maruz 
kaldıkları bireysel stres kaynaklarına benzer olarak, örgüt de yaşayan bir organizma gibi stres 
yaşar. Örgüt; faaliyette bulunulan iş kolunun görev yapısına, örgütün yönetim tarzına, üretim 
sürecine, örgütün kültürel yapısına, grubun kendi içerisindeki stres kaynaklarına ve örgütün 
dış çevresinden gelen stres kaynaklarına maruz kalır. 
 
Görev-yetki-sorumluluğa ilişkin stres kaynakları 
Aşırı iş yükü 
İşin sıkıcı olması 
Ücret yetersizliği 
Yükselme olanağının olup olmaması  
Çalışma saatlerinin uzunluğu ve yoğun mesailer 
Rol çatışması 
İŞ gerekleri ve kişilik uyumsuzluğu 
Rol belirsizliği 
Görevin karmaşası 
Görevin sağladığı bağımsızlık 
Çalışma koşullarının olumsuzluğu 



Monotonluk 
 

 Örgütsel yönetim tarzına ilişkin stres kaynakları 
 
Karara katılım düzeyi 
Değerlendirmede adaletsizlikler 
Teşvik etmeme ve yöneticilerle İlişkiler 
Örgütsel İklim 
 

 Üretim sürecine ilişkin stres kaynakları 
Zaman baskısı 
Araç-gereç yetersizliği 
Yeteneklerin işin gereklerine uygun olmaması 
Çalışmaların karşılığını Alamamak 
 

 Örgütün kültürel yapısına ilişkin stres kaynakları 
İş ortamında görüş farklılığı 
Statü düşüklüğü 
Moral ve doyum düşüklüğü 
İş stresinde ailenin rolü 
 

 Grupsal Stres Kaynakları 
İş ortamında huzursuzluk 
Örgüt içi anlaşmazlık 
İş yerinde dedikodu yapılması 
Grupta birlik ruhunun eksikliği 
Sosyal destek eksikliği 
Rekabetin yarattığı olumsuzluklar 
Astlarla, üstlerle ve meslektaşlarla ilişkiler 
 

1. Stres Yönetimi- Stresle Başa Çıkma Yolları  
 
Stres yönetimi, stresin ortaya çıkardığı olumsuz durumları en aza indirmek, insan yaşamının 
kalitesini sınırlayan stresi kontrol altına alabilmek, stres etmenlerinin oluşturduğu duygusal 
gerilimi azaltmanın yanında, bu etmenlere yönelik geliştirilen duygusal tepkileri güçlendirme 
amaçlı yapılan etkinliklerdir.   
 

Stresle başa çıkmada yararlanılabilecek örgütsel mücadele yöntemleri, bireyler 
üzerindeki iş stresini azaltmak veya önlemek amacıyla geliştirilmelidir. Örgütsel  stresörler 
arasında yer alan genel politikalar, işletmenin yapısal bozuklukları, fiziksel ortam 
yetersizliklerine ilişkin olumlu  düzenlemeler  stres  yönetiminin  örgütsel  boyutunu  
ilgilendirmektedir  (Erdoğan, 1999). 

İş yaşamından kaynaklanan stresle başa çıkma stratejileri, işgörenlerin iş stresini 
azaltmak ya da önlemek için örgüt düzeyindeki stres kaynaklarının kontrol edilmesi  ve 
azaltılması için  yapılan  yönetsel  düzenlemelerdir.  Örgüt  düzeyinde ortaya  konan  
siyasalar,  yapılar, fiziksel   koşullar   ve   süreçle   ilgili   stres   kaynaklarının   azaltılması   
veya   önlenmesi gerekmektedir. Örgütsel stresin azaltılması için  kullanılabilecek genel 
stratejiler  arasında şunları saymak mümkündür (Ertekin, 1993; Erdoğan, 1999; Pehlivan, 
2000). 

 
Destekleyici Bir Örgütsel Hava Yaratmak. 



İşin Zenginleştirilmesi 
Örgütsel  Rollerin  Belirlenmesi  ve  Çatışmaların  Azaltılması  
Mesleki  Gelişim  Yollarının  Planlanması  ve  Danışmanlık. 
İşyerinde Neşeli Bir Ortam Yaratmak 
 
Neler Yapılabilir? 

 Düzenli olarak eğlenceler planlayın ve iş haricinde ilgi alanları geliştirin. 
 Düzenli bir yatma saati belirleyin. Uyku haplarından kaçının.  
 Fiziksel durumunuza ve yaşınıza uygun zevk aldığınız egzersizleri belirleyin ve düzenli 

olarak yapın.  
 Mümkün olduğunca telaşı ve endişeyi önleyin.  
 Uzlaşma yanlısı olun. Stresli bir durumda savaşıp, mücadele etmek yerine uzlaşmayı 

tercih edin.  
 Daha fazla sevin. İnsanları onların size sevdiğinden daha çok sevin. 
 Korkularınızı tanımlayın. Bunları listeleyebilirsiniz. Korkularınızı tanımladığınızda artık 

eskisi kadar korkutucu olmadıklarını göreceksiniz. 
 Doğru veya yanlış bir karar verin ve sonra harekete geçin. Kararsızlık ve yerinde 

saymak, yanlış verilmiş bir karardan bile daha kötüdür. 
 Daha fazla kahkaha atın. Bol bol kahkaha atarak, kanseri bile yenen kişiler olduğunu 

unutmayın. 
 Stresli durumlarda sakin kalmaya çalışın. Kaçınılmaz üzüntüleriniz varsa bile bir süre 

sonra tekrar güneşli günlerin olacağına emin olabilirsiniz. Dünyada hiçbir insan 
sonsuza kadar mutlu ya da sonsuza kadar mutsuz kalmamaz…  

 Kendinize acımayın. Başınıza gelenlerden siz sorumlusunuz. Bunu kabul ettiğinizde 
yaşamın dümenini de elinize almış olacaksınız. 

 Yalnızlıktan kaçının. Kendinizi diğer insanlara açın ve dostluklar kurmaya çalışın. 
 Alkol veya uyuşturucu gibi maddeleri hayatınızdan çıkarın.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ÖFKE YÖNETİMİ 
 

Öfke Tanımı 
 
Genel olarak öfke doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan 
beklentilere verilen duygusal tepkidir.  
 
Kişinin Öfkelenmesi Durumunda Dört Boyut Ortaya Çıkar: 
  

a) Düşünce Boyutu: Öfke duyulan kişiye, duruma ya da olaya ilişkin düşünceleri içerir. 
Örneğin: dışlandığını düşünmek. 
b) Duygu Boyutu: Öfke ortaya çıktığında yaşanılan duyguları içerir. Örneğin; sıkıntı, kızgınlık, 
çaresizlik gibi. 
c) Davranış Boyutu: Öfkeliyken gösterilen davranışları içerir. Örneğin; yıkmak, kırmak, 
bağırmak, duvarlara vurmak ve bu türden saldırgan davranışlar. 
d)  İletişim Boyutu: Öfkeyi ifade etme biçimi olarak tanımlanır. Örneğin; sözlü ve sözsüz 
iletişim yoluyla öfkeli olduğunun karşı tarafa aktarılması, ses tonunun yükselmesi, öfkeli ve 
tehditkar bakışlar gibi. 
Bu dört boyut öfkeli olduğumuz zamanlarda etkileşim içindedirler ve birlikte çalışırlar. 
 
Öfkenin Özellikleri  

Öfke duygusunun yapılan farklı tanımlarının bulunmasına rağmen tanımlarda bazı noktalarda 
benzerlikler bulunmaktadır. Bu tanımlardan yola çıkarsak öfke duygusunun özelliklerinden 
bahsedilebiliriz (Genç, 2007: 15): 

 Öfkelenmek içsel bir yaşantı ve bir duygu durumudur. Belirli bir engel, eleştiri ya da 
saldırı karşısında spontane olarak yaşanır. Öfke planlı olarak ortaya çıkmaz, 
kendiliğinden ifade edilir. 

 Öfke evrensel bir duygudur. Gerekli koşullar oluştuğunda herkes öfke duygusunu 
yaşayabilir. 

 Öfke ifadesinin farklı olması, bu duygu karsısında verilen tepkilerin farklı olması 
nedeniyle, kişiyi daha fazla eleştiriye ve saldırıya açık hale getirir. 

 Öfkeli davranışlarımız öğrenilmiş davranışladır. Bu davranışları çevremizden ve 
ailemizden öğreniriz. Bu nedenle öfkenin ifadesi, kişiden kişiye farklılık gösterir. 

 Öfke ifadesi öğrenilen bir özellik taşır. Bu nedenle olumsuz ifade öğeleri taşıyan öfke 
ifade biçimlerinin yerine, daha uygun ve yeni ifade biçimleri öğrenilebilir. 

 
Öfke Ne Değildir? 
 

 Öfke bir problem çözme aracı değildir. 

 Öfke bir öç alma veya intikam yolu değildir. 

 Öfke başkalarını suçlama biçimi değildir. 

 Öfke şiddet göstermeye veya suç işlemek için bir neden değildir. 

 Öfke başkalarını kontrol etme yolu değildir. 

 Öfke bir haklı olma yolu değildir. 
 



Öfkenin  Nedenleri  - Genelde Ne Zaman Öfkeleniriz?  

İçsel Sebepler: Öfkeye neden olan içsel sebeplerin kaynağında yer alan temel duygular 
kıskançlık, üzüntü, merak, yalnızlık, itilmişlik, kaygı, hayal kırıklığı, haksızlık, anlaşılamamak ve 
sıkıntı gibi duygulardır. Bu birincil tip duygular birikip, sertleşip, katılaştığında öfkeye neden 
olmaktadır. Hauck (1974), mantıksız düşüncelerimizin öfkeye temel olan duyguların ortaya 
çıkmasına yol açtığını ileri sürmüştür. Öfkenin yapılanmasında, takıntı halinde düşmanlık 
fantazileri kurmanın ve yaratıcı düş gücü eksikliğinin de rol oynadığı düşünülmektedir.  
 
Dışsal Sebepler: Haksızlığa uğrama, fiziksel incinme ve yaralanmalar, tacize uğrama, hayal 
kırıklığı, saldırıya uğrama ve tehditlerdir (Özmen, 2006b). Herhangi bir dış uyarıcı tarafından 
bireyin amacına ulaşmasının önlenmesi sonucunda görülür. Öfkenin dışsal sebepleri fiziksel 
çevre faktörleri ya da anlaşmazlıklardan kaynaklanan bireysel sürtüşmeler olabileceği gibi, 
toplumsal yaşamın getirdiği çeşitli sosyal kültürel faktörler de olabilir. Balcıoğlu 
(2001:90)’nun da belirttiği gibi, kalabalıklaşan kent yaşamı, bireyi şekillendiren 
toplumsallaşma süreci, toplumlara özgü sosyal yapılar, kimliksel ve ideolojik şartlanmalar, 
siyasal ilişkiler, gelir dağılımındaki eşitsizlikler, kuşaklar arası çatışmalar, terör gibi sosyal 
etkenler de öfke ve şiddet ile yakından ilişkili bulunmaktadır. Bu yönüyle öfke, şiddet ve 
saldırganlık, içgüdüden ziyade öğrenilmiş davranışlarla açıklanmaya daha uygun 
görünmektedir. 

 
 

Genelde Ne Zaman Öfkeleniriz?  
 

 Bize karşı saldırıya geçildiğini düşündüğümüz zaman,  

 Kışkırtıldığımız zaman,  

 Hayal kırıklığına uğradığımız zaman,  

 Stres altında olduğumuz zaman,  

 Haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz zaman,  

 Kendimizi ifade edemediğimiz zaman / engellendiğimizde 

 Çıkmazda hissettiğimizde 

 Anlaşılmadığımızı hissettiğimizde 

 Tehdit algıladığımızda 

 Benliğimize direkt saldırıldığında 

 Bizim için önemli olan şeylere saldırıldığında 
 
Öfkenin Fonksiyonları - Öfke Olumsuz Olabildiği Gibi Olumlu da Olabilir Mi? 

Öfke duygusunun tanımlamasında, Ellis, bireysel olarak çok fazla strese neden olma niyeti 
taşımayan ve bir hedefe ulaşmayı destekleyen sağlıklı öfke ve kişiyi güçsüzleştiren ve bir 
hedefi başarmaya izin vermeyen sağlıksız öfke arasındaki farkı ayırmıştır. Ellis, daha sonra, 
sağlıksız öfkenin kişinin gerçeği yanlış yorumlamasına ve çarpıtmasına neden olurken, sağlıklı 
öfkenin gerçek çizgisinde olduğunun ayrımını açıklamıştır. Sağlıklı ifade edilmeyen öfkenin, 
olumsuz birçok yönü vardır. Öfke kişilerarası ilişkilere zarar verdiğinde sağlıksız bir duygu 
halini almış demektir. Bu haliyle öfke, yıkıcı, zararlı ve saldırgancadır. Kötüye kullanımı 
açısından diğer duygulardan ayrılır. Sağlıksız öfkenin içeriğinde zarar verme ve sık sık 
saldırganlık vardır  
 
Diğer bir yandan öfke, günlük yasamda bireyin diğer insanlarla ilişkilerinde karsılaşabileceği 
en önemli sorunlardan birisidir. Hem iliksileri zorlaştırması hem de zarar verme potansiyeli 
nedeniyle bas edilmesi gereken önemli bir duygu durumudur (Canbuldu, 2006:3). 



Öfke hayatları kontrol edebilen ve davranışları yönlendiren bir diktatördür. Gerçek sebebi 
örter ve muhakeme yeteneğini ortadan kaldırır. En kötüsü de tehlikeli şiddet gösterilerine ya 
da diğer yıkıcı davranışlara sebep olabilir (Ramsey, 2004). 
 
 
Öfkenin Türleri    

Sürekli ya da Yıkıcı Öfke 

Anlık ya Durumluk Öfke 
 
Öfke İfade Biçimleri  

Öfke bizim temel duygularımızdan birisi olmasına rağmen ne yazık ki çoğunlukla uygun 
olmayan bir tarzda öfkeyle başa çıkmaya çalışılır. Birçok kişi öfkeyle baş etmek için öfkeyi 
bastırmayı ya da patlama tarzında ifade etmeyi öğrenmiştir  
 
Öfkenin Dışa Yönelmesi 
Öfkenin İçe Yönelmesi 
Öfkenin Kontrol Edilmesi 

 
Öfkenin Sonuçları 

 
Kısacası öfkenin sonuçları; fizyolojik, düşünsel ve davranışsal olmak üzere 3 boyutta kendini 
gösterir.  
• Öfke ve Fizyolojik Tepkiler: Kan şekerinin yükselmesi, nabzın ve kan basıncının artması, sık 
sık ve zor nefes alma, baş, kas, sırt ve boyun ağrıları. Öfke durumunda bedensel tepkiler; 
diğer duygular gibi fizyolojik ve biyolojik değişimlerle birlikte hissedilir. Öfkenin fiziksel ve 
biyolojik işaretlerinde; uyaran duyguyu harekete geçirir. Sonuçta stres ve gerginlik başlar, 
enerjiyi arttıran adrenalin salgısı artar, nefes alıp verme sıklaşır, kalp atışları hızlanır, kan 
basıncı artar, böylece vücut ve zihin, savaş ya da kaç tepkisi için hazır hale gelmektedir 
(Morgan, 1999). Öfke, adolesanlarda ve yetişkinlerde çeşitli psikolojik problemlerle birlikte 
görünmektedir. Örneğin, az öfke gösteren akranlarıyla karşılaştırmada yüksek öfke özelliği 
gösteren bireyler, sık ve şiddetli öfke göstermektedir. Öfke; fiziksel, sosyal, eğitim ve mesleki 
iyilik hallerinde önemli etkilerde bulunmaktadır (Jerry, Rebekah, Eugene & Calvin, 1996).  
• Öfke ve Zihinsel Tepkiler: Uykusuzluk, unutkanlık, dikkatsizlik, konsantrasyon bozukluğu, 
düşük performans, depresyon ve stres. 
• Öfke ve Davranışsal Tepkiler: Alkolizm, sigara tiryakiliği, huzursuzluk, acelecilik, ilaç 
kullanımı, aşırı yemek yeme, saldırganlık ve şiddet. 
 
İş Yerinde Öfke 

Kurumsal yasamdaki gözlemler düşünülecek olursa insanların kurumlarda hangi duygularını 
daha çok gösterdikleri tahmin edilebilir. Birçok kişi öfkenin en az gösterilen duygu olduğunu 
tahmin edecektir. Ancak genelde geçerli olan durum bu değildir. Bir atölye çalışmasının 
sonucunda öfke, kışkırtan kişiye karsı dışa vurulmaya en yatkın duygu olarak tespit edilmiştir. 
Bu çalışma insanların %53’ünün öfke duygularını belli ettiklerini göstermiştir. İşyerinde üstün 
asta olan öfkesi, güç-otoriten ve diğerlerine patronun kim olduğunun göstermenin bir ifadesi 
olduğu ileri sürülmektedir  (Caruso ve Salovey, 2007: 48). 
 
Mann işyerinde gösterilmesi beklenen duygular ile ilgili çalışmasında İngiltere ve A.B.D’deki 
müşterilerin, servis personeli ve kendi is arkadaşlarından göstermesini bekledikleri duyguları 



araştırmayı amaçlamıştır. Duygusal emek için duyguların gösterilmesinde 3 boyut önemli 
olarak tanımlanmıştır: Pozitif duyguların gösterilmesi, negatif duyguların bastırılması ve 
sahte duygular.  
 
İşyerinde gerçek duygularını saklayarak, sahte bir mutluluk sergilemek “duygusal emek” 
olarak adlandırılmaktadır. Bu davranış işyeri ortamının beklentilerine uygun olarak 
davranmaktır. Ancak uzun sureli “duygusal emek” davranışı sergileyen kişinin sürekli 
duygularını bastırması nedeniyle, kişide sağlık problemlerine sebep olmaktadır  
 
İşyerinde öfkenin en yaygın sebepleri: 
 

 Bir çalışanı diğerlerinden fazla kayırma 

 Çalışanın üzerine büyük duygusal yatırım yaptığı bir projeyi keyfi ya da başka bir 
neden için ret, 

 Yöneticilerin ya da patronun duyarsızlığı, 

 Müsteriler ve diğer çalısanlar önünde yapılan elestiri, 

 Çalısma alanında sahsi bir bosluk olmaması, 

 Haksız performans değerlendirmesi veya elestiri, 

 Çalısanın hedeflerini karsılayacak kaynak eksikliği, 

 Yetersiz eğitim, 

 Ekip eksikliği, 

 Çalısandan istenen sebepsiz talepler, 

 Sözlerin tutulmaması, 

 Patronun ya da yöneticinin yeterince esnek olmaması, 

 Kötü iletisim, 

 Geribildirimin yavas ya da öncelikle negatif bir tonda olması, 

 Liderin isyerinde bulunmaması, 

 Çalışanın karar verme fırsatlarının sınırlı olması 
 
 
Öfke Yönetimi 

Öfke Yönetimi – Öfke Kontrolü nedir?  

Öfke yönetimi, kızgınlığın ve öfkenin yol açtığı duygusal ve bedensel tepkileri azaltabilmek 
ve öfkeyi sağlıklı bir biçimde denetim altına almak ve ifade etmektir. 
 
Öfke yönetiminin amacı, öfkenin sebep olduğu hem duygusal hem de fizyolojik canlanmayı 
azaltmaktır. Bireyi öfkelendiren olay ya da kişilerden tamamen kaçılamayabilir ya da onlar 
değiştirmek mümkün olmayabilir, ama tepkiler kontrol edilebilir (Davranış B. E, 2010). Türk 
Psikoloji Bülteni (1999)‟nde ise öfke yönetimi tekniklerinin amacı; “saldırganlıktan uzak, 
şiddet içermeyen, kişinin kendisine ve çevresindekilere zarar vermeyecek şekilde 
duygusunu ifade etme becerisini kazanmasıdır” şeklinde tanımlanmıştır. Kısacası öfke 
yönetimi kavramı, öfkenin fiziksel, davranışsal ve sözel açıdan yanlış ve kontrolsüz 
ifadelerinden kaynaklanan sonuçlardan kurtulmak için öfkenin oluşmadan önce 
engellenmesini, oluşan öfkenin ise sağlıklı ve kontrollü bir şekilde ifade edilmesini öğreten 
kavramdır. Öfke yönetimi kavramının öğrenilebilir bir kavram olduğunu Kaplan‟ın 
sözlerinden de anlayabiliyoruz. Kaplan (2007: 15)‟a göre, öfke yönetimini öğrenme, 
gelişimsel bir beceridir. Yetişkinler, ergenler ve çocuklar üzerinde öfke yönetimini 
kazandırmaya yönelik pek çok çalışma yapılmıştır ve bunun sonucunda öfke yönetiminin 
öğrenilebilir olduğu anlaşılmıştır.  



 
Öfke kontrolünü öğreten pek çok yöntem vardır. Doğru yöntem kişiden kişiye değişir. Doğru 
yöntemi belirlerken; kişinin kendi kişiliğine, yaşam tarzına uygun olanı seçmesi ve seçtiği 
yöntemi uygularken günlük yaşamında fazladan sıkıntı hissetmemesi göz önüne alınması 
gereken temel faktörlerdir. Öfkeyle başa çıkmak için önce öfke kaynaklarını bulmamız 
gerekir. Eğer öfkeniz bir insana yönelikse önce neler hissettiğinizi açıklayın. Sizi öfkelendiren 
olayı kısaca ve objektif olarak açıklayın, yorum katmayın. Sadece sizi öfkelendiren davranışı 
ve sizi nasıl etkilediğini açıklayın. Tüm diğer duygular gibi öfke de tanımlanıp, açıklandığında 
azalır. 
 
Öfke Yönetiminin Öncül Aşamaları  

Baltaş ve Baltaş‟a göre (2004) ise, öfkeyi makul bir biçimde yönetmek için dört basamaklı bir 
yaklaşım izlenebilir:  
 
a) Öfkeyi kabul etmek: Öfkeyle basa çıkmanın ilk şartı kişinin öfkeli olduğunu kabul etmesi 
ve bunu kendi kendisine itiraf etmesidir. Kişi öfkeli olduğunu kabul etmezse esas önemli 
olanı, “öfkesinin gerçek sebebini” bulması mümkün olmayacaktır.  
b) Öfkenin kaynağını bulmak: İkinci adım öfkenin kaynağını bulmaktır. Bazı durumlarda 
öfkenin kaynağı çok açık, bazen de çok belirsiz ve karışıktır. Bazen de öfkenin nedeni çok 
güçlü ya da kişiye zarar verecek kimselere olabilir, Böyle durumlarda öfkeyi o kişiye 
yöneltmek pek kolay olmaz ve kişi öfkesini yöneltecek bir başka kaynak aramaya baslar. Bu 
duruma psikolojide “yer değiştirme” denilmektedir.  
c) Neden öfkeli olduğunu anlamak: Öfke buzdağının suyun üzerinde kalan bölümü gibidir. 
Dışta kalan öfkedir, ancak gerçek sebebi bulmak isteyen derinlere inmek zorunda kalabilir. 
Bu da kolay değildir. Öfke kaynağının çok açık gözüktüğü birçok durumda bile, öfkenin gerçek 
sebebini bulmak bazen kolay olmaz. Bazı insanların polise duydukları öfkenin arkasında, 
çocukluklarından başlayarak otoriteye karsı biriktirdikleri öfke saklıdır.  
d) Öfkeyle gerçekçi biçimde mücadele etmek: Öfkenin ifade edilmesi çoğu kez problemin 
çözümünü güçleştirir. Öfkenin saklanması da karşı taraf için aynı ölçüde kışkırtıcı olabilir. 
Öfke konusunda hatırlanması gereken iki önemli kurala değinmekte yarar olacaktır: Birincisi, 
karşıdaki kişi ne kadar kışkırtıcı olursa olsun, sükûneti kaybetmemektir. İkincisi, eğer bir 
saldırı ya da silahlı tehdit ile karşı karşıya kalınırsa, isteneni vermek ve o kişiyi 
öfkelendirmekten kaçınmaktır. Çünkü tehdit eden kişi heyecanla ve düşmanca duygularla 
saldırganlığını artırmaya fazlasıyla hazır olabilir.  
 
Kaplan (2007: 15-16)‟ ın aktarımlarına göre ise Feindler ve Ecton (1986) öfke yönetimi 
eğitiminin şu üç aşamayı içermesi gerektiğini belirtmişlerdir:  
1. Öfkenin bilişsel ve davranışsal bileşenleri hakkında bilgi sağlama,  
2. Öfkeyi yönetmede bilişsel ve davranışsal tekniklerin öğretilmesi  
3. Elde edilen yeni becerilerin uygulanmasının kolaylaştırılması. Bunlar, problem çözme, 
gevşeme, rol oynama veya davranış denemeleri gibi egzersizlerdir (Kellner ve Bry, 1999: 2).  
 
Aile yapılarına göre, çevreye göre, yaşam şartlarına göre, kişisel özelliklere göre farklılaşan 
öfke nedenleri, biçimleri ve şiddetlerini yönetmede de farklı stratejilere yer verilmiştir. Ortak 
amaç, öfke öncesinde öfkeye neden olabilecek durumları, olayları ve varlıkları tespit ederek 
öfke oluşmadan önlemler almak; öfke sırasında ise durumu kontrol altına alarak doğru ifade 
tarzını yakalamaktır.  
 
Öfke yönetimi aşamalarından sonra ise kişiye ve duruma göre değişecek uygun stratejiler 
kullanılarak öfke yönetilmelidir. Unutulmamalıdır ki, öfke yönetimi stratejileri içinde öfkeyi 
bastırarak içte tutmak gibi bir strateji yer almamaktadır. Bunun yerine öfke yönetiminin 



yöntemi, öfke oluşmadan yok etmeye ya da öfkeyi yapıcı bir şekilde ifade etmeye yarayan 
stratejilerin etkili ve istekli bir şekilde kullanılmasıdır. 
 

1.1.  Öfke Yönetimi Stratejileri  
 
Türk Psikologlar Derneği (2006), kontrolden çıkıp da yıkıcı hale dönüştüğünde, kişinin okul ya 
da iş hayatında, kişisel ilişkilerinde ve genel yaşam kalitesinde sorunlara yol açabilen öfkeyi 
kontrol etmek için aşağıda önerilen stratejiler kullanılabileceğini ifade etmiştir:  
  
1) Gevşeme: Derin derin nefes alma, sakinleştirici durum ve manzaraları zihinde hayal 
ederek canlandırma gibi teknikler, öfkeyi yatıştırmada ve sakinleşmede yardımcı olurlar. 
Diyaframdan nefes almak önemlidir. Göğsün üst kısmıyla nefes almak kişiyi rahatlatmaz. 
Nefes alıp ve verirken göğüs değil, karnın şişirilmesi gerekmektedir. Derin nefes alırken, kişi 
kendi kendisine tekrar tekrar “ Gevşe! Sakin Ol” diyerek telkinde bulunabilir. Kişi, kendisini 
gevşetecek bir yeri ya da ortamı gözünün önüne getirmeye çalışabilir. Ayrıca kişinin kendisini 
zorlamadan yapabileceği yoga türü egzersizler, kasları gevşetmede yardımcı olabilir.  
2) Bilişsel yeniden yapılandırma: Bu strateji en basit anlamıyla düşünme tarzını değiştirmek 
demektir. İnsanlar öfkeli olduklarında genellikle düşünceleri gerçeği yansıtmaktan çok, 
olayların abartılmış ve çarpıtılmış bir şekilde algılandığını yansıtır. Mantık öfkeyi yener, çünkü 
öfke haklı bir nedene bağlı olsa da, çok çabuk mantık sınırlarını aşabilir. Bu yüzden 
öfkelendiğini hisseden kişi kendisinin yaşamın iniş ve çıkışlarından bazılarını yaşadığını, bu 
olayın dünyanın sonu olmadığını, o anda öfkeleniyor olmanın bu olayı olmamış hale 
getirmeyeceğini hatırlatabilir.  
3) Problemi çözme: Bazen öfke ve engellenmişlik duyguları, yaşamdaki gerçek ve kaçınılmaz 
sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. Böyle durumlarda en yararlı tutum, kişinin önce durumu 
değiştirip değiştiremeyeceğini araştırmasıdır. Değiştirilebilecek bir olaysa çözüm yolları 
araştırılabilir. Değiştirilemeyecek bir durumsa, çözüm üzerinde odaklaşmak yerine, en iyi 
strateji sorunla yüzleşmektir. Eğer soruna iyi niyetle yaklaşılır, çabalanır ve yüzleşme 
konusunda elden gelen yapılırsa, hemen çözülmemesi durumunda ya hep ya hiç tarzı 
düşünülmemelidir.  
4) Daha iyi iletişim: Öfkeli insanlar genellikle düşünmeden yargılama ve bu yargıları yönünde 
davranma eğilimindedirler. Eğer gergin bir tartımsa içine girilmişse, ilk yapılacak şey 
yavaşlayıp kişinin gösterdiği tepkileri gözlemek olmalıdır. Akla gelen ilk şey söylemekten 
kaçınılmalı, asıl söylenmek istenen üzerinde düşünülmelidir.  
5) Mizah kullanılması: Mizah, çeşitli yollarla öfke yoğunluğunun azalmasına yardımı olabilir. 
Her şeyden önce daha dengeli bir bakış açısı sağlar. Mizah kullanırken iki noktada çok dikkatli 
olmak gerekir. Öncelikle, mizah kullanmanın sorunları gülerek geçiştirmek değil, tersine 
onlarla yapıcı bir şekilde yüzleşebilmek demek olduğu bilinmelidir. İkincisi de, mizah 
kullanılmak istenirken alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü bu da 
sağlıksız öfke ifadesinin bir başka yoludur.  
6) Çevreyi değiştirmek: Bazen öfkeye neden olan şeyler, kişinin yakın çevresindedir. Sorunlar 
ve sorumluluklar öylesine kişiyi bunaltır ki, düşülen duruma ve durumu temsil eden kişilere 
karsı şiddetli bir öfke duyulur. Bu durumda kişi, gün içerisinde özellikle stresli olacağını bildiği 
saatlerde, sadece kendisi için kullanacağı bir zaman ayırabilir. Örneğin çalışan bir annenin 
eve geldiğinde kendisine ayıracağı 15 dakikalık bir süre olursa, çocukların isteklerine daha iyi 
yanıt verebilecektir.  
 

1.2. O Halde Öfke Durumunda Ne Yapmalıyız?  

Soykan (2003: 23-24)‟a göre öfkeyi denetlemeye yönelik öneriler şunlardır:  
 



Öfke anında; 

 Kendi öfkenizi tetikleyen durumları ve öfkenizin biçimini tanımlayın.  

 Kendi kendinizi sakinleştirmeye yönelik egzersizleri düzenli olarak yapın.  

 Derin nefes alın, nabız atışlarınızı ve nefesinizi kontrol altına alın.  

 Kendinize, sizi sakinleştirecek cümleler söyleyin.  

 Kendinizi, kontrol etme konusunda kararlı olun.  

 Şiddete yönelik davranışları asla kabul edilebilir çözümler olarak değerlendirmeyin.  

 Öfke duygusuna evet, ancak bu duyguyla davranmaya hayır, bağırmayın, vurmayın. 

 Çevrenizdekileri, öfkelendiğinize ait bilgilendirin.  

 Kendinize zaman tanıyın.  

 Eğer mümkün ise kendinizi öfkeli olduğunuz ortamdan hemen uzaklaştırın ve 
sorunla, ancak kontrolünüzü yeniden kazandığınızda uğraşın.  

 Problemi açıklığa kavuşturmaya çalışın ve çözümü aramaya odaklanın.  

 Bol bol gülün ve espri yeteneğinizi kullanın olaya yeni bir bakış açısı ve yeni bir 
çerçeve kazandırın.  

 Kişisel saldırılara cevap vermeyin kişiselleştirmekten kaçının.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


