
 

 

4. Uygulamalı Egzersiz - Plutchik’in duygu çarkıfeleği 

 

Giriş  
Özbilinç uygulamasına yönelik ilk adım, duygularımızın daha geniş anlamda bilincini kazanmaktır. 
Genellikle, hislerimizi karar verme sürecimizden dışlarız ve sadece mantıklı düşüncelerimize 
güveniriz oysa ki, yapıcı bir yolla yönetilen duygular, isteklerimize göre kendimizi ayarlayarak 
hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur. Plutchik’in duygu teorisi ile duyguların analizine yönelik 
bir yardım ortaya konmuştur ve bu, genel dugusal tepkilere yönelik en etkili sınıflandırma 
yaklaşımlarından biridir. Plutchik sekiz birincil duygu olduğunu ortaya koymuştur — öfke, korku, 
üzüntü, iğrenme, şaşkınlık, beklenti, güven ve sevinç. Bu duygular biyolojik yönden ilkeldir ve 
türlerin hayatta kalmasını sağlamak amacıyla evrim geçirmiştir. Robert Plutchik bir duygu 
çarkıfeleği oluşturmuştur. Bu çarkıfelek, farklı duyguları merak uyandırıcı ve incelikli bir şekilde 
tasvir etmek amacıyla kullanılmaktadır.  
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Uygulamalı egzersizin amacı  
Duygu çarkıfeleğinden yararlanılarak zor durumlardaki duygularını anlama ve açıklama konusunda 
katılımcılara yardımcı olunur; bir isim vermek, duygularını açıklamada ve yönetmede bireye yardım 
eder. 

Eğitmen için bu egzersiz, duygular hakkında konuşma ve bireyin ne hissettiğini ve bunlarla başa 
çıkmak için neyin ona yardım edeceğini bilme ve öğrenme fırsatı verir.  

Bu uygulamalı egzersizin geliştirilmesine yönelik özel neden  
Duygular beslenme alışkanlıklarını etkileyebilir, buna “duygusal beslenme” denir; bu durum aç 
olmasına rağmen bir bireyin; stresini atarak veya üzüntü, yalnızlık veya can sıkıntısı gibi hoş 
olmayan duygularla başa çıkarak yemek yememesi sonucu meydana gelir. Beslenme bazen 
duygular hakkında düşünmeyi engelleme yolu olarak da kullanılabilmektedir. “Duygusal 
beslenme”den kaçınmak için duygular ile yüzleşmek daha iyi bir yoldur ve bu, duygular tarafından 
nasıl sürüklenmeyeceğinizi hissetmenizi ve bulmanızı sağlar. 

Açıklama & Eğitim  
Temel: Sekiz bölüm, sekiz temel duygu boyutu olduğunu göstermek için tasarlanmıştır. Bunlar; 
öfke, korku, üzüntü, iğrenme, şaşkınlık, beklenti, güven ve sevinçtir. 

Bu duyguların amacı şunlardır:  

Şaşkınlık: Dikkatimizi yeni durumlara yoğunlaştırmak, Üzüntü: sevdiklerimize bizi bağlamak, 
İğrenme: sağlıksız olanı reddetmek, Öfke: Sorunlara karşı mücadele etmek, Beklenti: İleriye 
bakmak ve plan yapmak, Neşe: neyin önemli olduğunu bize hatırlatmak, Güven: yardımcı olan 
insanlar ile bağlantı kurmak, Korku: tehlikeden korunmak. 

Yoğunluk: Koninin dik boyutu yoğunluğu temsil etmektedir – dışarıdan çarkıfeleğin merkezine 
doğru harekete geçtikçe duygular yoğunlaşır. Örneğin, can sıkıntısı duygusu kontrolsüz bırakıldığı 
takdirde nefrete yoğunlaşabilir. Bu durum, ilişkilerde bilincine varılan duygular ile ilgili önemli bir 
kuraldır: Kontrolsüz bırakıldığında duygular yoğunlaşabilir. İşte bu noktada, duygusal kelime 
dağarcığınızı artırma bilgeliği yatar: bu, duyguları etkin şekilde idare etmenin temelini teşkil eder.  

İlişkiler: Her bir daire bölümünün zıt bir duygusu bulunmaktadır. Üzüntünün zıttı neşe ve güvenin 
zıttı ise iğrenmektir. Beklentinin zıttını bulabilir misiniz? 

 

Egzersiz 1 
Aşama açıklaması 

Eğitim 

1. adım: 
Zorlu bir deneyimi düşünün (bir sınav, bir iş sunumu, bir 

gezi, bir diyet …) 

2. adım: 
Öncesindeki, esnasındaki ve sonrasındaki duygularınızı 

açıklayın 

3. adım Bunu bir yaşıtınız ile paylaşın 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plutchik’in çarkıfeleği araç takımında önerilen diğer egzersizlerin öncesinde ve sonrasında da 
kullanılabilir (YOGA, Farkındalık) 

Uygulamalı egzersizin sonuçları 

Bireyin, kendi duyguları ile baş etme ve diğer bireyler ile bunlar hakkında konuşma şansı vardır. 

Sorular & Değerlendirme 
Plutchik’in çarkıfeleği şu hususları gerçekleştirmek için çok faydalı olabilir: 

Duyguları Sadeleştirmek 

Duygu çarkıfeleği çeşitli duyguları taramaya ve bireyin yaşadıklarını tam olarak belirlemeye 
yardımcı olur.  

Kişisel Sıralı Modeli Ana Hatları ile Belirlemek 

Öncelikli duyguları inceleyerek birey, neyin uyarıcıları tetiklediğini, duygunun nasıl ifade edildiğini 
(fiziksel ve zihinsel yönler) ve onun, birisini yapmaya yönelttiği hareketleri açıklamak ile 
başlayabilir. Birisinin uyarıcı olaylar, bilişsel değerlendirme, sübjektif reaksiyon, davranışsal 
reaksiyon ve fonksiyon çizelgesinin taslağını oluşturarak bir birey, alışkanlıklarının ve 
davranışlarının daha çok bilincine vararak daha derinlere dalabilir.  

Paylaşım için bir fırsat vermek 

Bir birey duygularını ve derin iç hislerini bir başkası ile paylaştığında otomatik olarak bir güven ve 
açıklık ortamı oluşur. Bu tür bir paylaşım aracılığıyla birey, değişim ve kişisel gelişim için gerekli 
olan derin çalışma yapmaya açılmış ve başlamış demektir. Yardım sağlayan eğitmen sırasıyla, 
ihtiyaçlarına yönelik olarak bireyi destekleyebilir ve ayrıca olumlu bir dostane ilişki kurabilir. 

 

 

 

Egzersiz 2 
Aşama açıklaması 

Eğitim 

1. adım: Günlük yaptığınız işleri düşünün 

2. adım: 
Bu esnada hissettiğiniz duyguları ve nedenlerini 

yazın 

3. adım: 
Günlük işlerinizi takip etmeyeceğiniz bir gün bulun 

ve zıt şeyler yapın 

4. adım: Gün boyunca hissettiğiniz duyguları yazın 

5. adım: 
Bu iki gün süresince hissettiğiniz duyguları 

karşılaştırın ve bir yaşıtınız ile paylaşın 



 

 

 

Bireyleri güçlendirmek 

Birisinin ne hissettiği ve yaptığına göre sıralanmak güçlendirmektir. Duyguları bastırmak, 
reddetmek veya gözardı etmek yerine onların yapıcı bir şekilde nasıl ifade edileceğini ve 
paylaşılacağını öğrenmek ve ayrıca bireyin hayatında üstlendikleri rolü analiz etmek oldukça 
özgürleştirici bir durumdur. Bu alanda kontrol kazanmak, bireylere; istedikleri şeylere, onları 
ilgilendiren sonuçlara ve hedeflerini elde etmede onlara yardımcı olacak duygusal durumlara göre 
kendilerini düzenleme becerisi kazandırır. (Minter, 2014) 

  


