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Bilim Dalı
 PSİKOLOJİ
 İnsanların ve hatta 

hayvanların 
davranışlarını, 
duygularını, 
düşüncelerini 
inceleyen bilim dalı

 Neden nasıl davranırız?
 Nasıl düşünürüz?
 Nasıl hissederiz?
 Nasıl hatırlarız?
 Nasıl algılarız?
 Beynimiz nasıl çalışır?
 Davranışlarımızı ve 

duygularımızı nasıl 
değiştirebiliriz?

gibi sorularla uğraşırız



Alt Bilim Dalı
 Klinik Psikoloji
 Psikoterapi
 Bir tür 

 duygu doktorluğu

 Duygu ve davranış 
zorluklarını anlama 
ve değişmesine 
yardım etme

DUYGULAR



Duygu Nedir?

 Dış ya da iç dünyadan gelen uyaranlara 
verdiğimiz özel tepkiler

 Tehlike  KORKU
 İncinme-Kayıp  ÜZÜNTÜ
 Haksızlık  ÖFKE
 Beklenmedik  ŞAŞKINLIK
 Güzel  NEŞE
 Bağlanma  SEVGİ



Duygular Ne İşe Yarar?

 Başka insanlarla ve çevremizle ilişkilerimizi 
düzenlememize katkı sağlarlar…

 Dolayısıyla hayat kalitemizi olumlu ya da 
olumsuz olarak etkilerler…

 Örneğin, KORKU ya da KAYGI gibi duygular 
sayesinde tehlikeli olabilecek durumlardan 
uzak dururuz…

 Örneğin, SEVGİ sayesinde sevdiğimiz 
insanların zor zamanlarında yanlarında 
olabiliriz…



Duygular Ne İşe Yarar?

 Sözsüz iletişim kurmamızı sağlarlar…
 Dolayısıyla örneğin 

 Henüz konuşamayan bir bebeği
 Bizim konuştuğumuz dili bilmeyen başka bir 

insanı
 Konuşmak istemeyen bir yakınımızı
 Hatta duygularını ifade edebilen bir hayvanı

 Duygular sayesinde anlayabiliriz.
 Bu sayede çevremizle ilişkilerimizi daha iyi bir 

şekilde sürdürebiliriz.



Duygular Olmadan ?

 Robot gibi oluruz
 Çevremizden hiç etkilenmeyiz
 Yakın ilişkiler kuramayız
 Hayattan keyif alamayız
 Tehlikelerden korunamayız
 Sosyal gruplar kuramayız



Bir duygu ortaya çıktığında…
 Hissederiz
 Düşünürüz
 Bedenimizde duyumsarız
 Hareket edebiliriz
 İfade edebiliriz

 Sözlü
 Sözsüz / Beden diliyle / Yüz ifadesiyle
 Yazarak / Çizerek / Sanatla / Müzik / Dans vb.



Hayvanların da Duyguları Var mı?

 Varsa hangilerinin?



Hayvanların da Duyguları Var mı?



Duygular Beynimizde İşlenir



Beynimizde Çok Karmaşık bir 
İşbölümü ve İşbirliği Vardır



Temel Duygular-Türev Duygular

 Sadece 6 tane temel duygu var
 Bu 6 duygudan türeyen 20+ ikincil duygu var
 İkincil duygulardan türeyen 60+ üçüncül 

duygu var



Duygu – Beden İlişkisi



KORKU



ÜZÜNTÜ



ÖFKE
KIZGINLIK



ŞAŞKINLIK



MUTLULUK



SEVGİ



Birincil Duygu İkincil Duygu Üçüncül Duygular

Sevgi

Duygusal 
yakınlık

Hayranlık, yakınlık, sevgi, ilgi, hoşlanma, çekim, duyarlılık, merhamet, duygusallık

Arzu Uyarılma, canlanma, arzu, tutku, istek, aşk

Özlem Özlem

Mutluluk

Neşe Eğlence, keyif, neşe, şenlik, sefa, mutluluk, coşku, tatmin

Zevk Heyecan, zevk, heves

Memnuniyet Memnuniyet, haz

Gurur Gurur, zafer

İyimserlik Şevk, heves, umut, iyimserlik

Büyülenme Büyülenme, kendinden geçme

Rahatlama Rahatlama

Şaşkınlık Şaşkınlık Hayret, şaşkınlık

Kızgınlık

Rahatsızlık Rahatsızlık, huysuzluk, suratsızlık, aksilik, terslik

Bıkkınlık Bıkkınlık, hüsran

Öfke                                                                                                                         Kızgınlık, öfke, sinir, hiddet, düşmanlık, gaddarlık, vahşet, nefret, hor görme, 
intikam, hınç, küskünlük, kırgınlık

Tiksinti Tiksinti, iğrenme, aşağılama, küçümseme

Haset Haset, kıskançlık

Eziyet Eziyet

Üzüntü

Acı Izdırap, acı, incinme

Üzüntü Depresyon, çaresizlik, ümitsizlik, üzüntü, hüzün, asık suratlılık, mutsuzluk, tasa, 
dert, çile, melankoli

Hayal kırıklığı Umutsuzluk, hayal kırıklığı

Utanç Suçluluk, utanç, pişmanlık, hayıflanma

İhmal Yabancılaşma, ihmal, tecrit, yalnızlık, reddedilme, yenilgi, keder, güvensizlik, 
hakaret, aşağılanma

Sempati Acıma, sempati

Korku
Dehşet Panik, şok, korku, histeri

Tedirginlik Kaygı, tedirginlik, gerginlik, endişe, ürkme





Önemli olan:
 Kendinizin ve çevrenizdeki insanların 

duygularını tanıyabilmek
 Bu duyguların nereden kaynaklandığını 

anlayabilmek
 Aşırı yoğun duyguları sakinleştirebilmek
 Tehlikeli durumlardan uzak durup kendimizi 

ve sevdiklerimizi koruyabilmek
 Olumsuz duyguların azalıp, olumlu duyguların 

çoğalabileceği ilişkiler kurabilmek
 Duygusal olarak çok zorlandığımızda yardım 

isteyebilmek



Katıldığınız ve Dinlediğiniz için 
Çok Teşekkürler!

 Duygularınızı sakın ihmal etmeyin!


