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Öfkesiz olunmaz, ama öfkeyi
do¤ru ifade etmeyi ö¤renebiliriz

Öfke ve öfke yönetimi son zamanlarda
oldukça popüler bir konu. Toplum olarak
daha m› öfkeli olduk, yoksa art›k bu
öfkemize çare aramaya m› bafllad›k, bunu
bilemiyorum. Bildi¤im fley, öfke yönetimi
dedi¤imiz fleyin ço¤u zaman yanl›fl
anlafl›ld›¤›. Ne demek istedi¤imi anlatmadan önce öfkenin ne oldu¤una k›saca
de¤inmek istiyorum.
Öfke, bir engelleme ile karfl›laflt›¤›m›zda,
bir fley beklentilerimize uymad›¤›nda,
yani k›saca tehdit olarak alg›lad›¤›m›z bir
durumda ortaya ç›kar. Vücudumuz
fazlas›yla adrenalin salg›lar ve bizi öfke
patlamas›na do¤ru götüren zincirleme
reaksiyon bafllam›fl olur. Bir kere o patlama an›na girdikten sonra ne yapt›¤›m›z›n,
ne söyledi¤imizin çok fark›nda de¤ilizdir;
çünkü art›k beynimizin “ilkel” taraf› kontrolü eline alm›flt›r. Sonuç itibariyle de
ba¤›r›p ça¤›r›r›z ve büyük ihtimal ile
etraf›m›zdaki kiflileri k›rar›z; hatta bazen
fiziksel zarar vermek bile olas›d›r.
Hayat›m›zda engellemeler, hayal
k›r›kl›klar› vb. tehdit olarak
alg›layaca¤›m›z olaylar her zaman vard›r

ve olmaya da devam edecektir. ‹flte bu
nedenle öfkesiz olunmaz.
Bazen dan›flanlar›m “Bütün sinirlerimi
alsalar, hiç sinirlenmesem, her fleye gülüp
geçsem” der, maalesef böyle bir fley
mümkün de¤il. Asl›na bakarsan›z böyle
bir durum sa¤l›kl› da olmazd›. Nefle ve
mutluluk nas›l hayat›m›z›n bir parças› ise
hüzün ve öfke de bizi insan yapan duygulardan. ‹flte bu nedenle öfkesiz olunmaz.
Öfke gereklidir ve bir flekilde ifade
edilmesi flartt›r.
Peki, ben sizin sinirlerinizi al›p sizi “öfkesiz” bir birey yapamayacaksam, bu öfke
denen illeti nas›l yenece¤iz? Cevap hem
bafll›kta, hem de bir önceki sat›r›mda
gizli: “Öfkemizi daha do¤ru ifade etmeyi
ö¤renerek”. Do¤ru ifadeden kast›m
karfl›n›zdakine zarar vermeden, onu
incitmeden ifade etmek. Bence bunun ilk
ad›m› duygular›n›z› ifade etmeyi ö¤renmektir. Çocukken, “Sana çok k›zd›m”
dedi¤imizde "Anneye/babaya k›z›lmaz”
gibi tepkiler al›rd›k büyüklerimizden.
Oysa bir çocu¤un “Sana k›zd›m” diyebilmesi öfkenin en basit ve bir o kadar da
sa¤l›kl› ifadesidir. Ba¤›rmak,
tekmelemek,
a¤lamak yerine
karfl›s›ndaki
kiflinin yapt›¤›
davran›fl›n onda
nas›l bir duygu
yaratt›¤›n› söylemek. Asl›na
bakarsan›z bu,
hepimizde olan
bir yetenek.
Ancak zamanla
duygular›m›z›
ifade etmemenin
daha iyi
olaca¤›n›
ö¤reniyoruz
bazen. Oysa
ifade edilmeyen

duygu birikir, biriktikçe büyür ve sonunda
da kaç›n›lmaz olarak patlar. Oysa, bir
duruma öfkelendi¤imizde bizi öfkelendiren davran›fl› ve öfke duygumuzu bir
çocuk gibi yal›n bir flekilde ifade etsek,
beklemeden biriktirmeden konuflsak ve
çözümlesek, öfke patlamalar›n›n önüne
geçmifl oluruz. ‹flte, öfke yönetimi
dedi¤imiz fleyin temelinde bu vard›r;
ÖFKEY‹ DO⁄RU ‹FADE EDEB‹LMEK...
Peki ya sizi çok sinirlendirecek bir fley
olduysa ve kendinizi tutam›yorsan›z, yine
de do¤ru ifade etmeye mi çal›flacaks›n›z?
Yukar›da, öfke sizi ele geçirdi¤inde
beyninizin “ilkel” k›sm›n›n yönetimi eline
ald›¤›n› söylemifltim. Bu k›s›m sizin öfkeyi
do¤ru ifade etmenizi sa¤layacak beceriye
sahip de¤il. Bu nedenle e¤er bu k›sm›n›n
ipleri eline al›yor oldu¤unu hissederseniz
onu durdurmal› ve daha sonra konuflup
tart›flmak üzere, konuyu ask›ya al›p, belki
de ortamdan biraz uzaklaflmal›s›n›z. Bu,
flu an size çok soyut veya zor geliyor olabilir. Ancak inan›n zaman zaman da olsa
bunu yapabildi¤iniz anlar mutlaka vard›r.
Bazen, ba¤›r›p ça¤›rma hissinize yenilmedi¤iniz, kendinizi sakinlefltirebildi¤iniz ve
sakin sakin tart›flt›¤›n›z zamanlar... Hiç
düflündünüz mü, ne oluyor da benzer
durumlarda öfke patlamas› yaflarken o
anlarda yaflam›yorsunuz? Yapt›¤›n›z ve
ifle yarayan bir fleyler var. Sakinleflebiliyor ve do¤ru iletiflim kurabiliyorsunuz.
Nas›l? ‹flte bu nas›l sorusuna cevap verebildi¤inizde, kendinize özgü öfke ile
mücadele yönteminizi keflfetmeye bir ad›m
daha yaklaflm›fl olacaks›n›z. Bunun için
öfkeli oldu¤unuz anlara de¤il, öfkelenmemeyi baflard›¤›n›z anlara odaklanmaya
çal›fl›n. Böyle zamanlar oldu¤unda,
“Acaba bunu nas›l baflard›m?” diye sorun
kendinize.
Duygular›n›z› do¤ru ifade etti¤inizde
iliflkilerinizin de bir at›m öteye gitti¤ini,
geliflti¤ini göreceksiniz.
Sevgiyle ve umutla kal›n….

