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“Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.”
         Turgut Uyar

Duygu düzenleme, geçtiğimiz yirmi yıl içinde psikolojik 
sağlık alanında oldukça yaygın bir şekilde ele alınan ol-
gulardan biri haline gelmiştir. Araştırma ve uygulama 
alanında duygu düzenleme konusuna artan eğilimi açıkla-
yacak nedenlerden biri, birçok kişinin duygularını sağlıklı 
yollarla algılama, adlandırma, kabul etme ve düzenleme 
zorluklarına sahip olmasıdır (Berking ve Whitley, 2014). 
Duygu düzenleme beceri eksiklikleri ile birçok psikolojik 
belirti ve iyilik halinin bozulması arasında anlamlı ilişki-
lerden söz edilmektedir (Kring ve Werner, 2004). Gratz ve 
Roomer (2004) duygu düzenlemeyi duyguların farkındalı-
ğı, anlaşılması, kabulü, dürtüsel davranışları kontrol etme 
becerisi ve olumsuz duygular deneyimlendiğinde hedefler 
doğrultusunda davranabilme, durumsal olarak uygun duy-
gu düzenleme stratejilerini esnek bir şekilde kullanabilme 
olarak kavramsallaştırmıştır. Berking ve Whitley (2014) 
ise duygu düzenleme becerilerinin bileşenlerini duygusal 
farkındalık, duyguları tanımlama ve adlandırma, duy-
guları anlama, duygusal değişimleme, duygusal kabul ve 
tolerans, duygular ile yüzleşme için hazırlanma ve etkin 
öz-destek olarak tanımlamaktadır. 

Duygu düzenleme yukarıda söz edilen tüm becerileri ken-
di yelpazesi içinde toplayan geniş bir kavramdır. Etkin ve 
etkili bir duygu düzenleme sürecinde arzulanan, tüm bile-
şenlerin tıpkı bir sacayağı gibi uyum ve ahenk içerisinde 
olmasıdır. Bununla beraber, hem uygulama alanında hem 
de kuramsal alanda duygu düzenleme becerileri yelpaze-
sinde en önemli bileşeninin ne olabileceği merak uyandır-
maktadır. Alanyazında incelen pek çok çalışmada duygu 
düzenleme becerileri içerisinde öne çıkan en önemli be-
cerinin kabul ve tolerans olduğu hipotezi görülmektedir 
(Berking ve ark., 2011; Berking ve ark., 2012; Radkovsky ve 
ark., 2014; Wirtz ve ark., 2013). Oysaki; tüm bu duygu dü-
zenleme becerileri yeterli pratik elde edilinceye kadar kısa 
vadede duygusal acıyı arttırma olasılığını da beraberinde 
taşımaktadır. Adlandırma, farkındalık, kabul ve tolerans 
gibi duygu düzenleme becerileri içerisinde olumsuz duygu-
lanım ile yüzleşme söz konusudur ve bu sebepledir ki duy-
gu düzenleme süreci kendi içerisinde kısa vadede duygu-
sal acıyı arttırma olasılığını da zaman zaman beraberinde 
taşır. Dolayısıyla, duygu düzenleme becerileri ile ilgili us-
talık kazanılıncaya kadar ortaya konan duygu düzenleme 
çabalarında kişinin teması ya başarısız olabilmekte ya da 
beklenen düzeyde olamamaktadır. Böylece duygu düzen-
leme becerileri uzun vadede etkilerini gösterinceye kadar 
kişinin hem daha iyi hissedebilmesi hem de insan olma-
nın temel doğası ile ilişkili olan “acıdan uzaklaş ve hazza 
yaklaş veya hazzı arttır” motivasyonu sebebi ile bastırma, 
inkar gibi işlevsel olmayan duygu düzenleme mekanizma-
larına geri dönmesi gözlenebilmektedir. Bu noktada, duy-
gu düzenleme süreci boyunca duygu durumunun dengede 
tutulması önemli olacaktır (Berking ve Whitley, 2014). Bu 
nedenledir ki, bu noktadan hareketle; duygu düzenleme 
becerileri içerisinde en etkin, önemli ve kapsamlı olanın 

öz-destek olabileceği akla gelmektedir. Dolayısıyla; duygu 
düzenleme sürecinde dengenin bozulmaması adına duygu 
düzenleme süreci içerisindeki her bir adımda kişinin ken-
di kendine şefkat gösterebilmesi, yani öz-şefkat’i sunarak 
etkin öz-destek sağlayabilmesi, duygulanım dengesi için 
önemli bir unsurdur.  

Yardım etme arzusu ile ilişkilendirilen sıcak ve güçlü bir 
empati hissi olan şefkati kişinin kendisine yönelik olarak 
hissetmesi ve göstermesi ‘öz-şefkat’ olarak tanımlanmak-
tadır (Gilbert, 2009, 2011; Gilbert ve Procter, 2006; Neff, 
2003; Weissman ve Weissman, 1996). Öz-şefkat, olumsuz-
luklar ve zorluklar karşısında sıkıntı yaşayan öz’e, benliğe 
öz-yatıştırma ve öz-cesaretlendirme yollarıyla destek sağ-
lamadır. Bu yollarla kişinin kendi acısına, olumsuz duygu-
lanımına açık olması, temas etmesi ve bu temas sırasında 
kendi kendisinin merhemi olması ve sonrasında hedefleri 
doğrultusunda günlük yaşamına devam etmede kendi-
ni motive edebilmesi beklenmektedir. Bir başka ifadeyle, 
öz-şefkat, kişinin deneyimsel yaşantılarını yargılamadan 
nazik, şefkatli ve sevecen bir tutumla birlikte insan olma-
nın olağan ve doğal bir parçası olarak ele almasını ve aynı 
olağanlık ve doğallıkla kendi elini tutarak, devam etmede 
öz’üne omuz vermesidir. 

Öz-şefkat, ‘gözlemleyen öz’ ve ‘acı çeken öz’ arasında duy-
gulanımsal bağın kurulmasıdır. Gözlemleyen özün acı 
çeken öze gösterdiği sevecen ve koşulsuz ilgi öz-şefkattir. 
Gözlemleyen öz; fark eden, gözlem yapan, kişinin hisset-
tiklerine, düşündüklerine ve yaptıklarına şahitlik eden, 
kendiliğine tanıklık eden ve tanık olandır. Segal ve arka-
daşları (2012) gözlemleyen öz’ü gökyüzüne benzetmek-
tedir. Gökyüzü ile yeryüzü arasında ister güneşli isterse 
yağışlı bir hava durumu gerçekleşsin gökyüzü her zaman 
oradadır. Yer ve gök arasına bulutlar girse de gökyüzü 
daim olandır. Gökyüzünün sadece güneşli havalardan, 
yağmurdan ya da kardan oluşmadığı gibi kişi de duygu, 
düşünce ve eylemlerinden oluşmamaktadır. Gözlemleyen 
öz, ‘ben’ ve ‘benim’ ayrımını yapabilmektedir. Dolayısıyla, 
kişi bilir ki “ben düşüncelerim, duygularım veya eylemle-
rim değilim, benim duygu, düşünce ve eylemlerim var”. 
Böylece, kişinin “kaygılıyım” veya “depresifim” şeklindeki 
ifadeleri gözlemleyen öz’e göre “kaygı hissediyorum” veya 
“depresif bir insan olduğumu düşünüyorum” şeklinde his-
settiklerine veya deneyimlediklerine tanıklık eden ifadele-
re dönüşmektedir. Acı çeken öz ise, içinde bulunulan an’da 
ve içinde bulunulan bağlamda olan ve yaşanan olumsuz-
lukları deneyimleyen öz’dür. Öz-şefkat, gözlemleyen öz ve 
acı çeken öz arasına faydalı bir mesafe koymaktadır. Ayrı-
ca, “ben” ve “benim” ayrımı ile kişinin duygu, düşünce veya 
eylemleri olmadığı gerçeğini deneyimlemesiyle kendisini 
eleştirmesi, suçlaması veya utanç hissetmesini azalmakta, 
hatta engellemektedir.

Yapılan görgül araştırmalar, öz-şefkati hedefleyen müda-
halelerin etkililiğini göstermiştir (Lucre ve Corten, 2013; 
MacBeth ve Gumley, 2012; Neff ve Germer, 2013). Ayrıca, 
duygu düzenleme becerilerini geliştirme üzerine yapılan-
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dırılmış bir psikoeğitim programında; programa katılan 
kişilerin duygulara ilişkin farkındalık, tanımlama ve ad-
landırma, anlama, değişimleme, kabul ve tolerans, duygu-
lar ile yüzleşme ve etkin öz-destek için öz-şefkat becerisini 
kullanma becerileri açısından uygulama öncesi ve sonrası 
özelliklerinde anlamlı düzeyde farklılaşmalar ve olumlu 
yönde gelişmeler bulunmuştur (Vatan, 2019). Katılımcı-
lara hangi beceri ile ilgili uygulama, pratik ve egzersizler-
den en fazla yararlandıkları, bunlardan hangilerini anlamlı 
buldukları ve etkilendikleri sorulduğunda ise,  ‘öz-şefkat’ 
uygulamalarının özellikle ön plana çıktığı görülmüştür 
(Vatan, 2019). 

Daha önce de vurgulandığı üzere, duygu düzenleme bir 
bütündür. Ancak, özellikle öz-şefkatin duygu düzenleme 
becerileri arasında önemli ve güçlü bir rolü olduğu düşü-
nülmektedir. Duygu düzenleme ile ilgili uygulamalarda en 
derin etki öz-şefkatte yaşanabilmektedir. Ayrıca öz-şefkat 
diğer duygu düzenleme becerilerinde yaşanan zorlukların 
üstesinden gelmede de etkin olabilmektedir. Dolayısıyla 
öz-şefkat, duygu düzenlemenin şahdamarı gibi görülebilir. 
Çünkü bir kişinin acısı yoğunlaştığında farkındalık, duy-
guları anlama, yeniden yapılandırma, kabul veya duygusal 
değişimleme gibi duygu düzenleme becerilerini kullanmak 
daha da zor olabilmektedir. Duygu düzenleme becerilerini 
kullanmanın zorlaştığı söz konusu koşullarda, öz-şefkat; 
gözlemleyen özü, acı çeken öze yardım etmek için motive 
etmektedir. Söz konusu destek; hem o anda içinde bulunu-
lan acıya iyi gelmektedir, hem diğer duygu düzenleme be-
cerilerini uygulamaya devam etmede ve sonrasında amaç 
yönelimli davranışlara geri dönmede destekleyici olmak-
tadır.

Ele alındığı üzere; kişinin kendi kendisini nazik, güven ve-
rici, ilgili, koşulsuz bir şefkatle sarmalamasının iyilik hali 
için önemi son dönem çalışmalarda sık sık vurgulanmak-
tadır. Alanyazında öz-şefkat kavramı; öz-nezaket, ortak 
paydaşım (insan olmanın olağanlığı) ve farkındalık olmak 
üzere üç bileşenli bir yapı olarak tanımlanmaktadır (Neff, 
2003). Oysaki duygu düzenleme yapısı içerisinde farkın-
dalık ayrı bir duygu düzenleme becerisidir. Daha önce de 
belirtildiği üzere duygu düzenleme; bedensel duyumları al-
gılama, duyguları fark etme, adlandırma, yargısız farkında-
lık, öz-şefkat, duyguları analiz etme veya değişilmeme gibi 
oldukça kapsamlı bir yapıdan oluşmaktadır. Bu yapının 
tüm bileşenleri birbirleri ile yakından ilişkilidir ve birbir-
lerini etkilemektedir. Elbette ki öz-şefkat için farkındalık 
önemli olabilmektedir; ancak, farkındalığın öz-şefkatin bir 
alt bileşeni olmaktan ziyade bir duygu düzenleme yapısı ol-
duğu düşünülmektedir. Farkındalık, acı verici duyguların 
genellikle daha yoğun deneyimlenmesiyle sonuçlanmak-
tadır (Berking ve Whitley, 2014). Dolayısıyla, farkındalık 
süreci içerisinde de kişinin temas ettiklerini nazik, sevecen 
ve sarmalayıcı bir şefkatle ele alabilmesi öz-şefkatin dev-
reye girmesi ile mümkündür. Bu nedenledir ki öz-şefkat, 
duygulanım düzenlemenin tamamını oluşturmamaktadır; 
ancak bir şahdamar gibi merkezinde yer alabileceğini akla 
getirmektedir. Alanyazında öz-şefkat genellikle olum-
suz yaşantılar üzerinden anlatılmaktadır. Oysaki, olum-
lu yaşantılara ilişkin yaklaşımın da ele alınması oldukça 
önemlidir. Öz-şefkat ele alınırken genelde olumsuz dene-
yimlerden söz edilmektedir. Kişi olumlu yaşantılarla kar-
şılaştığında, olumlu yaşantıları deneyimlediğinde de göz-
lemleyen öz’ün şükran duygusunu ortaya koyabilmesinin 
de bir tür öz-şefkat olarak ele alınabileceği düşünülmekte-

dir. Olumlu deneyim içinde memnuniyet hissetmesi ve söz 
konusu deneyimde kendisine ve deneyimine şükranı da bir 
tür öz-şefkattir. 

Sonuç olarak; duygu düzenlemenin şahdamarı olarak ni-
telendirebileceğimiz öz-şefkat, olumlu ve olumsuz tüm 
yaşantılar içerisinde “gözlemleyen öz’ün uzanıp deneyim-
leyen öz’ü yanaklarından öptüğü” bir süreçtir. Olumlu 
olumsuz tüm süreçler içerisinde ortaya konabilen öz-şefkat 
becerisi hem duygu düzenlemenin diğer bileşenleri olan 
becerileri, hem de iyilik halini ve psikolojik sağlığı olumlu 
yönde etkilemektedir. Ayrıca, tüm duygu düzenleme bile-
şenleri gibi öz-şefkat de bir beceri olarak kavramsallaştırıl-
maktadır. Dolayısıyla, beceri olarak kavramsallaştırılan bir 
yapı olduğundan öz-şefkatin de her daim geliştirilebileceği 
ön görülmektedir.
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