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ÖN SÖZ 
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1. GİRİŞ 

“Ne yapmayı istiyor ya da hayal ediyorsan, hemen yapmaya 

başla. Cesaret; yetenek, güç ve hayallerden oluşmaktadır.”  

Johann Wolfgang Von Goethe 

İnsanlık tarihi boyunca duygular, insanların birbirleriyle kurdukları 

ilişkilerde ve sosyal yaşamlarında önemli bir yere sahip olmuştur. 

Duygular ilk olarak insanların yüz ifadelerine yansımakta ve yüz 

bölgesi duyguların tanınmasında önemli bir role sahip olmaktadır. 

Duygusal yüz ifadeleri sözsüz iletişimin temel kısmını oluşturmakta ve 

bireylerin çevreleriyle iletişim kurmalarına aracılık etmektedir.  

İnsanlar birbirleriyle sağlıklı iletişim kurabilmek için birçok bilgi 

kanalını kullanırlar. Kişilerin konuşmaları, beden dilleri ve yüz ifadeleri 

bu kanalların en önemlileri arasında yer alır. İletişim konusunda yapılan 

çalışmalardan birinin sonuçları incelendiğinde; iletişimde yüz ifadeleri, 

ses tonu ve sözcüklerin önemli bileşenler olduğu, yüz ifadelerinin %55, 

ses tonunun %38 ve kelimelerin %7’lik bir önem taşıdığı tespit 

edilmiştir (Mehrabian, 1968; Shapiro, 1997). Bu noktadan hareketle 

sağlıklı iletişimde yüz ifadelerini tanıma ve anlama becerilerinin önemli 

bir role sahip olduğu ifade edilmiştir. 

Duyguları ölçmenin güvenilir bir yolu ortaya konduğunda (Ekman & 

Friesen, 1976), psikoloji alanında duygularla ilgili yapılan çalışmalar 

önemli bir aşama katetmiş ve oldukça önem kazanmıştır. Genel olarak 

bakıldığında 1970’li yıllardan itibaren, insanlarda doğuştan gelen en az 
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altı temel duygu olduğu ve bu duyguları temsil eden yüz ifadelerinin de 

doğuştan geldiği ifade edilmiştir (Ekman, 2012). 

Bu çalışmada, Paul Ekman ve Friesen (1976) tarafından evrensel 

olduğu kabul edilen 6 temel duygu (mutluluk, şaşkınlık, öfke, tiksinme, 

üzüntü ve korku) ve nötr yüz ifadesi referans alınarak Türk toplumunda 

yaşamakta olan genç erişkinlerin yüz ifadelerinden duygu tanımlama 

testi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Türk toplumundan seçilen genç 

erişkin bireylere ait duygusal yüz ifadelerini tanıma testinin olmaması 

çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur.  Türkiye’deki genç 

erişkinlerle yapılmış ilk yüzlerden duyguları tanımlama 

çalışmalarından biri olması nedeniyle araştırmanın tıp dizininde genç 

erişkin bireylerle yapılacak olan pekçok çalışmaya katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir. 

Türk toplumundaki genç erişkin bireylerin yüz ifadelerine bakılarak 

duyguları tanımlama testi oluşturulması, bu testin güvenirlik ve 

geçerlilik çalışmasının yapılması araştırmanın temel amacını 

oluşturmaktadır. Ayrıca genç erişkinlerin kendi yaş grubundaki 

bireylerin duygu ifadelerini tanımaları ile farklı yaş gruplarındaki ve 

farklı kültürlerdeki bireylerin duygu ifadelerini tanımaları arasındaki 

farklılıkların belirlenmesi araştırmanın bir diğer amacıdır. 

Genç erişkinler genel anlamda çocukluktan, ergenliğe ve yetişkinliğe 

geçiş dönemlerinde pek çok sorunla karşılaşmaktadırlar ve bu süreçte 

özellikle kendi duygularını tanıma, empati becerileri ve yaşıtları ile 

sağlıklı iletişim kurma konusunda zorluk yaşayabilmektedirler. 

Yapılacak olan çalışma ile genç erişkinlerin duygu tanıma becerilerinin 
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geliştirilmesi adına ruh sağlığı alanına ve psikoterapi süreçlerinin 

şekillendirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu bilgiler 

ışığında araştırma ile ilgili oluşturulmuş olan aşağıdaki hipotezlerin, 

araştırma bulguları doğrultusunda desteklenip desteklenmediği ortaya 

konmuş olacaktır: 

1.1. Amaçlar 

Amaç 1. Genç erişkin bireylerin, kendi yaş grubundaki bireylerin 

duygu tanımalarıyla ilgili test geliştirilmesi, güvenirlik ve geçerlilik 

analizlerinin yapılması.  

Amaç 2. Genç erişkin bireylerin, kendi yaş grubundaki bireylerin 

duygusal yüz ifadelerini tanımaları ile farklı yaş gruplarındaki ve farklı 

kültürlerdeki bireylerin duygu ifadelerini tanımaları arasındaki 

farklılıkların belirlenmesi. 

Amaç 3. Genç erişkin bireylerin, duygusal yüz ifadelerini tanımaları ile 

empati becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. 

Amaç 4. Genç erişkin bireylerin, duygusal yüz ifadelerini tanımaları ile 

sosyal zekâ becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. 

Amaç 5. Genç erişkin bireylerde, sosyodemografik değişkenlerin 

duygusal yüz ifadelerini tanıma üzerindeki etkilerinin belirlenmesi. 

1.2. Problemler 

Problem 1. Geliştirilen “Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları 

Tanımlama Testi” güvenilir ve geçerli bir test midir? 
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Problem 2. Genç erişkin bireylerin, kendi yaş grubundaki bireylerin 

yüzlerden duyguları tanımlamaları ile farklı yaş gruplarındaki ve farklı 

kültürlerdeki bireylerin duygu ifadelerini tanımaları arasında 

farklılıklar var mıdır? 

Problem 3. Genç erişkin bireylerin, yüzlerden duyguları tanımlamaları 

ile empati becerileri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Problem 4. Genç erişkin bireylerin, yüzlerden duyguları tanımlamaları 

ile sosyal zekâ becerileri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Problem 5. Genç erişkin bireylerde, sosyodemografik değişkenlerin 

yüzlerden duyguları tanımlamaları konusunda bir etkisi var mıdır? 

1.3. Hipotezler 

H-1: Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi 

güvenilir ve geçerli bir testtir. 

H-2: Genç erişkin bireylerin, kendi yaş grubundaki bireylerin 

yüzlerden duyguları tanımlamaları ile farklı yaş gruplarındaki ve farklı 

kültürlerdeki bireylerin duygu ifadelerini tanımaları arasında 

farklılıklar vardır. 

Alt H-1: Genç erişkin bireylerin, yüzlerden duyguları tanımlamaları ile 

empati becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. 

Alt H-2: Genç erişkin bireylerin, yüzlerden duyguları tanımlamaları ile 

sosyal zekâ becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. 

Alt H-3: Genç erişkin bireylerde, sosyodemografik değişkenler 

yüzlerden duyguları tanımlamaları etkilemektedir. 
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1.4. Çalışmanın Klinik Önemi 

Duygular, insanların çevreden gelen uyaranlara karşı yanıt 

verebilmesini sağlayan hızlı ve güçlü fiziksel mesajlardır.  Böylece 

insanlar duyguları aracılığıyla çevrelerindeki kişilerle iletişim kurarlar. 

İnsanlar duygularını yüz ifadeleri, ses tonlarındaki değişiklikler, beden 

hareketleri ve duruşlarıyla çevrelerindeki insanlara belli ederler 

(Furnham, 2014). Bu bağlamda duyguları uygun şekilde tanıma ve 

ifade etme birçok terapide temel hedeflerden biridir. Bu hedefin 

gerçekleştirilmesinde ilk ve en önemli aşama sorunların doğru şekilde 

belirlenmesidir. Duyguları tanımlama becerilerinin değerlendirilme-

sinde az sayıda standardize ölçme ve değerlendirme aracının olması en 

önemli sorunlardan biridir. Duyguları uygun şekilde tanımlama 

alanındaki sorunların belirlenmesi ile terapilerin şekillendirilmesine 

katkı sağlanabilir. Genç erişkinler genel anlamda çocukluktan, 

ergenliğe ve yetişkinliğe geçiş dönemlerinde pek çok sorunla 

karşılaşmaktadırlar ve bu süreçte özellikle kendi duygularını tanıma, 

empati becerileri ve yaşıtları ile sağlıklı iletişim kurma konusunda 

zorluk yaşayabilmektedirler. Duygu tanımlamada yaşa ve kültüre özgü 

değerlendirme materyali de bulunmamaktadır. Yapılacak olan çalışma 

ile genç erişkinlerin duygu tanıma becerilerinin geliştirilmesi adına ruh 

sağlığı alanına ve psikoterapi süreçlerinin şekillendirilmesine katkı 

sağlanması hedeflenmektedir. 
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1.5. Sayıltılar 

1.Örneklemde yer alan katılımcıların evreni temsil ettiği 

varsayılmıştır. 

2. Katılımcıların, sosyodemografik veri formu ve diğer ölçme 

araçlarında yer alan soruları dikkatli bir şekilde ve içtenlikle 

yanıtladıkları varsayılmıştır. 

1.6. Sınırlılıklar 

Çalışma ile ilgili bazı sınırlılıklar da mevcuttur. Sınırlılıklar aşağıdaki 

şekilde ifade edilmiştir. 

1. Araştırma kapsamında ulaşılan veriler kullanılan ölçeklerin 

ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

2.Örneklem grubunun sadece İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin 

çeşitli bölüm ve programlarında öğretim gören öğrencilerden 

oluşuyor olması çalışmanın bir diğer sınırlılığını oluşturmaktadır.  

Çalışmanın örneklem grubunun farklı eğitim seviyesine sahip ve 

daha fazla sayıda genç erişkin bireylerden seçilmesi ile 

çalışmanın tekrar edilmesi durumunda, sonuçların 

genellenebilirliğinin artabileceği düşünülmektedir. 

3. Bu çalışmada GEDTT’nin süresi sınırlandırılmamıştır. Bundan 

sonra yapılacak çalışmalarda her bir duyguya ait fotoğrafın 

ekranda görünme süresi sınırlandırılmak suretiyle genç erişkin 

bireylerin duygu tanıma becerilerindeki olası bireyler arası 

farklılıkları araştırılabilir. 
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4. Araştırma, 6 temel duygu ve nötr duygu ifadesinin tanınması 

çerçevesinde şekillenmiştir; hüzün/üzüntü, korku, mutluluk, nötr, 

öfke, şaşkınlık, tiksinme/iğrenme duygularının dışında ara 

duyguların tanınma performanslarının değerlendirilmesi 

yapılamamıştır. Bu durum araştırmanın kısıtlılıkları arasında yer 

almaktadır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Duygu Tanımı 

Duygular her zaman insanlar için önemli bir ilgi alanı olmuştur. Her 

dönemde birçok büyük filozof, duyguların doğası ve kökenleri ile 

ilgilenmiştir. Örneğin; Aristoteles öfke ve merhamet, sevgi ve korku 

gibi zıt duyguların var olduğundan bahsetmiştir (Oatley & Jenkins, 

1996; Dursun, 2007). 

Batı kültüründe çok uzun süre duygular; akılcılığın düşmanı olarak 

görülmüş, medeni veya olgun olmaktan ziyade, ilkel veya çocuksu 

olarak kabul edilmiştir. Duyguların davranışa yansıması olarak kabul 

edilen gözyaşları ise çocukça ve zayıflığın işareti olarak görülmüştür 

(Dursun, 2007). Ekman ve Friesen (1975) ise “duyguları, insan yaşamı 

üzerinde muazzam bir güce sahip olan, insanın en özel, kişisel ve eşsiz 

parçaları” olarak tanımlamıştır. 

Yakın geçmişte duygu tanımı gelişerek farklılaşmıştır. Damasio (1999), 

duygunun düşünceden bağımsız olmadığını ve duyguların insan 

yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirtmiştir.  Goleman 

(1995)’ da duygu ifadesini “bir his ve bu hisse özel belirli düşünceler, 

psikolojik ve biyolojik durumlar ile bir dizi hareket eğilimi” şeklinde 

tanımlamaktadır. 

Genel olarak duygu kelimesinin anlamına bakıldığında ise Türk Dil 

Kurumu (TDK) duygu kelimesini; “duyularla algılama, his, belirli 

nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim, 

önsezi, nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme 



GENÇ ERİŞKİNLERDE YÜZLERDEN DUYGULARI TANIMLAMA TESTİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ | 17 

 

 

 

yeteneği, kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik” gibi çeşitli 

ifadelerle tanımlamaktadır (https://sozluk.gov.tr/, 2020). 

Duygular insanların yaşam kalitelerini belirler. Duygular bazı 

durumlarda, insanı tanıma, onun düşünce ve davranışlarını adlandırma 

ve anlamlandırmada önemli bir role sahip olurlar. Hayatın içinde 

duygular olmasaydı; insanlar çocukları doğduğunda mutluluk, tehdit 

altında olduğunda korku ve kaygı, önemli bir başarı elde ettiğinde gurur 

ve sevdiklerini kaybettiklerinde üzüntü yaşamazlardı (Lazarus, 1991; 

Planalp, 1999; Dursun, 2007).  

Duygular insan yaşamında birçok işleve sahiptir. Bu işlevler sırayla şu 

şekilde ifade edilebilir (Barret & Campos, 1987; İnanç Yazgan, 2015): 

1. Yaşamı devam ettirmede uyumsal işlevlere sahiptirler. Bir 

çocuğun kendisine koşarak ve havlayarak gelen bir köpek 

karşısında yaşadığı korku, onu tehlikeli ortamdan uzaklaşmaya 

sevk eder.  

2. Duygular önemli iletişim araçlarıdır. Çocuklar öfkeli veya üzgün 

olduklarında bu olumsuz duygularını, mutlu olduklarında ise 

yaşamış oldukları olumlu duyguları çevrelerindeki kişilere 

aktarabilirler. Üç-dört yaş civarındaki çocuklar, kolaylıkla kendi 

duygularını ve diğer çocukların duygularını fark edip tanıyabilir 

ve bu duygularla ilgili yorum yapabilirler.  

3. Duygular, sosyal ilişkilerde de önemli bir göreve sahiptirler; başka 

insanlarla bir arada bulunma, onlarla ilişki kurma ya da diğer 

insanlarla araya mesafe koyma konusunda aracı olabilirler.  
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4. Duygular kişileri güdüleyici bir özelliğe sahiptir ve insan 

davranışlarını önemli derecede etkilerler.  

5. Duygular ahlak gelişiminde de önemli bir role sahiptir. İnsan 

yaşamında doğru ve yanlış kavramları belirli duygular 

bağlamında anlam kazanır.  

6. Duygular, insanlar için zevk ve acı kaynağı olabilirler.  

2.2. Duygusal Yüz İfadeleri 

Modern biyolojinin kurucusu olarak kabul edilen Charles Darwin 

duyguları evrimsel bir bakış açısı ile değerlendirmiştir. Darwin’in en 

önemli kitaplarından biri olan "İnsan ve Hayvanlarda Duyguların 

İfadesi"’nde; duygu ifadelerinin insanoğlunun geçmiş evrimsel 

alışkanlıklarından miras kaldığı belirtilmiştir. Ayrıca Darwin iletişim 

işlevlerini vurgulamış, hayvanlar da dâhil insanların, çeşitli beden 

duruşları, yüz ifadeleri ve sözel olmayan iletişim yoluyla savaşmaya, 

koşmaya veya birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını 

ifade etmiştir. Darwin doğuştan gelen birçok duygunun insanlar ve 

hayvanlarda dışarıya yüz ifadeleri şeklinde aktarılmakta olduğunu ve 

aktarılan bu ifadelerin tüm dünyada benzer anlamlarda algılandığını 

ifade etmiştir ve yüz ifadelerinin evrensel olduğunu vurgulamıştır 

(1934; akt. Dursun, 2007).   

Benzer bir ifadeyle Ekman (1994), insan yüzündeki belirli kasların 

hareketleriyle birlikte yüze yansıyan bazı ifadelerin olduğunu, bu 

ifadelerin temel duyguları temsil ettiğini ve evrensel olduklarının kabul 

edildiğini belirtir. Izard (1977), her duygunun kendine ait bir yüz 
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ifadesine sahip olduğunu ifade etmiştir. Yapılan çalışmalar 6 temel 

duygu (korku, mutluluk, öfke, tiksinme, şaşkınlık, üzüntü) ifadesinin 

evrensel olduğunu ve dünyanın farklı coğrafyalarında insanların bu 

duyguları benzer yüz ifadeleri ile yansıttığını ortaya koymuştur (Ekman 

& Friesen, 1976).  

Temel duygular, olumlu ve olumsuz duygular olarak iki gruba 

ayrılmaktadır. Mutluluk olumlu bir duygu iken, korku, öfke, 

üzüntü/hüzün ve tiksinme olumsuz duygulardır. Şaşkınlık ise ne olumlu 

ne de olumsuz bir duygudur (Ekman & Friesen, 1975). İnsanların 

hayatta kalabilmeleri için olumsuz duygulara ihtiyacı vardır. Örneğin; 

tiksinme duygusu kişiyi hastalıklardan korumaya yardımcı olurken, 

korku ve öfke duyguları kişinin tehlike anında eyleme geçmesini ve 

kendisini korumasını sağlar (Curtis & Biran, 2001). 

İnsan yüzü, ifadeler üretmek için onlarca kastan oluşur ve insanların bu 

kaslar sayesinde binlerce farklı ifade gösterebileceği varsayılmaktadır. 

Örneğin öfkeye işaret eden 60 farklı ifade olduğu bilinmektedir 

(Ekman, 1992).  

Temel duygulara ait yüz ifadeleri özellikle üç büyük yüz bölgesinde 

belirgin şekilde gözlemlenir. Bu bölgeler kaşlar, gözler ve yüzün alt 

kısmı olarak ifade edilir. Yüz ifadelerinin doğru tanınması ve 

anlaşılması için bu bölgelerin özelliklerinin bilinmesi önemlidir. 

Yapılan bazı çalışmalarda sevinç ve mutluluk ifadelerinin en iyi ağız ve 

gözlerle, öfke ifadesinin kaşlar ve dudakların şekliyle, şaşkınlık 

ifadesinin ise en iyi gözlerle ve bakışlarla ifade edildiği belirtilmiştir 

(Dinçer, 1998; Cüceloğlu, 2001). 
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Bu noktadan hareketle 6 temel duyguya (mutluluk, şaşkınlık, korku, 

hüzün/üzüntü, öfke, tiksinme) ait yüz ifadesi özellikleri aşağıda yer 

almaktadır. 

2.2.1. Mutluluk 

Mutluluk duygusuna ait yüz ifadesi, insanlar tarafından kısa sürede ve 

kolaylıkla tanınabilen bir özelliğe sahiptir. Mutluluk genellikle yüzün 

alt kısımlarında kendini gösterir. Ekman (2003), mutluluğun yüz 

ifadesini “dudakların köşesi geriye ve hafifçe yukarı doğru çekilir” 

şeklinde ifade etmektedir. Mutlu yüz ifadesinde genellikle gözler açık, 

yanaklar ve dudak kenarları yukarıya doğru kalkık, muhtemelen dişler 

görünür durumda, göz kenarlarındaki kırışıklıklar (kaz ayakları) ve 

gözlerin altındaki çizgiler belirgin durumdadır (Ekman & Friesen, 

1975). 

Mutlu yüz ifadesi gülümseme şeklinde olabilir ve var olan başka bir 

duyguyu gizlemek içinde kullanılabilir. Ayrıca mutlu yüz ifadesi kısa 

süreli olarak şaşkınlık duygusu, küçümseme ya da aşağılama duygusu 

ve öfke duygusu ile karıştırılabilir (Ekman & Friesen, 1975). 

2.2.2. Üzüntü 

Üzüntü mutluluğun tam tersi bir duygu olarak kabul edilir (Oatley & 

Jenkins, 1996). Başka bir tanımda ise üzüntü, herhangi travmatik bir 

olay ya da yaşantı karşısında görülen ilk ve hoş olmayan bir duygu 

olarak ifade edilmektedir (Tarhan, 2010). Çaresizlik, hayal kırıklığı, 
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keder, umutsuzluk, karamsarlık gibi birçok kelimede üzüntü duygusunu 

ifade etmek amacı taşır (Ekman, 2012). 

Üzüntü duygusu genellikle bir kayıp yaşantısıyla ilişkilidir ve pek çok 

kayıp tipi bu duyguyu tetikleyebilir (Ekman, 2012).  Kişinin; sevdiği ve 

önem verdiği birisi tarafından reddedilmesi, bir yakınını kaybetmesi, 

sağlık sorunları yaşaması, bir kaza ya da hastalık sonucu bedeninin bir 

uzvunu ya da işlevini kaybetmesi, iş ya da meslek hayatında yaşadığı 

sorunlar nedeniyle özsaygısını kaybetmesi, hayatında çok önem verdiği 

bir eşyayı kaybetmesi de bu tetikleyiciler arasında sayılabilir (Lazarus, 

1991; Ekman 2012). Yaşanan kayıplar kalıcı veya geçici olabilir. 

Ayrıca bu kayıplar geçmişte, gelecekte veya hatta sadece kişinin 

hayalinde bile olabilir (Power & Dalgleish, 2008). Kişi kayıp 

yaşantısını daha detaylı değerlendirdiğinde, yaşadığı üzüntünün 

yoğunluğu da daha büyük olmakta ve bu nedenle üzüntü diğer 

duygulardan daha uzun süre devam edebilmektedir (Ekman, 2012). 

Üzüntü duygusunun yüz ifadesine yansıması sırasında kaşlar ve gözler 

etkin rol oynamaktadır. Kaşlar gergin ve birbirine yaklaşmış, kaşların 

iç köşeleri yukarı doğru çekilerek üst göz kapağının iç köşesi 

kaldırılmış veya hafifçe aşağı iner durumdadır. Gözler ağlamaklı bir 

görünüşe sahiptir ve bakışlar odağını kaybetmiştir. Dudak köşeleri 

aşağıya indirilir veya dudaklar titrer haldedir (Ekman, 2003; Ekman, 

2012). 

Üzüntü diğer duygular gibi korku ve öfke duyguları ile karışabilmekte 

ve sıklıkla tiksinme duygusal yüz ifadesi ile de karıştırılabilmektedir 

(Ekman, 2003). 
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2.2.3. Korku 

İnsanlar bedenleri veya psikolojik iyilikleri için bir tehdit 

algıladıklarında, korku duygusunu hissederler (Ekman, 2003). İnsan 

doğası gereği, kendisine zarar veren durumlardan kaçınmak üzere 

programlanmıştır. Korku, olası bir tehlikeye karşı savaş veya kaç 

mekanizmasını tetikler. Bu nedenle hayatta kalmak için çok önemlidir. 

Korku duygusu aynı zamanda ağız kuruluğu, kaslarda gerginlik, titreme 

ve terleme gibi fizyolojik belirtilere sebep olur (Ekman, 2003; Power & 

Dalgleish, 2008). 

Korku duygusu, tehlike ile başa çıkmaya hazır olma hali yaratır. 

Böylece, hayali veya gerçek olabilen korkulan olay için uyanıklığı 

teşvik eder. Korku, hoşlanılmayan bir duygu olarak kabul edilse de, 

bedeni daha fazla zarar görmeden koruma işlevi görür (Oatley & 

Jenkins, 1996). Ayrıca bedeni tehdit eden uyaranların ortadan 

kalkmasıyla, korku tepkileri de hızlıca azalmaya başlar (K.S. Labar, 

2016). 

Korku şaşkınlıktan üç yönden ayrılmaktadır. Birincisi, korku ürkütücü 

ve tatsız bir deneyimdir, şaşkınlık ise hoş veya nahoş olabilir. İkinci 

olarak, insanlar çok iyi bildikleri tanıdık bir şeyin olacağından 

korkabilirler. Örneğin bir kişi tedavi amacıyla da olsa dişçiye gitmekten 

korkabilir. Üçüncüsü, süre açısından şaşkınlık duygusu her zaman daha 

kısa sürelidir, korku duygusu ise yavaş yavaş ve daha uzun sürede 

ortaya çıkabilir (Ekman & Friesen, 1975). 
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Korku duygusunda yüz ifadesi şu şekilde karakterize edilir; üst göz 

kapakları ve kaşlar yukarı doğru kaldırılır, kaşlar gerilmiştir, gözler 

olabildiğine açılır ve ileriye doğru bakar, çene aşağıya doğru düşer ve 

ağız açılırken, dudaklar belirgin bir şekilde gerilirler (Ekman, 2012). 

Bazen korku anında diğer duygular da ortaya çıkabilir. Kişi korku 

duygusuyla birlikte öfkelenebilir, iğrenebilir veya hüzünlenebilir hatta 

mutluluk durumları bile bir tehlike ve korku anında görülebilir (Ekman 

& Friesen, 1976; Ekman, 2012).  

2.2.4. Şaşkınlık 

Şaşkınlık genelde beklenmedik bir durum karşısında verilen bir cevap 

olarak ifade edilir (Dursun, 2007). Şaşkınlık en fazla birkaç saniye ve 

tüm duygular arasında en kısa süren duygu olarak kabul edilir (Ekman 

& Friesen, 1975; Ekman, 1992). Aniden gelişen bir olay ya da durum 

karşısında kişinin düşünmeye vakti olmaz ve çok hızlı bir duygu 

gelişimi söz konusu olur. Buna uygun olarak Frijda (1986), şaşkınlığı, 

gözlerin genişlemesi, kısa süreli nefes alması ve genel kas tonusu 

kaybından oluşan ani uyaranlara yanıt olarak tanımlamıştır. Kas 

tonusunun kaybı ağzın açılmasına neden olurken, kişinin ayakta 

dengede kalmasına engel olabilir veya kişinin oturmak zorunda 

kalmasına neden olabilir. 

Karşılaşılan durum ya da olay ne kadar beklenmedik olursa, kişi 

tarafından o kadar büyük bir şaşkınlık duygusu hissedilir (Teigen & 

Keren, 2002). Genellikle kişi bir durumun ne olduğunu anlamaya 

çalıştığında ortaya çıkar. Şaşkınlık duygusu oluştuğunda, onu 
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çoğunlukla korku ve öfke olmak üzere başka duygular izler (Ekman, 

2003).  Günlük hayatta şaşkınlık ve korku terimleri genellikle birbirinin 

yerine kullanılır. İnsanlar şaşkınlıklarını anlattıklarında genellikle 

korktuklarını da söylerler.  Şaşkınlık duygusu, ani ve umulmadık 

görsel-işitsel olaylarda kendini gösteren bir ifadedir. Şaşkınlık ifadesi, 

mutluluk ya da üzüntü gibi bir duygudan önce kısa süreliğine ortaya 

çıkmaktadır. Sonrasında ise mutluluk ya da üzüntü gibi diğer bir 

duyguya dönüşebilmektedir (Akpınar, 2004; Turan, 2016). 

Şaşkınlık duygusuna ait bir yüz ifadesi görünümü şu şekilde karakterize 

edilir; kaşlar yukarı doğru kalkmış, gözler tamamen açılmış, üst göz 

kapağı kalkarken alt göz kapağı ve çene aşağı doğru açılmış, dudak ve 

dişler de ayrılmış durumdadır. Şaşkınlığın yoğunluğuna bağlı olarak 

ağız biraz açık, orta derecede açık veya geniş ölçüde açık olabilir. 

Ancak korkuda olduğu gibi ağız bölgesinde gerilim ya da bir kasılma 

söz konusu değildir (Ekman & Friesen, 1975; Ekman, 2003). 

2.2.5. Öfke 

Tüm temel duygular arasında öfke en tehlikeli olan duygu olarak ifade 

edilir (Ekman & Friesen, 1975). Çünkü öfke duygusu doğru bir biçimde 

yönetilemezse kişiler için zararlı olabilir ve onların hayatlarını olumsuz 

şekilde etkileyebilir. Öfke kişinin; hedefleri, istekleri ve 

gereksinimlerine ulaşması engellendiğinde, kişide haksızlığa ve 

adaletsizliğe uğradığı düşüncesi oluştuğunda ve benliğine yönelik bir 

tehdit algısı söz konusu olduğunda ortaya çıkan temel duygulardan 

biridir (Kısaç, 1997; Turan, 2016). 
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Ekman (2003)’a göre ise öfke; kişi bir hedefe ulaşmasını engelleyen bir 

şeyi fark ettiğinde, onun fiziksel veya psikolojik iyiliğine yönelik açık 

bir tehdit söz konusu olduğunda, ahlaki ve etik değerlerine aykırı bir 

şey olduğunu algıladığında ortaya çıkan temel bir duygudur.   

Genel olarak öfke olumsuz bir duygudur ve yaygın kanı, insanların 

öfkelenmekten hoşlanmadıklarıdır. Ancak Lazarus (1991), insanların 

öfkelerini ifade ettiklerinde rahatladıklarını savunur. Ayrıca öfke 

üzüntünün faaliyete dönüşmüş halidir. İnsanlar üzücü olaylar karşısında 

bu duygusal ifadeye başvurmaktadırlar. Organizmanın bir çeşit 

rahatlaması ve boşalmasına yardım eden öfke duygusu, bazen kişiler 

için zararlı olabilir. Ancak, dozunda ve ölçülü gösterilen tepki ve 

davranış olduğu takdirde birçok birikmiş sıkıntıların boşalımına da 

aracılık eder (Nazik, 2003). Ekman’a (2003) göre tehdit ortadan 

kalktığında insanlar rahatlar.  

Öfke duygusuna ait yüz ifadesi şu şekilde karakterize edilir; genellikle 

kaşlar birbirine yaklaşır, aşağıya iner ve çatılır, alın kırışır, gözler 

gergindir ve bakışlar keskinleşir, dudaklar sıkıca bir araya gelir, dişler 

sıkılabilir ve genellikle yüz kızarır (Izard, 1977; Ekman, 2003).  

Öfke duygusuyla birlikte kişi başka duygularda yaşayabilir. Genel 

olarak öfke-üzüntü, öfke-korku, öfke-tiksinti duyguları bir arada 

görülebilir (Ekman, 2003). 

2.2.6. Tiksinme 

Tiksinme, özellikle kişiyi hasta eden her şeyden kaçınma davranışına 

neden olan temel duygulardan biri olarak değerlendirilmiştir (Ekman & 
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Friesen, 1975). Tiksinme, kendine özgü evrensel bir yüz ifadesine 

(burun kırışması, üst dudağın kalkması), kendine özgü bir fizyolojiye 

(mide bulantısı, düşük tansiyon) ve belirli bir etkiye (tiksinti uyandıran 

nesneden kaçınma) sahiptir (Ekman, 1992). Tiksinme duygusu 

genellikle yüzün alt bölgesinde belirgin olarak gözlemlenmekte ve 

mide bulantısı sonucu meydan gelen öğürme refleksinin kişinin yüz 

ifadesine yansıması şeklinde de tanımlanmaktadır (Akpınar, 2010; 

Turan, 2016). 

Tiksinme duygusu, canlıların kendilerini tehlikelerden ve hastalıklar-

dan koruması için var olan bir adaptasyon mekanizmasıdır ve bu 

nedenle de bağışıklık sistemini harekete geçirebilmektedir (Curtis & 

Biran, 2001).  Bu sistem sayesinde daha savunmasız bireyler olası 

tehlikelere karşı daha duyarlı hale gelmektedir. Embriyo için en yüksek 

sağlık riski nedeniyle gebeliğin ilk üç ayında kadınlarda tiksinme 

duyarlılığının arttığı, sağlık riski azaldıkça bu duyarlılığın da azaldığı 

tespit edilmiştir (Fessler vd., 2005). 

Evrimsel olarak, canlıların nesillerini devam ettirebilmeleri için 

üremeleri gerekmektedir. Tybur vd. (2013), bu süreçte tiksinme 

duygusunun eş seçiminde rol oynayabileceğini belirtmiştir. Bazı 

çalışmalara ait bulgular üreme sürecinde kadınlarda tiksinme 

duyarlılığının erkeklere göre daha yüksek olduğu fikriyle de tutarlılık 

göstermiştir (Tybur vd., 2010; Kıray, 2018). 

Tiksinme duygusuna ait yüz ifadesi şu şekilde karakterize edilir; kaşlar 

aşağı doğru iner ve çatılmamıştır, gözler hafif kapalı ya da kısılmış, 

yanaklar yukarı doğru kalkık, burun ise yukarı doğru çekilmiş, kırışmış, 
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burun kası kasılmış ve gergin, ağız açık ise üst dudak yukarıya çekilmiş, 

ağız kapalı olduğunda üst dudak yukarıya, ağız kenarları ise aşağıya 

doğru ve geri çekilmiş durumdadır (Ekman, 2003; Akpınar, 2010; 

Turan, 2016). 

Tiksinme duygusuna ait yüz ifadeleri, üzüntü, öfke ve küçümseme 

duyguları ile karıştırılabilmektedir (Ekman, 2012). 

2.2.7. Nötr Yüz İfadesi 

Doğal yüz ifadesi olarak da tanımlanmaktadır. Nötr yüz ifadesi 6 temel 

duygudan bağımsız olarak sınıflandırılmaktadır. Nötr yüz ifadesi ile 

kastedilen, hüzün/üzüntü, mutluluk, korku, öfke gibi herhangi bir 

duyguya karşılık gelmeyen, yüzdeki kas faaliyetlerinin etkisiyle jest ve 

mimiklerin en az olduğu durumdur (Atılgan, 2019). 

2.3. Yüzlerden Duyguları Tanımanın Önemi 

Duygular yaşamın doğal bir parçasıdır (Antidote, 2003). İnsanların 

karşılarındaki kişilerin duygularını doğru algılayabilme ve anlayabilme 

becerisi ise sözsüz iletişimin önemli bir etmenidir. Yüz ifadelerine ait 

duyguların algılanması ve tanınması kişilerin sosyal yetileri, mesleki ve 

toplumsal işlevsellikleri ile ilişkilidir (Couture vd., 2006). Ayrıca 

yüzdeki duygu ifadelerini doğru tanımak ve doğru anlamak kişilerin 

kendileri ve çevrelerindeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri 

adına da oldukça önemli bir beceridir.   

Günlük hayatta insanlar genellikle çevrelerindeki kişilerin duygusal 

tepkilerini izler ve davranışlarını buna göre düzenlemeyi tercih ederler. 
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Bu noktadan hareketle yüzlerden duyguları tanımanın, başkalarının 

niyet, amaç, fikir ve tutumlarını yorumlamak için dilden daha hızlı ve 

günlük hayatta iletişimi kolaylaştıran bir iletişim aracı olduğu ifade 

edilebilir (Batty & Taylor, 2003; Erickson & Schulkin, 2003). Yüz 

ifadelerinden duygu tanıma konusunda karşılaşılan zorluklar ve 

kısıtlılıklar ise kişiler arası iletişim sorunlarına yol açar (Begeer vd., 

2006). Ayrıca anti sosyal kişilik bozukluğu (Marsh & Blair, 2008), 

anksiyete bozukluğu (Aydın vd., 2019), bipolar bozukluk, depresyon ve 

obsesif kompulsif bozukluk, şizofreni (Köhler vd., 2003) gibi pek çok 

ruhsal bozuklukta yüz ifadelerinden duygu tanıma zorlukları ile 

karşılaşıldığı belirtilmektedir (Köhler vd., 2003; Leppänen, 2006).  

İnsanlar arasındaki sözsüz iletişimde yüz ifadeleri önemli bir role 

sahiptir. İletişim konusunda yapılan bazı çalışmalar, iletişim sürecinde 

insanların yüz ifadeleri ve ses tonlarının, kelimelerden daha etkili 

olduğunu ortaya koymuştur (Mehrabian, 1968; Goleman, 1995).  

Ekman (2003), benzer bir ifadeyle insanların iletişimde kullandıkları 

sözcüklerden çok yüz ifadelerine odaklandıklarını ve güvendiklerini 

iddia ederek, insanların sözlerini kolayca değiştirebildiklerini ama yüz 

ifadelerini değiştiremediklerini belirtmiştir.  

Yüz ifadeleri, bireylerin duygu durumlarına, düşüncelerine, niyetlerine 

veya sosyal iletişime yanıt olarak ortaya çıkan yüzdeki değişikliklerdir. 

Yüz ifadelerinin oluşmasına neden olan kaynaklar: ruh hali (kanı, 

düşünce, hissedilen duygular), sözlü olmayan iletişim (mimikler, 

işaretler, jestler), sözlü iletişim (illüstratör, dinleyici tepkileri, 
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düzenleyici) ve psikolojik aktivitelerdir (manipülatör, acı, yorgunluk) 

(Güneş & Polat, 2009; akt. Özmen, 2012). 

Duygularla ilgili araştırmalarda (nöroloji, klinik psikoloji, psikiyatri ve 

davranış bilimleri gibi alanlarda), tıbbi teşhis ve tanı, güvenlik ve eğitim 

alanlarında yüzlerden duygu tanıma ile ilgili yapılan çalışmalar 

bulunmaktadır (Shan, 2008; akt. Özmen, 2012).  

Yüz ifadeleri, başkalarının duygularını düzenlemeye çalışmak 

açısından da önemlidir. Örneğin kişi değer verdiği bir insanın üzgün 

olduğunu fark ederse, onu güldürmeye çalışarak onun kendisini daha 

iyi hissetmesini ve mutlu olmasını sağlamaya çalışabilir. Ayrıca, diğer 

kişilerin niyetlerini değerlendirmek için yüz ifadeleri kullanılabilir 

(Hess & Hareli, 2015). Mutluluğun ve öfkenin özellikle insanların 

başkalarına yaklaşımını etkilediği bilinmektedir. Bireyler, mutlu yüz 

ifadesine sahip (güler yüzlü) insanların daha güvenilir olduğunu, 

onlarla işbirliği yapmanın kolay olduğunu algılama eğilimindedirler 

(Stouten & Cremer, 2009; Kıray, 2018). 

İnsanların yüz ifadeleri pek çok farklı işlevleri içerecek şekilde 

kullanılabilmektedir. Örneğin konuşma esnasında insanların yüz 

ifadelerinden, içinde bulundukları duygusal durumla ilgili ipuçları 

yakalanabilir. Kişi öfkelendiğinde karşısındaki kişiye sözel içerikten 

bağımsız olarak, bazı jest ve mimiklerle vermek istediği mesajı 

gönderebilir. Bununla birlikte insan yüzünde bulunan kırktan fazla kas 

duygu ifadelerinin belirlenmesi ve karşıdaki bireye aktarılmasında 

önemli bir role sahip olmanın yanı sıra, gündelik yaşamda önemli bir 
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yere sahip olan beslenme, konuşma ve telaffuzu biçimlendirmede de 

kullanılmaktadır (Matsumoto & Ekman, 2005; Atılgan, 2019). 

2.4. Duyguların Nörobiyolojisi 

Nörobiyolojik açıdan değerlendirildiğinde, insan yüzüne ait nöral 

yapıların üç birimden oluştuğu ifade edilmektedir. Bu birimlerin ilki 

yüzün fiziksel özellikleri ile algılanması (oksipital lop), ikincisi 

algılanan yüzün kimlik olarak tanımlanması (temporal lob), son 

olarakta algılanan yüzdeki ifadenin tanınması, duygusal tonun 

bilinmesidir (Madi, 2006). 

İnsanların yüz ifadeleri, ses tonları veya ikisinin birleşimi sonucu ortaya 

çıkan duygusal bilginin algılanması, anlamlandırılması ve kullanılması 

duygu işleme sürecini meydana getirmektedir (Green vd., 2008). 

Duygusal işleme ve ilişkili sinir sistemleri hakkında bugüne kadar genel 

kabul görmüş bir teori olmamasına rağmen, duygunun fizyolojik 

boyutu oldukça önemlidir (Herba & Phillips, 2004). Öte yandan, 

sinirbilim çalışmaları, bilişlerde olduğu gibi duyguları oluşturan 

yapıların da sinir sistemi boyunca dağıldığını ve belirli bir bölgede 

bulunmadığını göstermiş olmakla birlikte ön beyindeki üç bölgenin 

özellikle önemli olduğu ifade edilmiştir; hipotalamus, limbik sistem ve 

korteks (Candland vd., 1977; Frijda, 1986; Batty & Taylor, 2003; 

Kowalski & Westen, 2005).  

Limbik sistem duyguların yaşanması ve dışavurumunun düzenlenme-

sinden sorumlu olmakla birlikte bellek gibi beyin işlevlerinde de görev 

almaktadır (Kandel vd., 2013; Öztürk & Uluşahin, 2016).  Limbik 
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sistem bedendeki birçok fizyolojik süreci yönetir ve böylece fiziksel 

sağlığı, bağışıklık sistemini ve en temel organları da etkiler. Ayrıca 

limbik sistem duyguların yönetimini sağlamakla birlikte açlık, susuzluk, 

cinsel arzu ve istekler ile diğer bazı zevklerin düzenlenmesinde de 

önemli bir rol oynar (Ergin, 2014). Yoğun bağlantıları nedeniyle limbik 

sistemin sınırlarını kesin bir şekilde belirlemek kolay olmamakla 

birlikte, hipokampus, amigdala ve hipotalamus gibi bazı beyin bölgeleri 

limbik sistemin bileşenleri arasında yer almaktadır (Kandel vd., 2013; 

Öztürk & Uluşahin, 2016).   

Limbik sistem bileşenlerinden biri olan hipokampusun duygularla 

bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Temporal lobun içinde kıvrımlı bir 

yapı olan hipokampus, kısa süreli anıları, beyinde farklı bölgelere 

yerleştirir ve kayıt altına alır. Örneğin, hipokampusu zarar gören kişiler, 

yeni olaylar uzun süreli belleklerine yerleştirilmediği için yeni olayları, 

yerleri, yüzleri ve konuşmaları hatırlamakta zorluk yaşarlar (Squire & 

Zola-Morgan, 1991; Rolls, 2000; Plotnik, 2009).  

Limbik sistemde duygusal yaşantılar ile en fazla bağlantısı olan bölge 

amigdaladır. Amigdalanın talamus, prefrontal korteks, insula, birincil 

duyusal korteks ile de karşılıklı bağlantıları bulunmaktadır. Amigdala 

duyusal bilgiye duygusal renk ve sosyal anlam verilmesini sağlayan 

bölgedir. Hem doğuştan hem de sonradan öğrenilen duygusal yanıtların 

düzenlenmesinde amigdala yer almaktadır (Rosen & Donley, 2006; 

Öztürk & Uluşahin, 2016). 

Beyin taramaları amigdalanın duygusal yüz ifadelerinin anlaşılması ile 

ilgili olduğunu ortaya çıkarmıştır (Hamann vd., 2002). Klinik alanda 



 
32 | Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURAN 

 

yapılan çalışmalar insanlarda duyguların algılamasında ve korku 

duygusunun dışavurumunda amigdalanın önemli bir role sahip 

olduğunu göstermektedir. Amigdala lezyonlarının korkulu yüz 

ifadesinin tanınmasında ve korku koşullanmasında bozukluklara yol 

açtığı, amigdalanın elektrik uyarımının ise korkuya ve panik benzeri 

yanıtlara neden olduğu bildirilmiştir. Sağlıklı katılımcılarla yapılan 

görüntüleme çalışmalarında, kişilere korkmuş yüzler gösterilmiş ve 

amigdalada bölgesel kan akımında artma olduğu tespit edilmiştir (Zald, 

2003; Rosen & Donley, 2006; Kent & Rauch, 2009).  

Beynin her iki yarım küresi birçok işlevde birlikte çalışmaktadır. Ancak 

bazı işlevlerde bir yarım kürenin daha baskın etkiye sahip olduğu 

bilinmektedir. Konuşma ve konuşulanları anlama için sol yarım küre 

daha baskın etkiye sahipken, sağ yarım küre ise konuşmanın tonlaması, 

duygusal ifadesi, mimiklerin oluşumu, yüz ifadelerinde daha etkin 

görev alır. Ayrıca sağ yarım kürenin daha çok duygulanım, duygulanımı 

dışa vurma, sözsüz iletişimi izleyebilme yetileri ve yaratıcı, sezgisel, 

sanatsal yeteneklerle ilişkili olduğu ifade edilmektedir (Kandel vd., 

2013; Öztürk & Uluşahin, 2016).  Nörogörüntüleme çalışmaları da 

beynin sağ yarımküresinin duygular negatif olduğunda, sol yarım 

küresinin ise duygular pozitif olduğunda daha aktif olduğunu öne 

sürmektedir (Davidson & Hugdahl 1995; akt. Gallagher, 2005; Ergin, 

2014). 
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2.5. Duyguları Açıklayan Teoriler 

Çevresel duygu teorileri (Yüz Geribildirim Teorisi ve James-Lange 

Teorisi) bedende meydana gelen fizyolojik değişikliklerin duyguların 

ortaya çıkmasına nasıl etki ettiğine; duyguları bilişsel değerlendirme 

teorisi (Schachter-Singer deneyi), durumların değerlendirilmesinin ya 

da yorumlanmasının duyguların meydana gelmesine nasıl etki ettiğine 

dikkat çekmektedirler. Duygusal nörobilim yaklaşımı ise beynin, 

uyarıcıları değerlendirerek farklı duygusal durumların yaşanmasını ve 

ifade edilmesini sağlayan ya da buna katkısı olan nöral devrelerine 

odaklanarak duyguları ve duyguların altında yatan nöral temeli 

incelemektedir (Plotnik, 2009). Bu noktadan hareketle duygu 

oluşumunu açıklayan teorilerden bazıları aşağıda sırasıyla anlatılmıştır. 

2.5.1. Yüz Geri Bildirim Teorisi 

Darwin (1934) duygusal yüz ifadelerinin doğuştan geldiğini ve 

biyolojik olarak belirlenmiş olduğunu vurgulamıştır (Ekman & Friesen, 

1975; Stein & Oatley, 1992; Dursun, 2007).  Evrimsel süreçte, yüz 

kaslarında belirgin bir artış olmuş ve yüz ifadeleri, giderek 

karmaşıklaşan sosyal ilişkilerde, iletişim aracı olarak görev yapmaya 

başlamıştır. İletişimde kullanılan pek çok yüz kası ve bu kasların 

kombinasyonu sonucu oluşan binden fazla yüz ifadesi olduğundan söz 

edilmiştir (Darwin, 2001; Çarkçı, 2014). 

Yüz kaslarından gelen geribildirimin duygulara yol açtığı düşüncesi ilk 

olarak Charles Darwin (1872/1965) tarafından ortaya konmuş ve 

gelişerek günümüzde yüz geribildirim teorisi haline gelmiştir (Keltner 
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& Ekman, 2000). Yüz geribildirim teorisi, yüzde yer alan kasların ve 

derinin hareketlerinden gelen geri bildirimlerin beyin tarafından farklı 

duygular olarak algılandığını ve yorumlandığını ifade etmektedir 

(Plotnik, 2009).  

Bazı araştırmacılar, Darwin’in sadece yüz kaslarından gelen 

geribildirimin duygu oluşturmak için yeterli olduğu yönündeki orijinal 

teorisini onaylamıyor olsalar da, yüz kaslarından gelen 

geribildirimlerin, örneğin gülümseme veya ağlama ile ilgili olanların, 

duygu durumu ve genel duyguları etkileyebildiği ve öznel duygusal 

deneyimin yoğunluğunu arttırabildiği tespit edilmiştir (Kolb & Taylor, 

2000). 

2.5.2. James-Lange Teorisi 

1800’lerin sonunda iki psikolog, William James ve Carl Lange 

tarafından bağımsız olarak önerilen bu teori, belirli fizyolojik 

örüntülerin duygusal hislere yol açtığını belirtir. James-Lange teorisi, 

beynin belirli fizyolojik değişiklikleri duygu ya da his olarak 

yorumladığını ve her bir duygunun altında farklı fizyolojik örüntüler 

yattığını ifade etmektedir. James-Lange Teorisi'ne göre dış tepkiler 

duygunun başlıca kaynağını, bu tepkilerin gözlenmesi ise duygusal 

deneyimleri meydana getirir. James, duyguya ait bilişsel deneyimlerin, 

fizyolojik deneyimlerden sonra ortaya çıktığını iddia etmiştir 

(Bernstein vd., 1991). Bu teori, kişi tehlikeli bir durum karşısında 

kaçtığı için onun korku duygusu yaşadığını iddia etmektedir (Bernstein 

vd., 1991).  
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İnsanlar tehlikeli bir durumla karşılaştıklarında içgüdülerin etkisiyle 

kaçmaya başlarlar, bu esnada kalp atışı ve solunum hızında artış gibi 

değişiklikler meydana gelir. Teoriye göre duygu durumları yani bilinçli 

duygu deneyimleri beyin kabuğunun fizyolojik durumdaki 

değişiklikleri algılamasından sonra oluşmaktadır. Bir yangın karşısında 

kişi korku duygusuna kapılır çünkü beyin kabuğu kalp atışları, soluk 

alıp verme hızı, dizlerinin titremesi ve avuçlarının terlemesi ile ilgili 

uyarı ve işaretleri almıştır (Rozenweig, Leiman & Breedlove, 2002). 

Özetle insan bedeni, çevrenin belirli özelliklerine tepkide bulunur ve 

kişi bedeninin bu tepkilerini fark ettiği zaman heyecan duygusu yaşar 

(Cüceloğlu, 1998; Ergin, 2014). 

2.5.3. Bilişsel Değerlendirme Teorisi 

Bilişsel değerlendirme teorisi Schachter ve Singer’in deneyi ile başladı 

ve birçok araştırmacı sayesinde bugünkü haline geldi (Lazarus, 1999; 

Ellsworth & Scherer, 2003). Schachter, duyguların kortekste 

yapılandırıldığını vurgulamış, korteksin çevreden gelen uyarıları özgül 

duygulara dönüştürmekte olduğunu öne sürmüştür. Duygusal 

yaşantıların gerisinde bilişsel etkinliklerin rol oynadığını ifade etmiştir.  

İnsanların duygusal olarak tepki verme biçimleri yaptıkları 

değerlendirmelere, başka bir deyişle duygunun nedenlerine ilişkin 

çıkarımlarına bağlıdır ve duygusal deneyimde kendi bedensel hisleri 

çok önemlidir (Leon & Hernandez, 1998). Stanley, Schachter ve 

Jerome Singer'e (1962) (Schachter-Singer teorisi) göre duygu iki faktör 

içerir, ilki fizyolojik uyarılma ve ikincisi bu uyarılmanın bilişsel 

yorumudur (Kowalski & Westen, 2005). Spesifik olarak, insanlar öfke, 
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mutluluk veya diğerleri gibi spesifik olmayan bir fizyolojik uyarılma 

durumu yaşadıklarında, bu uyarılmaların kendi iyiliği için ne anlama 

geldiğini anlamaya çalışırlar. Bu arada, yüz ifadeleri insanların 

duyguları hakkında temel bilgi kaynağı olsa da, durumla ilgili bilgi 

yüzdeki bilgileri etkileyebilir veya bazen geçersiz kılabilir (Kowalski 

& Westen, 2005).  

Uyarılmayı yorumlamak için insanlar genellikle durumsal ipuçlarını 

kullanırlar. Durumsal ipuçlarının önerdiği şekilde yanıt verirler. 

Kısacası, bilişsel süreçler diğer insanların duygularını yorumlamada 

merkezi bir rol oynar. Bununla birlikte, çok sayıda çalışma bir dereceye 

kadar Schachter-Singer teorisini desteklemektedir. Pek çok bilişsel 

kuramcıya göre, insanların duyguları, yalnızca değerlendirme 

mekanizmalarının değil, kendileriyle yüzleşen durumlara veya 

uyarıcılara ilişkin yargılarını ve değerlendirmelerini de yansıtır 

(Kowalski & Westen, 2005).  

2.5.4. Cannon-Bard Teorisi 

Cannon ve Bard, duygusal değişimlerin düzenlenmesinden, talamus ve 

hipotalamus olmak üzere iki subkortikal yapının sorumlu olduğunu 

belirtmişlerdir. Cannon-Bard teorisi, uyarılma ve duygusal tepkinin 

aynı anda gerçekleştiğini ifade etmiştir (Kowalski & Westen, 2010; 

Kıray, 2018). Bu yeni teori, duygu uyandıran uyarıcıların aynı anda 

hem korku gibi duygusal bir deneyimi hem de terleme gibi bedensel 

tepkileri ortaya çıkardığını ileri sürmüştür (Candland vd., 1977; 

Kowalski & Westen, 2010). Başka bir deyişle, korktuğumuz için koşar 
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ve titreriz şeklinde bir görüş ortaya koymuştur (Frijda, 1986). Cannon 

ve Bard’ın teorilerine göre “bir adam bir ayı görürse koşar ve aynı 

zamanda korkar” (Atkinson, 2010). 

Bütün bu kuramlardan herhangi birinin kesin doğru olduğunu söylemek 

mümkün değildir. İnsan duygulanımı son derece karışık olduğundan 

her kuramın yerine ve zamanına göre doğru olduğu durumlar 

mevcuttur. Kimi zaman uyarılma duygulanımdan önce olur, kimi 

zaman düşünce duyguyu üretir, bazen de bütün süreç kendiliğinden 

gelişir (Sayar & Dinç, 2016). 

2.6. Duygusal-Sosyal Gelişim 

Goleman (1995), diğerlerinin ne hissettiğini anlayabilmenin anahtarı 

olarak ses tonu, jest ve mimikler, yüz ifadesi ve benzeri türden sözsüz 

ifadeleri okuyabilme yeteneğinin önemine vurgu yapmıştır. Bu 

bağlamda özellikle duygusal yüz ifadeleri çocukların sosyal 

davranışlarını düzenlemesi ve ebeveyn-çocuk ilişkilerinin kalitesi 

açısından çok önemlidir. Yüz ifadeleriyle duyguları doğru yorumlama 

ve ifade etme becerileri bebeklik ve çocukluk döneminde gelişir. 

İletişim açısından, yüzler yalnızca görülmesi gereken ilginç uyaranlar 

değildir; aynı zamanda sosyal bilgi kaynaklarıdır (Ergin, 2014).  

Duygular, bebek konuşmayı öğrenmeden önce ebeveynlerin ve 

bebeklerin iletişim kurduğu ilk dil olarak kabul edilir. Bebekler, 

ebeveynlerinin yüz ifadelerine ve ses tonlarına tepki verirler. Ek olarak, 

yüz ifadesinin bu iletişimsel ve sosyal rolü, temel hayatta kalma 

tepkilerinin uzun süreli kullanımının sonucudur (Erickson & Schulkin, 
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2003). Çocuklar olgunlaştıkça, duygusal ifadelerini sosyal açıdan 

uygun yollarla değiştirmeyi öğrenirler (Dunn & Hughes, 1998; 

Erickson & Schulkin, 2003). Yaklaşık 10 yaş civarında, temel 

duyguların yüz ifadelerini kategorize etme yeteneği neredeyse yetişkin 

düzeyine ulaşır (Gosselin & Larocque, 2000). 

Tablo-1: Bebeklerin Duygu Gelişimi Tablosu (Rice, 1997; İnanç Yazgan, 2015) 

DUYGU ORTAYA ÇIKIŞ 

ZAMANI 

İlgi,Üzüntü, Tiksinme=İğrenme Doğuştan itibaren var. 

Toplumsal gülümseme (neşe) 4-6 hafta 

Öfke, Şaşkınlık, Üzüntü 3-4 ay 

Korku 5-7 ay 

Utanma 6-8 ay 

Mutluluk, Suçluluk 2 yaş 

 

Yukarıdaki tabloda da belirtildiği gibi bebeklerin yüzlerdeki duygusal 

ifadelere duyarlılığı, yaşamın ilk iki yılında yavaş yavaş artmaktadır. 

Üç aylık bebekler bile gülümsemenin yoğunluğu arttıkça yüzlere daha 

uzun süre bakabilir (Santrock, 1997; Vasta vd., 2000). Araştırmacılar, 

yeni doğan bebeklerin bile neredeyse her türlü yetişkin duygusal 

ifadesini üretmek için gereken tüm yüz kas hareketlerine sahip 

olduklarını tespit etmişlerdir (Oatley & Jenkins, 1996; Vasta vd., 2000). 

Bebekler bazı duyguları diğer duygulardan daha erken ifade ederler. 

Gosselin & Larocque (2000), yüz ifadelerinin tanınması açısından, 

mutluluk ve üzüntü ifadesinin korku ve tiksintiden daha tanınabilir 
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olduğunu; öfke ve şaşkınlık ifadelerinin tanımlanmasının tiksintiden 

daha kolay, ancak mutluluk ve üzüntüden daha zor olduğunu öne 

sürmüşlerdir. Nelson & Dolgin (1985), 7 aylık bebeklerin bile farklı 

insanların yüzlerine bakarak, mutluluk-korku ve mutluluk-şaşkınlık 

olarak kategorize edebildiklerini tespit etmiştir. Özetlenecek olursa, 

bebekler olgunlaştıkça duygusal yüz ifadelerini daha iyi ayırt 

edebilirler, böylece yavaş yavaş duygularını sosyal olarak ifade etmeyi 

öğrenirler ve yüz ifadelerini belirleme sosyal etkileşimleri organize 

etmek için diğer insanların duygularının değerlendirilmesine katkıda 

bulunur (Dursun, 2007; Ergin, 2014). 

Okul öncesi dönemdeki çocukların, duygular ve duygusal ifadelere 

ilişkin pekçok şeyi öğrendiği ve onların diğerlerinin ifade ettiği olumlu 

duyguları kolayca anlayabildikleri tespit edilmiştir (Sroufe vd., 1996; 

Ergin, 2014). Gelişim uzmanları çocuklarla yapmış oldukları 

çalışmalarda onların konuşmalarını incelemişler ve iki yaşındaki 

çocukların hem kendi duyguları hem de diğerlerinin duyguları hakkında 

konuştuklarını gözlemlemişlerdir. Yapılan araştırmaların sonuçları 

çocukların hangi yüz ifadelerinin hangi duygulara ait olduğunu ayırt 

edebildiklerini ortaya koymaktadır (Gosselin, Werren & Diotte, 2002). 

Karşıdaki kişilerin duygularını ifade ederken bilginin farklı 

kaynaklarını düşünme becerisinin ise orta çocukluk döneminde 

gelişmeye başladığı görülmektedir. Bohnert, Crnic & Lim (2003)’in 

aktardığına göre, orta çocukluk döneminde çocuklar, duyguları 

anlamak için zihinsel süreçlerini harekete geçirerek, daha fazla aktöre  

(yüz ifadesi, ses tonu vb.) bakarlar (Ergin, 2014). 
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Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımlanan ergenlik 

döneminde, ergen bireyin akranları ve çevresindeki bireylerle sağlıklı 

iletişim kurabilmesi, duygusal gelişim süreci açısından oldukça 

önemlidir. Bu dönemde genç insan cinsel olgunluğa ulaşır ve aileden 

ayrı bir birey olarak kendi kimliğini kazanır (Erikson, 1963; akt. 

Atkinson, 2010).  

Çocuklar öfke ve sevinç gibi duygularını anında ve daha belirgin bir 

şekilde ortya koyarken, ergenlik dönemindeki bireyler ise duygularını 

maskeleyip gizleyebilmektedir. Bu durum duygusal açıdan çocukluk ve 

ergenlik dönemi arasındaki farklardan biri olarak kabul edilir. Genel 

olarak ergenlik döneminde kızların erkeklerden daha önce duygusal 

olgunluğa eriştikleri; aynı yaşta ve farklı cinsiyette iki ergene 

bakıldığında kız olan ergenin erkeğe göre muhtemelen duygularını 

kontrol etme bakımından daha olgun davranışlar sergilediği tespit 

edilmiştir (Kulaksızoğlu, 1998; Ergin, 2014). Ergenlik döneminin 

başlangıç aşamasında büyümenin hızlı oluşu, biyolojik-cinsel değişime 

eşlik eden hormonal salgılar buluğda ve onu takip eden yıllarda 

ergenlerin hem duyguları hem de davranış ve tutumlarında belirgin 

farklılıklar ortaya koymasına sebep olur (Hurlock, 1987; Kulaksızoğlu, 

1998; Ergin, 2014). Özetlenecek olursa, ergenlik döneminde özellikle 

karşı cinse duyulan ilginin artmasıyla birlikte, duygusal yüz ifadelerini 

doğru okuyabilme ve kendi duygularını doğru şekilde ifade edebilme, 

ergenin çevresiyle sağlıklı bir iletişim kurabilmesi adına oldukça büyük 

bir öneme sahiptir. 
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2.6.1. Genç Erişkinlik Döneminde Duygusal Gelişim 

Erikson, genç bireylerde kimlik krizi sorununun ideal olarak 20’li 

yaşların başları ve ortalarında çözülmesi gerektiğini ve böylelikle genç 

bireyin başka görevlere geçebileceğini ifade etmiştir. Sürecin başarılı 

olmasıyla birlikte, genç bireyin bir kimlik kazandığı ifade edilir, bu da 

genellikle bireyin tutarlı ve kararlı bir cinsel kimlik, mesleki yönelim 

ve ideolojik dünya görüşü kazandığı anlamına gelir, bunlar sonraki 

gelişme sırasında değişmeye açık olabilir ve olmalıdır (Erikson, 1968; 

Atkinson, 2010).  

Genç erişkinlik yıllarında kimlik krizinin çözülmesiyle birlikte insanlar 

belli bir mesleği benimserler ve çoğu evlilik ya da başka tipte yakın 

ilişkilere açık hale gelirler. Erikson, kimliği bir yakınlık habercisi 

olarak görmekte ve henüz tatmin edici bir kimlik oluşturmamış 

gençlerin yakın bir ilişki kurmakta, karşılıklı olarak doyum sağlayıcı 

ilişkilere girmekte zorlanacaklarını ifade etmektedir. Erikson’a göre bu 

kişilerin sadece kendileriyle meşgul olmaları, öteki kişinin 

gereksinimlerini anlamalarını zorlaştıracaktır. Ancak bu konuda bir 

bakış açısı daha vardır. Buna göre genç insan başlangıçta bir kimlik 

arayışı içinde değil, bir yakınlık kurma gereksinimindedir ve kendi 

kimliğinin oluşması başka kişilerle yakın ilişkiler kurmasıyla mümkün 

olur (Sullivan, 1953; akt. Plotnik, 2009). Genel olarak değerlendirildi-

ğinde büyük olasılıkla yakınlık kurma ve kimlik, gençlik ve erken 

yetişkinlik dönemleri boyunca etkileşim halindedir. 

Birçok birey için yetişkin olmak oldukça uzun bir süreç olabilmektedir. 

Son yıllarda ergenlikten yetişkinliğe geçiş genç erişkinlik kavramı 
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(yaklaşık 18-25 yaşları arasında) ile ifade edilmektedir (Arnett, 2006). 

Deneme ve keşif bu sürecin temel özellikleridir. Bu dönemdeki gelişim 

sürecinde birçok birey gelecek planlamalarını, kimliğinin özelliklerini 

ve seçtiği yaşam biçimini (bekâr, birlikte, evli) hala araştırma 

aşamasındadır. Jeffrey Arnett’e (2006) göre genç erişkinlik için beş 

temel özellik söz konusudur ve bu özellikler; özellikle romantik ilişki 

ve iş konularında kimlik arayışıdır. Bu dönem, birçok birey için 

yetişkinliğe geçiş sürecinde kimlik örüntüsünde temel değişiklikler 

ortaya koyduğu bir dönem olarak ifade edilir (Cote, 2009; Kroger, 

Martinussen & Marcia, 2010), kararsızlık (genç erişkinlik dönemi ciddi 

değişimlerin en üst seviyeye ulaştığı bir dönemdir ve bu dönemde aynı 

zamanda aşk, iş ve eğitim konularında sıklıkla kararsızlıkların 

yaşandığı gözlenir), öze-dönüklük  (genç erişkinliğe geçiş sürecinde 

bireyler, sosyal sorumluluklarına oldukça az dikkat etmekte, 

başkalarına karşı görev ve yükümlülüklerine karşı özensiz 

davranabilmekte ve yaşamlarını şekillendirirken oldukça bağımsız 

davranışlar sergileyebilmektedirler), kararsız duygular (genç erişkinlik 

sürecinde pekçok birey kendisini net bir şekilde ifade edememekte ve 

kendisini ne tam bir ergen ne de tam bir yetişkin olarak 

hissedememektedir), bireylerin yaşamlarını değiştirme imkânını 

yakalayabildikleri olasılıklar dönemi (genç erişkinlik döneminde iki 

türlü olasılığın söz konusu olduğu belirtilmektedir: (1) pek çok genç 

erişkin gelecekleri hakkında olumlu düşüncelere sahiptir, (2) bir önceki 

dönemde zorluklar yaşamış genç erişkinler içinde bulundukları 

dönemde yaşamlarını olumlu yönde değiştirebilecekleri fırsatlar 
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yakalamaktadırlar) şeklinde sıralanmaktadır (Arnett, 2006; Atkinson, 

2010). 

2.7. Duygusal Yüz İfadelerinin Evrenselliği ve Kültürel 

Farklılıklar 

Ekman (1972), duygusal yüz ifadelerinin oluşumunda beyin (bir evrim 

ürünü olarak) ve kültürel etkilerin katkılarını ortaya koymak için 

evrensellikle ilgili duruşunu nöro-kültürel teori olarak adlandırmıştır. 

Beyin, belirli bir duygu oluştuğunda belirli bir ifade üretmek için 

yüzdeki hangi kasların hareket edeceğine karar verir. Bununla birlikte 

yüz ifadelerinin oluşumunda farklı kültürler de evrensel biyoloji 

kurallarının ötesine geçerek kendi sınırlamalarını ortaya koyarlar. 

Farklı iki kültürden gelen (Fore kültürü ve Amerikalı üniversite 

öğrencileri) grup üyelerinin tepkilerinin karşılaştırıldığı bir araştırma 

tanımlanırken bazı kültürel etkiler oldukça dikkate değer bulunmuştur. 

Biehl vd. (1997) tarafından altı farklı coğrafyada (ABD, Japonya, 

Macaristan, Polonya, Sumatra, Vietnam), farklı kültürlerdeki bireylere 

ait yüz ifadesi yargılarını karşılaştırmak amacıyla yapılan bir 

çalışmada, birbirinden farklı kültürler arasında oldukça yüksek bir 

görüş birliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada öfke 

duygusunu tanımada Japon yetişkinlerin Vietnamlı, Polonyalı ve 

Amerikalı yetişkinlerden daha başarısız olduğu görülürken, Vietnamlı 

yetişkinlerin tiksinme duygusunu tanımada diğer bütün ülkelerin 

katılımcılarından daha başarısız oldukları tespit edilmiştir.   

Genel olarak değerlendirildiğinde, dünya genelindeki insanlar, kültürel 

farklılıkları, ırkları, cinsiyetleri ya da eğitim durumlarından bağımsız 
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olarak, temel duyguları hemen hemen aynı şekilde ifade etmekte ve 

diğerlerinin yüz ifadelerini tanıyarak deneyimlediği duyguları 

tanımlayabilmektedirler. Ayrıca duygusal yüz ifadelerinin bazı yönleri 

evrensel olsa bile, farklı kültürlerin duyguların nasıl kontrol edilmesi 

gerektiği ile ilgili farklı ahlaki değerleri söz konusudur. Bazı duygusal 

davranış şekilleri ve yüz ifadeleri her bir kültüre özgü olmaktadır 

(Gerrig & Zimbardo, 2015).  

Yüz ifadelerinden duyguların tanımlanmasına etki eden faktörlerden bir 

diğeri ise yüz ifadelerine ait fotoğraflardan oluşan test ya da veri setinde 

gösterilen kişilerin katılımcılarla aynı kültürden olması durumunda yüz 

ifadelerinin daha yüksek oranda doğru tanınması durumudur. Bu durum 

“grup avantajı” şeklinde ifade edilmektedir (Elfenbein & Ambady, 

2002; Metin, 2018). Özetlenecek olursa katılımcılar ile fotoğraf ya da 

görseldeki kişilerin aynı toplumdan olması, yüz ifadelerinin yüksek 

oranda doğru tanınmasına katkıda bulunmaktadır. Farklı kültürlere 

sahip bireylerin duygusal yüz ifadelerini tanımlama ve anlama 

düzeylerinin karşılaştırıldığı birçok çalışmada kişilerin kendi 

kültürlerinden gelen bireylerin duygularını daha iyi anladığı ve 

kültürler arasında yüz ifadelerinden duygu tanıma ve anlama 

bakımından farklılıklar olduğu görülmüştür (Ekman & Keltner, 1997; 

Shioiri vd., 1999a; Huang vd., 2001; Elfenbein & Ambady, 2003; 

Marsh vd., 2003; Camras vd., 2006; Yuki vd., 2007; Akpınar, 2010; 

Turan, 2016). 

Çinli üniversite öğrencilerinin katılımcı olduğu çalışmada Matsumoto 

& Ekman’ın (1988) hazırladığı JACFEE (Japanese and Caucasian 
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Facial Expressions of Emotion= Japon ve Beyaz ırktan insanların 

duygusal yüz ifadelerinden oluşan 56 fotoğraf içeren bir test) fotoğraf 

seti kullanılmıştır. Sonuçlar benzer çalışmalarla beraber incelendiğinde 

Amerikalı katılımcıların duygusal yüz ifadelerini Çinli ve Japon 

katılımcılardan daha iyi tanıdıkları, Japon ve Çinli katılımcıların yüz 

ifadelerini tanımlama düzeylerinin ise benzerlik gösterdiği belirtilmiştir 

(Huang vd., 2001).  Japon, İngiliz ve İtalyan katılımcılarla yapılan diğer 

bir çalışmada, katılımcıların Japonlara ait yüz fotoğraflarındaki 

duyguları tanımlamakta zorlandıkları ifade edilmiştir (Ekman & 

Keltner, 1997).  

Yüz ifadelerinden duyguların tanımlanmasında Türk ve Moğol 

katılımcılar arasında herhangi bir farklılık olup olmadığını tespit etmek 

amacıyla Akpınar (2010) tarafından Türk insanına ait duygusal yüz 

ifadeleri içeren bir fotoğraf testi kullanılarak yapılan çalışmada, Türk 

ve Moğol katılımcıların yüzlerden duyguları tanımlamaları arasında 

farklılıklar olduğu ve Türk katılımcıların daha yüksek puanlar aldığı 

görülmüştür. Turan (2016) tarafından yapılan çalışmada da 

katılımcıların, kendi toplumuna ait duygusal yüz ifadelerini daha kolay 

ve yüksek oranda tanıdıkları gözlemlenmiştir.  

Özetlenecek olursa; altı temel duygu (korku, mutluluk, tiksinme, 

şaşkınlık, öfke, üzüntü) evrensel olarak kabul edilmekle birlikte genel 

olarak insanlar kendi kültürlerine ait duygusal yüz ifadelerini farklı 

kültürlere ait duygusal yüz ifadelerine kıyasla daha iyi tanıma 

eğilimindedirler. Yapmış olduğumuz çalışma bulguları 

değerlendirildiğinde, yukarıda ifade edilen çalışma sonuçları ile 
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benzerlik gösterdiği ve katılımcıların kendi toplumuna ait bireylerin 

duygusal yüz ifadelerini daha fazla tanıma eğilimine sahip olduğu 

görülmektedir.  Bu bağlamda kişilerin doğdukları andan itibaren içinde 

yaşadıkları toplum ve kültürel özelliklerin; duygusal yüz ifadelerini 

tanıma, ayırt etme, anlamlandırma ve yorumlamasını da etkilediği 

belirtilmektedir (Turan, 2016).  

2.8. Duygusal Yüz İfadeleri İle İlgili Yapılan Çalışmalardan 

Örnekler 

Duygusal yüz ifadelerinin doğru tanınması, anlamlandırılması ve 

yorumlanması kişilerin birbirleriyle sağlıklı ilişkiler kurmasında önemli 

bir rol oynar. Bu noktadan hareketle yüz ifadelerinden duygu tanıma ile 

ilgili yıllardır yapılan çalışmalar, yöntemsel açıdan bazı farklılıklar 

göstermektedir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde yüz hareketlerine 

yönelik temel de iki farklı yöntemin kullanıldığı gözlemlenmektedir. 

Bunlardan birincisi katılımcının yüz ifadesine yönelik araştırmalar 

iken, diğeri katılımcıdan tespit edilmesi istenen yüz ifadeleri 

araştırmalarıdır. Bir başka deyişle birincisi katılımcıların yüz 

ifadelerindeki kasların araştırmacı tarafından çözümlenmesi iken, 

ikincisi katılımcılara gösterilen yüz ifadelerinin yine katılımcılar 

tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesidir (Ekman & Rosenberg, 

2005; Metin, 2018).  Bu araştırmada ise yüz ifadelerinin katılımcı 

tarafından nasıl değerlendirildiği yönteminin kullanılmasının yanı sıra 

katılımcılardan altı temel duygu ve nötr duygudan sadece birisinin 

seçilmesinin istenmesiyle de zorunlu seçim yöntemi kullanılmıştır. Bu 

yönteme uygun olarak ise araştırmacı tarafından hazırlanan “Genç 

Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi (GEDTT)”, “Türk 
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Toplumunda Sağlıklı Bireylerin Yüz İfadelerinden Oluşan Duyguları 

Tanımlama Testi (TTDTT)” ve alanyazında sıklıkla kullanılan “Yüzde 

Dışavuran Duyguların Tanınması Testi (YDTT)” kullanılmıştır.  

Duygu ifadeleri ilgili günümüze kadar pek çok çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde, altı temel duygunun 

evrenselliğine dair kanıtlar ortaya konmuş ve bu duyguların mutluluk, 

üzüntü, korku, şaşkınlık, tiksinme ve öfke olduğu ifade edilmiştir 

(Ekman & Friesen, 1975; Ekman vd., 1987). Yüz ifadelerinden 

duyguları tanımlama ile ilgili yapılan çalışmalarda sıklıkla bu temel 

duygular kullanılmaktadır. Ekman & Friesen (1976) tarafından 

hazırlanan POFA (Pictures of Facial Affect) veri seti, altı temel duygu 

ve nötr ifadenin yer aldığı (altı kadın ve beş erkeğe ait) fotoğraflardan 

oluşmaktadır (Huang vd., 2012; akt. Şimşek, 2019). Benzer şekilde 

araştırmacıların kullanımına sunulan diğer bazı veri seti/veritabanları 

ise Yüz Tanıma Teknolojisi (FERET) veritabanı (Maryland vd., 1993), 

Yale Yüz Veritabanı, Japon Kadın Yüz İfadesi (JAFFE) Veritabanı, Çin 

Bilimler Akademisi-Poz, İfade, Aksesuar ve Aydınlatma (CAS-PEAL) 

gibi veritabanları şeklinde ifade edilmektedir (Huang vd., 2012; akt. 

Şimşek, 2019).  

Ekman & Friesen (1976) tarafından geliştirilen ve alanyazında sıklıkla 

kullanılan duygusal yüz fotoğrafları seti POFA siyah–beyaz 

fotoğraflardan oluşmaktadır. FACS ile güvenilir bir şekilde kodlanan 

bu setin Türkiye’deki araştırmalarda da kullanıldığı görülmektedir 

(Tatar vd., 2015; Erdoğan, 2016). Yanı sıra Tombul (2019) tarafından 
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ülkemizde POFA testinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 

yapılmıştır.  

Metin (2018) tarafından yapılan bir çalışmada ise yüz ifadelerinin 

katılımcı tarafından nasıl değerlendirildiği yönteminin kullanılmasının 

yanı sıra katılımcılardan yedi temel duygudan sadece birisinin 

seçilmesinin istenmesiyle de zorunlu seçim yöntemi kullanılmıştır. Bu 

yönteme uygun olarak ise alanyazında sıklıkla kullanılan, Matsumoto 

& Ekman (1988) tarafından geliştirilen JACFEE kullanılmıştır. 

Şimşek (2019) tarafından yapılan çalışmada, mutluluk, korku, tiksinme, 

üzüntü, öfke duygu ifadelerinden oluşan, orijinali Almanya'da 

geliştirilmiş ve oldukça kapsamlı bir veri seti olan FACES temel 

alınarak oluşturulmuş FACES Türkiye örneklemi veri seti (Çap vd., 

2017) kullanılmıştır.  Ayrıca bu çalışmada Türkiye örneklemi veri 

setinin 18-26 yaş arası genç erişkin katılımcılardaki geçerliliği tespit 

edilmiştir. 

Alanyazın incelendiğinde ülkemizde bizim yapmış olduğumuz 

çalışmaya benzer özellikte ve duygusal yüz ifadelerini anlama 

becerisini değerlendirmek üzere hazırlanmış bazı testler bulunmaktadır. 

Bunlardan birisi Dökmen (1986) tarafından geliştirilmiş, geçerlik ve 

güvenirliği yapılmış olan “Duygusal Yüz İfadelerini Teşhis Testi 

(YİTT)” dir. Bu test 17 farklı duygu ifadesinden oluşan 53 tane renkli 

fotoğraftan meydana gelmektedir. Her bir duygusal yüz ifadesi bir veya 

daha çok sayıda fotoğrafta gösterilmiş ve bir Türk tiyatro sanatçısının 

fotoğrafları çekilmiştir. Fotoğraflarda yer alan duygu ifadeleri; mutlu, 

üzgün, öfkeli, şaşırmış, küçük görme, tiksinmiş, korkmuş, nötr, üzgün-
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öfkeli, üzgün-küçük görme, üzgün-şaşırmış, mutlu-üzgün, mutlu-küçük 

görme, mutlu-şaşırmış, korkmuş-şaşırmış, şaşırmış-öfkeli, öfkeli-

tiksinmiş şeklindedir. YİTT güvenirlik için kontrol grubunun ön test ve 

son test puan ortalamaları arasındaki ilişki incelenmiş, aradaki ilişki ve 

r = .75 olarak tespit edilmiştir (Dökmen, 1986).  

Başka bir çalışma ise İşleyen vd. (2011) tarafından yapılmıştır; onlar 

şizofreni hastaları için geliştirilen “Yüz İfadelerini Öğreniyorum” 

isimli bir web sitesini kurmuşlardır. Bu web sitesi; şizofreni hastalarının 

öğrenmeyi etkileyebilecek dikkat eksikliği, düşünce bozukluğu ve 

düşük aktivite gibi problemlerini dikkate alarak, yüze ait duygu 

ifadelerinin tanıtıldığı “Eğitim”, sekiz tane oyundan meydana gelen 

“Oyunlar” ve kullanıcıların oyunlarla ilgili yardım alabilecekleri 

“Yardım” modülleri olarak üç ana modül biçiminde hazırlanmıştır. 

Oyunların tamamında “Yüze Ait Duygu İfadeleri (YADİF)” fotoğraf 

setinden alınan yüz ifadeleri kullanılmıştır. YADİF fotoğraf seti İşleyen 

vd. (2011) tarafından tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 

toplam 40 kişinin temel duygu ifadesi içeren yüz fotoğraflarından 

oluşmaktadır.  

Son yıllarda Sarıbay vd.  (2018) tarafından yapılan önemli 

çalışmalardan birisi de; üniversite öğrencilerinin yüz ifadelerinin yer 

aldığı ve standart fotoğraflardan meydana gelen, Türk toplumuna ait 

duygusal yüz ifadeleri veri tabanı hazırlanmasıdır. 

Alanyazın genel olarak değerlendirildiğinde görülmektedir ki, bu 

çalışmada hazırlanmış olan testin ülkemizde Türk toplumunda yaşayan 

genç erişkin bireylere ait duygusal yüz ifadelerinden meydana gelmiş 
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olması, çalışmanın önemini oldukça arttırmaktadır. Bu bağlamda 

GEDTT’nin 5 temel duygu (mutluluk, şaşkınlık, öfke, korku, üzüntü) 

için güvenilir ve geçerli bir test olması, alanyazına önemli bir katkıda 

bulunulmasını sağlamıştır. 

2.9. Empati 

Empati, sağlıklı bir iletişimin önemli bileşenidir ve yaşamın her 

alanında iletişimi kolaylaştırma özelliğine sahiptir. Dökmen (2012) 

empati kavramını; bir insanın, kendisini karşısındaki kişinin yerine 

koymak suretiyle onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması 

olarak ifade etmektedir. Rogers ise empati duygusunu “bir insanın 

olaylara karşısındaki kişinin bakış açısıyla bakabilmesi, o kişinin 

duygularını doğru olarak anlayabilmesi ve anladığını ona iletmesi 

süreci” şeklinde tanımlamaktadır (akt. Mearns & Thorne, 2000; Bor 

vd., 2002). 

İnsan ilişkilerinde oldukça önemli bir beceri olan empati, kişiler arası 

iletişimde başarıyı belirleyen bir etmen olarak görülmekte ve günlük 

yaşamdaki pek çok faktör insanların empati yeteneklerini 

etkilemektedir. Bu konu ile ilgili yapılmış olan çalışmalardan birinde, 

müzikle uğraşan bireylerin empati yeteneklerinin, uğraşmayan 

bireylere kıyasla daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Hietolahti-Ansten 

& Kalliopuska, 1991). Yine başka bir çalışmada, evcil hayvan besleyen 

çocukların beslemeyenlere göre erişkinlik dönemindeki empati 

düzeyleri daha yüksek bulunmuştur (Poresky & Hendrix, 1990). 



GENÇ ERİŞKİNLERDE YÜZLERDEN DUYGULARI TANIMLAMA TESTİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ | 51 

 

 

 

Kişilerin hobileri ve kişisel ilgi alanları da empati becerilerini 

etkilemektedir. 

Özetlenecek olursa, yapılan bu çalışmada özellikle genç erişkin 

bireylerin empati yeteneğinin gelişmiş olmasının onların çevrelerindeki 

kişilerle daha sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlayacağı ve sosyal 

yaşamlarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Ayrıca 

çalışmada genç erişkin bireylerin duygusal yüz ifadelerini tanımaları ile 

empati becerileri arasında olumlu yönde bir ilişkinin olabileceği ön 

görülmektedir. 

2.10. Sosyal Zekâ 

20. yüzyılın başlarından itibaren psikoloji alanında zekânın bilişsel 

boyutu dışında yer alan farklı zekâ modelleri geliştirilmeye başlanmış 

ve sosyal zekâ bu modeller arasındaki yerini almıştır. Edward 

Thorndike 1920 yılında, IQ testlerinin ortaya çıkışından bir süre sonra 

sosyal zekânın özgün tarifini yapan ilk psikologtur. Thorndike sosyal 

zekâyı “insanları anlama ve idare etme yeteneği” ve “insan ilişkilerinde 

ustaca davranmak” olarak tanımlamıştır (Goleman, 2006).  

İnsanların karakterlerini tanıma ve anlama yeteneğine sahip olan 

bireylerin sosyal zekâlarının yüksek olduğu varsayılmakta, bu kişilerin 

akıl yürütme ve düşünce üretmede oldukça yetenekli oldukları 

belirtilmektedir. Sosyal zekâsı yüksek olan kişiler diğerleri ile kolayca 

ilişki kurmakta, onların duygusal tepkilerini doğru şekilde anlamakta 

ve şiddetli tartışmaları sakin bir şekilde yönetebilmektedirler. Ayrıca bu 

kişiler farklı toplum, ırk, yaş ve kültürlerden insanlarla rahatlıkla ilişki 
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kurabilmekte ve onların kendilerini rahat hissetmelerini sağlamakta-

dırlar (Goleman, 2006).  

Sosyal zekânın üç alt boyutu olduğu ve bu boyutların sosyal bilgi 

süreci, sosyal farkındalık, sosyal beceri şeklinde sıralandığı ifade 

edilmiştir (Silvera, Martinussen & Dahl, 2001). Bu alt boyutlardan 

sosyal bilgi süreci; kişilerin kendileri ve çevrelerindeki insanların 

duygu, düşünce ve beklentilerini anlama, sözsüz mesajları okuyabilme 

olarak, sosyal farkındalık alt boyutu; ortam, yer ve zamana uygun 

olarak davranma ve sosyal uyum gösterme olarak ve sosyal beceri alt 

boyutu ise temel iletişim becerileri ile insan ilişkilerini ustalıkla 

yönetme olarak tanımlanmışlardır. Doğan, Totan & Sapmaz (2009) 

tarafından yapılan çalışmada ise bu üç alt boyutun da benlik saygısıyla 

doğru orantılı olduğu tespit edilmiştir. Doğan & Çetin (2009) tarafından 

yapılan başka bir çalışmada da depresyon seviyesi yüksek olan 

üniversite öğrencilerinin sosyal farkındalık ve sosyal beceri 

seviyelerinde düşmelerin söz konusu olduğu saptanmıştır. Ayrıca 

özgüven seviyesinde meydana gelen artışın sosyal farkındalık ve sosyal 

beceri seviyelerinde de artışı etkilediği gözlemlenmiştir (Doğan, Totan 

& Sapmaz, 2009). Doğan & Eryılmaz (2014) tarafından yapılan diğer 

bir çalışmada ise sosyal zekânın mutluluktaki rolü incelenmiş ve sosyal 

zekânın alt boyutlarından biri olan sosyal becerinin mutlulukla en çok 

bağlantısı olan değişken olduğu tespit edilmiştir.  

Saxena & Jain (2013) tarafından yapılan çalışmada, kız öğrencilerin 

erkek öğrencilerden ve sanat alanındaki bölümlerde eğitim alan 

öğrencilerin diğer bölümde eğitim alan öğrencilerden daha yüksek 
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sosyal zekâ seviyesine sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, farklı 

çalışmalarda; şehirlerdeki üniversitelerde öğrenim gören ve akademik 

başarısı daha yüksek olan öğrencilerin kırsal bölgelerdeki 

üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere kıyasla daha yüksek sosyal 

zekâ seviyesine sahip oldukları da belirtilmiştir (Tasleema & Ganai, 

2015; Akkuzu, 2019). 

Özetlenecek olursa, yapılan bu çalışmada özellikle genç erişkin 

bireylerin sosyal zekâlarının gelişmiş olmasının onların çevrelerindeki 

kişilerle daha sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlayacağı ve sosyal 

yaşamlarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Ayrıca 

çalışmada genç erişkin bireylerin duygusal yüz ifadelerini tanımaları ile 

sosyal zekâ düzeyleri arasında olumlu yönde bir ilişkinin olabileceği ön 

görülmektedir. 
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3. YÖNTEM 

Çalışmanın yürütülmesi için gerekli etik kurul onayı Üsküdar 

Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulunun SAYI: 

61351342/2021-75 sayılı onayıyla alınmıştır. Sayı: 60560713-044/8 

kararı ile Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü’nden çalışma izin onayı 

alınmıştır. 

3.1. Araştırma Modeli  

 “Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi”nin 

geliştirilmesi ile güvenilirlik ve geçerlilik çalışmalarını da kapsayan 

araştırmanın bütününde nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Yanı 

sıra araştırma hem betimleyici hem de ilişki arayıcı türdedir.  “Genç 

Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi” nin geliştirilmesi, 

güvenilirlik ve geçerlilik çalışmasının yapılması planlanmış ve 

gerçekleştirilmiştir. 

         3.2. Evren ve Örneklem    

Çalışmanın evrenini İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin lisans 

bölümleri ve ön lisans programlarında eğitime devam eden, 18-25 yaş 

aralığında sağlıklı 5800 öğrenci oluşturmaktadır. GEDTT 

oluşturulurken araştırmacı ve bir uzman kontrolünde çekimleri 

gerçekleşen, 18-25 yaş aralığındaki sağlıklı gönüllü 50 genç erişkin 

bireye ait duygusal yüz ifadesi fotoğrafları kullanılmıştır (çalışmadan 

dışlama kriterleri dikkate alınmıştır). Araştırmanın örneklemi tesadüfi 

olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan iradi örnekleme 

yöntemiyle seçilen 18-25 yaş aralığında sağlıklı gönüllü 370 
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öğrenciden oluşmaktadır (örneklemde yer alan öğrenciler ön lisans ve 

lisans olmak üzere toplamda 40 farklı program ve bölümde öğrenim 

görmektedirler). İradi örnekleme yöntemi araştırmacı tarafından, 

araştırmanın evrenini temsil ettiğini düşünülen birimlerin seçilmesi 

sonucu örneklem grubunun oluşturulması olarak ifade edilmektedir 

(Orhunbilge, 1997). Örneklem büyüklüğü %95 güven, %5 hata payı ile 

hesaplanmıştır. Tez çalışmasının uygulama aşaması 2019-2020 

Akademik Yılı Bahar Dönemi yapılmıştır. 

3.2.1 Çalışmaya Alınma Kriterleri 

1. 18-25 yaş aralığında olmak, 

2. Çalışmaya katılmaya gönüllü olmak. 

3.2.2. Dışlama Kriterleri 

1. Psikiyatrik bir rahatsızlığa sahip olmak; psikoz, bipolar bozukluk, 

son 6 ayda geçirilmiş major depresif dönem, çalışmaya alınma 

zamanından önceki 1 yıllık dönemde madde ve/veya alkol kötüye 

kullanımı veya bağımlılığı, ciddi intihar düşüncelerinin olduğu 

psikiyatrik durumlar, otizm spektrum bozuklukları tanısı almış 

olmak, 

2. Yüzde şekil bozukluğu yaratan bir fiziksel hastalık varlığı ya da 

yüzde yapılan bir kozmetik cerrahi öyküsü olması, 

3. Ciddi bir fiziksel hastalığın olması; epilepsi, serebral palsi vb.,  
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3.3. Araç ve Gereçler 

3.3.1. Sosyodemografik Bilgi Formu 

Sosyodemografik değişkenlerin genç erişkin bireylerde duygu 

tanımlama üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla araştırmacı 

tarafından hazırlanmış bilgi formu, katılımcıların sosyodemografik 

özellikleri (adı-soyadı, doğum tarihi, yaşı, ailedeki kardeş sayısı, 

doğum sırası, eğitim durumu) ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. 

3.3.2. Toronto Empati Ölçeği (TEÖ) 

Test çalışma kapsamında genç erişkinlerin duygu ifadelerini tanımlama 

yetenekleri ile empati becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi 

amacıyla kullanılmıştır. Toronto Empati Ölçeği; Spreng vd. (2009) 

tarafından geliştirilmiş 13 maddeden oluşan, 5’li likert tipinde bir 

ölçektir. Türkçe uyarlaması Totan, Doğan ve Sapmaz (2012) tarafından 

üniversite öğrencileri örnekleminde yapılmıştır. Yapı geçerliliği için 

doğrulayıcı faktör analizi yapılarak, uyum indeksi değerleri 

incelenmiştir. Uygulanan DFA sonucu uyum indeksi değerleri makul 

düzeyde bulunmuş, orijinal formun faktör yapısının Türk örneklemde 

doğrulandığı gözlemlenmiştir [χ2= 234.67, df= 64, χ2/df= 3.67, NFI= 

.91, GFI= .94, RFI= .90, IFI= .94, CFI= .94, RMSEA= .07, RMR= .05]. 

Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayısı .79 ve test tekrar test yöntemiyle 

hesaplanan güvenirlik katsayısı ise .73 olarak tespit edilmiştir. TEÖ tek 

boyutludur ve ölçekten yüksek puan alınması empati düzeyinin yüksek 

olduğu anlamına gelmektedir. 
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3.3.3. Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği (TSZÖ) 

Ölçeğin orjinali Silvera vd. (2001) tarafından Norveç’te geliştirilmiş 

olmakla birlikte Türkçe psikometrik özelliklerinin incelenmesi ve 

uyarlanması Doğan ve Çetin (2009) tarafından yapılmıştır. 21 

maddeden oluşan ölçekte, hem toplam puan hem de alt ölçekler ayrı 

ayrı değerlendirilmektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek toplam 

puan 105 ve en düşük toplam puan 21 olarak hesaplanmıştır. Ölçekten 

alınan yüksek puanlar yüksek sosyal zekâya işaret etmektedir. Ölçeğin 

3 alt boyutu şu şekilde sıralanmaktadır:  

Sosyal Bilgi Süreci: 8 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin bu alt 

boyutunda insan ilişkilerine yönelik sözlü-sözsüz mesajları anlama, 

empati kurabilme, açık ve gizli mesajları okuyabilme becerileri 

ölçülmektedir. Sosyal Beceri: 6 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin bu 

alt boyutunda etkin dinleme, girişkenlik, bir ilişkiyi başlatma, sürdürme 

ve sonlandırma gibi temel iletişim becerileri ölçülmektedir. Sosyal 

Farkındalık: 7 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin bu alt boyutunda 

ortam, yer ve zamana uygun olarak etkili bir şekilde davranma becerisi 

ölçülmektedir.  

TSZÖ’nün toplam puana ilişkin iç tutarlılık (cronbach alpha) katsayısı. 

83, test tekrar test .80 ve test yarılama sonucu .75 olarak bulunmuştur. 

Yapılan faktör analizi sonucunda uyum geçerliği bağlamında sosyal 

beceri envanteri ile TSZÖ arasında .51 korelasyon bulunmuş ve 

TSZÖ’nün Türk üniversite öğrencilerinin sosyal zekâ düzeyini ölçmek 

maksadıyla kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğu 

görülmüştür. 
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3.3.4. Yüzde Dışavuran Duyguların Tanınması Testi (YDTT)  

Kerr ve Neal (1993) tarafından, Ekman ve Friesen (1976) ile Izard 

(1971)’ın yaygın olarak bilinen siyah beyaz fotoğrafları kullanılarak 

geliştirilmiştir. Değişik duygu dışavurumları gösteren 19 siyah-beyaz 

yüz fotoğrafı içeren bir slayt sunumu şeklindedir. Testte yer alan 

fotoğraflar mutluluk, utanç, öfke, hüzün, korku ve şaşkınlık duygularını 

içermektedir. Katılımcıların eline her sorunun karşısında seçenek 

olarak altı duygunun yazılı olduğu, 19 maddelik bir cevap anahtarı 

verilir. Katılımcılardan karşısına sıra ile gelen fotoğrafları izlerken her 

fotoğraftaki duygunun elindeki anahtarda yazılı olan altı duygudan 

hangisine daha yakın olduğunu bulması ve işaretlemesi istenir.  

Puanlama: Doğru yanıtlar için 1, yanlış yanıtlar için ise 0 puan alınır. 

Testten alınabilecek en yüksek puan 19’dur. 

Şizofreni hastalarında yüzde dışa vuran duyguları algılama yetisini 

ölçmekte kullanılan YDTT testinin güvenilirlik ve geçerlilik çalışması 

Erol vd. (2009) tarafından yapılmıştır. Test-tekrar test korelasyon 

katsayıları ve kappa değerleri göz önüne alındığında testin Türk 

toplumundaki şizofreni hastaları için güvenilir ve geçerli olduğu 

bulunmuştur. Ölçeğin Türkçe psikometrik değerlendirmesinde, test 

tekrar test güvenilirliği korelasyon katsayısı hasta grubunda 0,90, 

kontrol grubunda ise 0,84’tür. Her test maddesi tek tek 

değerlendirildiğinde test-tekrar test yanıtları arasında uyum vardır. 

Uyumun düzeyine bakıldığında; YDTT maddeleri için hasta grubunda 

kappa değerleri 0,60-0,90, kontrol grubunda ise 0.59-0.88 arasındadır.  
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Bu tez çalışmasında ölçüt bağımlı geçerlilik aşamalarında kullanmak 

üzere bu testin seçilmiş olmasının nedeni, GEDTT ile benzer bir 

işlevinin olması ve ülkemiz için geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının 

yapılmış olmasıdır (Erol vd., 2009). 

3.3.5. Türk Toplumunda Sağlıklı Bireylerin Yüzlerinden 

Oluşan Duyguları Tanımlama Testi (TTDTT) 

Test, çalışma kapsamında genç erişkinlerin kendi yaş grubundaki ve 

kendi kültürüne ait farklı yaş gruplarındaki bireylerin duygu ifadelerini 

tanımaları arasındaki farklılıkların belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. 

TTDTT, Turan (2016) tarafından geliştirilmiştir. Bu testin hazırlanması 

sırasında; araştırmacı tarafından, aileleri ya da bireylerin kendileri 

köken olarak Türkiye’nin dört farklı bölgesinden gelmiş, 18-60 yaş 

aralığında, kadın-erkek olmak üzere ve İstanbul’da ikamet eden gönüllü 

64 farklı birey ile 6 temel duygu ve nötr yüz ifadesine ait fotoğrafların 

çekimi gerçekleştirilmiştir. Akademisyenlerden oluşan 5 kişilik uzman 

bir ekip tarafından fotoğraflar yukarıda belirtilen kriterler (1-yaş 

aralığı; 18-25 yaş, 26-35 yaş, 36-45 yaş, 46-60 yaş, 2-coğrafi köken; 

batı, doğu, kuzey, güney olmak üzere, 3-cinsiyet; kadın, erkek) dikkate 

alınarak ön elemeye tabi tutulmuş, toplam 64 bireyden 41 farklı bireyin 

7’şer fotoğrafı (toplam= 287 fotoğraf) bir araya getirilerek bilgisayar 

ortamında bir test düzeneği oluşturulmuştur. Bu test düzeneği ilk olarak 

random olarak seçilmiş, üniversite mezunu, 18-60 yaş aralığında 20 

kişilik bir katılımcı grubuna uygulanmıştır. Test sonuçları Paul 

Ekman’ın yüz ifadelerinden yapılmış olan test sistemine uygun olarak 

düzenlenmiş, 6 temel duygu ifadesi (mutluluk, şaşkınlık, üzüntü, öfke, 
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korku, tiksinme) ve nötr ifade olmak üzere her bir duygunun tanınma 

oranı %80 (Ekman & Friesen, 1976) ve üzerindeki oranlar 

değerlendirilerek, yaş aralığı, cinsiyet ve coğrafi bölge kriterleri de 

dikkate alınarak toplam 30 (14 kadın, 16 erkek) farklı gönüllü bireyin 

yüz fotoğraflarından oluşan bir test düzeneği haline getirilmiştir. Son 

aşamada her bir duyguya ait 10’ar tane duygusal yüz ifadesinden 

(mutluluk, şaşkınlık, öfke, üzüntü, tiksinme, korku ve nötr) oluşan yüz 

fotoğrafları bir araya getirilerek toplam 70 fotoğraftan oluşan bir test 

düzeneği oluşturulmuştur. Puanlama: Doğru yanıtlar için 1, yanlış 

yanıtlar için ise 0 puan alınır. Katılımcı bireylerin testten alabileceği en 

yüksek puan 70’tir. 

Bu tez çalışmasında ölçüt bağımlı geçerlilik aşamalarında kullanmak 

üzere bu testin seçilmiş olmasının nedeni, GEDTT ile benzer bir 

işlevinin olması ve ülkemiz için geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının 

yapılmış olmasıdır (Turan, 2016). 

3.3.6. Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama 

Testi (GEDTT) 

Araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Genç erişkinlerin kendi yaş 

grubundaki bireylerin duygu ifadelerini tanıma özelliklerinin 

araştırılması hedeflenmektedir. 

Ekman ve Friesen'in (1976) oluşturdukları POFA (Pictures Of Facial 

Affect) testinde, en çok kullanılan altı temel duygu olan mutluluk, 

hüzün/üzüntü, korku, öfke/kızgınlık, şaşkınlık ve tiksinme ile 

doğal/nötr olan yüz ifadesine yer vermişlerdir. Toplam 110 tane yüz 
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fotoğrafının yer aldığı test, POFA albüm olarak da anılmaktadır 

(Tombul, 2019). POFA model alınarak bu test çalışması hazırlanmıştır. 

3.4. Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama 

Testi’nin Geliştirilmesi ve Uygulama 

3.4.1. Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama 

Testinin Oluşturulması 

Araştırmanın ilk aşamasında 18-25 yaş aralığında sağlıklı ve gönüllü 

(çalışmadan dışlama kriterleri göz önünde bulundurularak öğrenci 

seçimi gerçekleştirilmiştir) 50 üniversite öğrencisine çalışmacı 

tarafından hazırlanmış 6 temel duyguyu ve nötr duyguyu tanımlayan bir 

yönerge verilmiş ve konu hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. 

Çalışma için hazırlanan yönerge; Ekman ve Friesen tarafından 1976 

yılında geliştirilen, 6 temel duygu (mutluluk, hüzün, şaşkınlık, korku, 

tiksinme, öfke) ve nötr duyguyu ifade eden 110 resimden oluşan 

POFA’dan 7 fotoğraf seçilerek hazırlanmıştır. Katılımcı öğrencilerden 

bilgilendirilmiş onam formunu doldurmaları istenilmiş, kendilerine 

çalışmanın bilimsel bir çalışma olduğu ve tamamen gönüllülük esasına 

dayandığı ifade edilmiştir. 

Araştırmacı tarafından verilen kısa bir eğitiminden sonra 18-25 yaş 

aralığında, kız ve erkek olmak üzere, İstanbul’da ikamet eden gönüllü 

50 katılımcı ile 6 temel duygu ve nötr duyguyu ifade eden yüz 

fotoğraflarının çekimi gerçekleştirilmiştir (gönüllü katılımcılardan 

hazırlanan yönergedeki duygu ifadelerini modellemeleri talep edilmiş 

ve yüz fotoğrafları çekilmiştir. Bütün fotoğraflar 400x265 piksel olarak 

boyutlandırılmıştır).                   
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Son olarak 350 fotoğraftan oluşan veri seti, ruh sağlığı alanında uzman 

30 kişi tarafından incelenmiş ve tiyatral özelliğe sahip fotoğraflar 

elenerek genç erişkin bireylerin yüz ifadelerinden oluşan 70 fotoğraflık 

duygu tanıma testi oluşturulmuştur.  

“Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi” için; Paul 

Ekman’ ın duygusal yüz ifadelerinden yapılmış olan test sistemine 

uygun olarak, 6 temel duygu ifadesi (korku, mutluluk, öfke, şaşkınlık, 

üzüntü, tiksinme) ve nötr ifade olmak üzere her bir duygunun tanınma 

oranı %80 (Ekman & Friesen, 1976) ve üzerindeki (en iyi tanınan 

fotoğraflar) oranlar değerlendirilerek bilgisayar ortamında;  her bir 

duyguya ait 10’ar tane duygu ifadesinden (mutluluk, şaşkınlık, öfke,  

üzüntü, tiksinme, korku ve nötr) oluşan yüz fotoğrafları bir araya 

getirilerek toplam 70 fotoğraftan oluşan bir test düzeneği 

oluşturulmuştur.  

GEDTT Puanlama: Doğru yanıtlar için 1, yanlış yanıtlar için ise 0 

puan alınır. Katılımcı bireylerin testten alabileceği en yüksek puan 

70’tir. 

3.4.2. Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama 

Testi’nin Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması 

Geliştirilen GEDTT ve çalışmada kullanılan diğer ölçme araçları 

oluşturulduktan sonra araştırmacı tarafından iradi örnekleme 

yöntemiyle belirlenen 400 katılımcıya uygulanmıştır. Uygulamalar tek 

bir oturumda yapılmış, katılımcılar bireysel olarak uygulamalara 

alınmışlardır. Katılımcılar öncelikle sosyodemografik bilgilerini içeren 

(cinsiyet, doğum tarihi, doğum sırası, ailedeki kardeş sayısı ve eğitim 
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durumu) kısa bir form doldurmuşlardır. Sonrasında katılımcılara 

sırasıyla Toronto Empati ve Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği uygulanmıştır. 

Bir sonraki aşamada ise sırasıyla Yüzde Dışavuran Duyguların 

Tanınması Testi (YDTT), Türk Toplumunda Sağlıklı Bireylerin 

Yüzlerinden Oluşan Duyguları Tanımlama Testi (TTDTT) ve Genç 

Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi (GEDTT) 

uygulanmıştır (testler her bir katılımcıya; sessiz, yeterince 

havalandırılmış ve aydınlık bir odada, her bir katılımcının bilgisayar 

ekranına 50-60 cm mesafede oturacağı şekilde, ortalama 20-25 dk’lık 

bir sürede ve araştırmacı tarafından yüz yüze uygulanmıştır). 

3.4.3. Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama 

Testi’nin Tekrar Uygulanması  

Birinci uygulamadan en az 2 aylık süre sonra test, aynı örneklem 

grubuna ikinci kez uygulanmıştır (retest). Tekrar test çalışmasında test 

uygulanan 30 kişiye ulaşılamamış, uygulama 370 genç erişkinle 

tamamlanmıştır.   

3.5. Veri Analizi 

Bu çalışmada 370 katılımcıdan veriler toplanmış ve katılımcıların 

demografik bilgileri ve ölçek maddelerine verdikleri cevaplar SPSS 

20.0 programına girilmiştir. Katılımcıların yüzlerden duyguları 

tanımlama amacıyla kullanılan testlere verdikleri cevaplar Open-

Sesame programı tarafından oluşturulan Excel dosyasından SPSS 

programına eksiksiz olarak aktarılmış ve veri girişleri kontrol 

edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar 
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(frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum, maksimum) 

kullanılmıştır.  

Araştırmanın temel amacı olan GEDTT ölçeğinin geçerlilik ve 

güvenilirliğinin ortaya konulmasında temel analitik strateji olarak 

benimsenen Çoklu Nitelik Çoklu Yöntem (ÇNÇY) kullanılmıştır. 

ÇNÇY analizleri bu çalışmada, aynı duygu ifadelerinin ölçülmesinde 

kullanılan üç ayrı ölçme aracından elde edilen puanlar esas alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Ancak sadece bu ölçme araçlarının hepsinde yer 

alan duygular (korku, şaşkınlık, üzüntü/hüzün, mutluluk, 

öfke/kızgınlık) dikkate alınmış, her üç ölçme aracında da bulunmayan 

duygular (örneğin; tiksinme ve nötr duygu ifadesi) analizlere dâhil 

edilmemiştir. Çünkü ÇNÇY analizleri her bir olguya dair en az üç 

yönteme dayalı ölçüme ihtiyaç duymakta, daha az veri söz konusu 

olduğunda analizler gerçekleştirilememektedir. Dolayısıyla bu 

çalışmada üç ölçme aracından elde edilen korku, şaşkınlık, üzüntü, 

mutluluk ve öfke duyguları analizlere dâhil edilmiştir.  

Temel düzeyde asıl geçerlik ve güvenirlik kanıtlarını ÇNÇY analizleri 

vermiş olsa da, ortaya konulan korelasyon değerleri de geçerlik ve 

güvenirlik açısından temel göstergelerden kabul edilmektedir. ÇNÇY 

analizleri oldukça ileri düzey geçerlik ve güvenirlik kanıtları verse de, 

test-tekrar test analizleri anlamında, GEDTT ölçeğinin iki ayrı 

ölçümlerinden elde edilen örtük yapılar arası korelasyon değeri de 

güvenirlik kanıtı olarak sunulmuştur. Ayrıca GEDTT1 ve GEDTT2 

ortalamalar arası karşılaştırma tablosu hazırlanırken bağımlı iki örnek t 

testi,  sosyodemografik değişkenlere göre GEDTT1, GEDTT2, TTDTT, 
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YDTT, TSZÖ, TEÖ ortalamaları karşılaştırılma tabloları hazırlanırken 

bağımsız iki örnek t testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular %95 

güven aralığında ve %5 (p<0,05) anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

4.1. Betimsel İstatistikler 

4.1.1. Örnekleme Ait Sosyodemografik Bulgular 

Araştırmaya toplam 370 kişi katılmıştır (203 kadın, 167 erkek). 

Katılımcıların yaş ortalaması 20,7±1,9 olarak belirlenmiştir. 

Örneklemin cinsiyet, yaş ve eğitim durumu dağılımları Tablo-2’de 

gösterilmektedir.                              

Tablo-2. Cinsiyet, Yaş, Eğitim Durumu Dağılım Tablosu 

Değişkenler Alt Grup Katılımcı 

Sayısı (n) 

Yüzde (%) 

Cinsiyet Kadın 203 54,9 

Erkek 167 45,1 

Yaş Aralığı 18 Yaş 30 8,1 

19 Yaş 72 19,5 

20 Yaş 112 30,3 

21 Yaş 52 14,1 

22 Yaş 38 10,3 

23 Yaş 30 8,1 

24 Yaş 8 2,2 

25 Yaş 28 7,6 

Eğitim Durumu Ön lisans 211 57,0 

Lisans 159 43,0 

Toplam Toplam 370 100,0 
 

4.1.2. Yüz İfadelerinden Duygu Tanıma Testlerine Ait 

Betimleyici Bulgular 

Örneklemin yüz ifadelerinden duygu tanıma testlerine ait betimleyici 

bulguları Tablo-3’te gösterilmektedir. GEDTT1 (1.Uygulama) 

sonuçları incelendiğinde en düşük puan ortalaması (5,53±3,06) ile 

korkmuş yüz ifadesine aittir. Gençlere ait duygu fotoğraflarından en 
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yüksek puan ortalaması (9,98±0,17) ile mutlu yüz ifadesinde tespit 

edilmiştir. Toplam puan ortalaması ise (57,09±4,97) olarak 

bulunmuştur. GEDTT2 (2.Uygulama) sonuçları incelendiğinde en 

düşük puan ortalaması (7,67±1,45) ile üzüntülü yüz ifadesine aittir. 

Gençlere ait duygu fotoğraflarından en yüksek puan ortalaması 

(9,96±0,2) ile mutlu yüz ifadesinde tespit edilmiştir. Toplam puan 

ortalaması ise (63,81±2,96) olarak bulunmuştur. TTDTT sonuçları 

incelendiğinde en düşük puan ortalaması (5,10±2,64) ile korkmuş yüz 

ifadesine aittir. Yetişkinlere ait duygu fotoğraflarından en yüksek puan 

ortalaması (9,96±0,23) ile mutlu yüz ifadesinde tespit edilmiştir. Yüz 

ifadelerinin toplam puan ortalaması (59,12±5,17) olarak bulunmuştur. 

YDTT toplam puan ortalaması 11,87±2,47 olarak saptanmıştır. En 

yüksek tanınma puan ortalaması korkmuş (3,25±1,42), en düşük 

tanınma puan ortalaması ise utanmış (0,52±0,58) duygularına aittir  

 (Tablo-3). 
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Tablo-3. Yüz İfadelerinden Duygu Tanıma Testleri Betimleyici Bulgularına Ait 

Tablo 

Test Adı Duygu İfadeleri N Minimum Maksimum Ortalama Standart 

Sapma 

GEDTT1 Korkmuş 370 0 10 5,53 3,057 

Şaşırmış 370 3 9 8,28 1,025 

Üzgün/Hüzünlü 370 0 10 6,64 1,701 

Mutlu 370 8 10 9,98 ,171 

Öfkeli/Kızgın 370 3 10 8,54 1,498 

Nötr 370 3 9 8,62 ,879 

Tiksinmiş 370 0 10 9,51 1,070 

GEDTT1 Toplam 370 38 67 57,09 4,986 

GEDTT2 Korkmuş 370 2 10 7,82 1,551 

Şaşırmış 370 6 10 9,49 ,722 

Üzgün/Hüzünlü 370 3 10 7,67 1,450 

Mutlu 370 9 10 9,96 ,197 

Öfkeli/Kızgın 370 5 10 9,35 ,923 

Nötr 370 7 10 9,82 ,438 

Tiksinmiş 370 6 10 9,70 ,641 

GEDTT2 Toplam 370 54 70 63,81 2,964 

TTDTT Mutlu (Yetişkin) 370 8 10 9,96 0,23 

Üzgün/Hüzünlü(Yetiş

kin) 
370 2 10 8,17 1,74 

Öfkeli/Kızgın(Yetişki

n) 
370 2                 10 8,08 1,73 

Korkmuş (Yetişkin) 370 0 10 5,10 2,64 

Şaşırmış (Yetişkin) 370 5 10 9,62 0,81 

Tiksinmiş (Yetişkin) 370 0 10 8,91 1,39 

Nötr (Yetişkin) 370 2 10 9,28 1,20 

TTDTT Toplam 370 41 69 59,12 5,17 

YDTT Utanmış 370 0 2 0,52 0,58 

Korkmuş 370 0 6 3,25 1,42 

Şaşırmış 370 0 2 1,69 0,51 

Hüzünlü 370 0 3 1,92 0,89 

Mutlu 370 1 2 1,97 0,16 

Kızgın 370 0 4 2,51 0,99 

YDTT Toplam 370 7 19 11,87 2,47 

GEDTT1: Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi 1. Uygulama,  

GEDTT2: Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi 2. Uygulama, 

TTDTT: Türk Toplumunda Sağlıklı Bireylerin Yüz İfadelerinden Oluşan Duyguları 

Tanımlama Testi, YDTT: Yüzde Dışavuran Duyguların Tanınması Testi. 
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4.2. Ölçekler Arasındaki Ortalamaların Karşılaştırılması 

4.2.1. Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama 

Testi (test-retest) Duygu İfadelerinin Karşılaştırılması 

Mutluluk dışındaki tüm duyguların ve toplam değerlerin 1. test ve 2. 

tekrar testlerinde %95 güven aralığında sig (2 tailed) değeri 0,05’in 

altında çıkmıştır (p≤0,01). Yani genç erişkinlerin her iki uygulamadaki 

duyguları tanıma ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

derecede fark vardır. Sadece mutluluk duygusunun iki uygulamadaki 

ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,240).  Genç 

erişkinlerin yüz ifadeleri incelendiğinde üzgün/hüzünlü genç erişkin 

tekrar puan ortalaması (7,67±1,450), öfkeli/kızgın genç erişkin tekrar 

puan ortalaması (9,35±0,92), korkmuş genç erişkin tekrar puan 

ortalaması (7,82±1,55), şaşırmış genç erişkin tekrar puan ortalaması 

(9,49±0,72), tiksinmiş genç erişkin tekrar puan ortalaması (9,70±0,64), 

nötr genç erişkin tekrar puan ortalaması (9,82±0,44) ve toplam genç 

erişkin tekrar puan ortalaması (63,81±2,96) anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur. GEDTT 1.uygulama (test) ve GEDTT 2.uygulama 

(retest) ortalamalar arası karşılaştırma bulguları Tablo-4’te 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo-4. GEDTT1 ve GEDTT2 Ortalamalar Arası Karşılaştırma Tablosu 
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Duygu İfadeleri Test Ortalama Standart Sapma p 

Mutlu 

 

Test 1 9,98 ,171 
0,240 

Test 2 9,96 ,197 

Korkmuş  

 

Test 1 5,53 3,057 
<0,001 

Test 2 7,82 1,551 

Şaşırmış  

 

Test 1 8,28 1,025 
<0,001 

Test 2 9,49 ,722 

Üzgün/Hüzünlü  
Test 1 6,64 1,701 

<0,001 
Test 2 7,67 1,450 

Öfkeli/Kızgın  

 

Test 1 8,54 1,498 
<0,001 

Test 2 9,35 ,923 

Tiksinmiş 

 

Test 1 9,51 1,070 
<0,001 

Test 2 9,70 ,641 

Nötr  
Test 1 8,62 ,879 

<0,001 
Test 2 9,82 ,438 

Toplam  
Test 1 57,09 4,986 

<0,001 
Test 2 63,81 2,964 

Bağımlı iki örnek t testi (Paired Samples t Test) uygulanmıştır. 

GEDTT1: Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi 1.Uygulama 

(test), GEDTT2: Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi 2. 

Uygulama (retest) 

 

4.3. Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi 

(GEDTT)’nin Güvenirlik ve Geçerlilik Analizleri 

Bu bölümde, araştırmanın temel amacı olan GEDTT ölçeğinin 

geçerlilik ve güvenirliğinin ortaya konulmasında temel analitik strateji 

olarak benimsenen Çoklu Nitelik Çoklu Yöntem (ÇNÇY) 

analizlerinin sonuçları sunulacak ancak söz konusu bulgulardan önce 

analizlerde kullanılan tüm puanlara ait ortalama, standart sapma ve 

korelasyon değerleri verilecektir. Temel düzeyde asıl geçerlik ve 

güvenirlik kanıtlarını ÇNÇY analizleri vermiş olsa da, ortaya konulan 
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korelasyon değerleri de geçerlik ve güvenirlik açısından temel 

göstergelerden kabul edilmektedir. ÇNÇY analizleri oldukça ileri düzey 

geçerlik ve güvenirlik kanıtları verse de, test-tekrar test analizleri 

anlamında, GEDTT ölçeğinin iki ayrı ölçümlerinden elde edilen örtük 

yapılar arası korelasyon değeri de güvenirlik kanıtı olarak sunulacaktır.  

ÇNÇY analizleri bu çalışmada, aynı duygu ifadelerinin ölçülmesinde 

kullanılan üç ayrı ölçme aracından elde edilen puanlar esas alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Ancak sadece bu ölçme araçlarının hepsinde yer 

alan duygular (korku, şaşkınlık, üzüntü/hüzün, mutluluk, 

öfke/kızgınlık) dikkate alınmış, her üç ölçme aracında da bulunmayan 

duygular (örneğin; tiksinme ve nötr duygu ifadesi) analizlere dâhil 

edilmemiştir. Çünkü ÇNÇY analizleri her bir olguya dair en az üç 

yönteme dayalı ölçüme ihtiyaç duymakta, daha az veri söz konusu 

olduğunda analizler gerçekleştirilememektedir. Dolayısıyla bu 

çalışmada üç ölçme aracından elde edilen korku, şaşkınlık, üzüntü, 

mutluluk ve öfke duyguları analizlere dâhil edilmiştir.  

 4.3.1. Birinci Uygulama Bulguları: 

4.3.1.1. Tanımlayıcı İstatistikler ve Güvenirlik 

Öncelikle elde edilen ölçümlere ilişkin ortalama, standart sapma ve 

korelasyon değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen değerler Tablo-5’te 

verilmektedir. 
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Tablo-5. Çoklu Nitelik Çoklu Yöntem (ÇNÇY) Birinci Uygulama Bulguları 

Tablosu 
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Tablo-5 değerlerine bakıldığında, aynı özelliğin farklı yöntemlerle 

(monotrait-heteromethod) ölçümlerinden elde edilen puanlar 

arasındaki korelasyonların farklı duygular için farklı sonuçlar verdiği 

anlaşılmaktadır. Buna göre, GEDTT’nin yani yeni geliştirilen ölçeğin 

korkmuş, üzgün ve öfkeli boyutları ile hem YDDT hem de TTDTT 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. 

Buna karşın şaşkın boyutu için sadece TTDTT ölçeğinin şaşkın toplam 

puanı ile anlamlı korelasyon saptanırken, mutlu faktöründe her iki 

ölçekle de korelasyon elde edilememiştir. Ancak mutluluk faktöründe 

ilişkinin bu kadar zayıf çıkmasının, son derece düşük olan 

değişkenlik/varyans (.2) nedeniyle olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu bulgular, genel olarak GEDTT ölçeğinin geçerliği için temel 

düzeyde kanıtlar olarak sunulmaktadır. Sonuç olarak aynı amaçla 

geliştirilmiş iki farklı ölçekle istatistiksel olarak anlamlı 

korelasyonların ortaya konulması, geliştirilen bu ölçeğin geçerliğine 

dair en temel kanıt olarak değerlendirilmektedir.  

 

4.3.1.2. Çoklu Nitelik Çoklu Yöntem (ÇNÇY) Bulguları 

Beş temel duyguya ilişkin olarak üç ayrı ölçme aracından elde edilen 

puanlara yönelik olarak gerçekleştirilen ÇNÇY analizleri LISREL 8.50 

programı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve analizlerde normal dağılım 

sorunları söz konusu olduğu için asimptotik kovaryans matrisi ile 

birlikte Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler (AEKK/Weigted Least 

Squares) yöntemi kullanılmıştır. Model test sonuçları oldukça iyi 

düzeyde uyum iyiliği istatistikleri üretmiş ve modelin data tarafından 
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desteklendiğini göstermiştir: χ2(50, N=370)= 84.37, p<.05; CFI: .96; 

RMSEA: .043 ve SRMR: .048, GFI: .99 ve AGFI: .97. 

Model tarafından üretilen parametre değerlerine bakıldığında (Şekil-1), 

geliştirilen ölçeğe dayalı olarak gerçekleştirilen ölçümlerin şaşkın (.77 

faktör yüküyle) ve mutlu (.44 faktör yüküyle) duygularında en yüksek 

katsayıları ürettiği dolayısıyla bu duyguların ölçülmesinde aynı amaçla 

kullanılan YDDT ve TTDTT’ye göre daha güvenilir sonuçlar verdiği 

anlaşılmaktadır. Geliştirilmiş olan GEDTT’nin diğer duygular olan 

korkmuş, üzgün ve öfkeli’de ise TTDTT’nin ardından faktör yüklerinde 

ikinci sırada yer aldığı gözlenmektedir. Tüm bu değerler, yeni 

geliştirilen GEDTT testinin duyguların tanımlanması noktasında 

oldukça güvenilir sonuçlar verdiğine dair kanıt olarak sunulmaktadır.  

 

Şekil-1. Birinci Uygulama İçin ÇNÇY Analizi Standardize Parametre Değerleri 
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Notlar: N = 370, YDDT = Yüzde Dışa Vuran Duyguların Tanınması Testi, GEDTT1 

= Genç Erişkin Testi birinci uygulama, TTDTT = Yetişkin Testi; Ѱ :Hatalar 

arasındaki ilişki katsayıları çok fazla sayıda olduğu için şekil üzerinde 

gösterilmemiştir. 

Geçerlik noktasında ise elde edilen farklı duygu puanlarının beklendik 

ilişkiler gösterdiği, bu anlamda ölçülmeye çalışılan olguların geçerli bir 

şekilde ölçüldüğüne dair kanıtlar elde edilmiştir. Yine Şekil-1’den 

görülebileceği üzere duygular arasında -.04 ile. 44 arasında 

korelasyonlar tespit edilmiş ve söz konusu korelasyonların kısmen 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (Şekil-2). Şekil 2’den 

görüleceği üzere, faktör yük değerlerine ilişkin t-değerleri. 01 ile 22.2 

değerleri arasında, faktörler arası korelasyonlara ilişkin t-değerleri ise 

-.05 ile 6.6 değerleri arasında yer almıştır.  

 

 

Şekil-2. Birinci Uygulama İçin ÇNÇY Analizi T-Değerleri 
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Notlar: N = 370, YDDT = Yüzde Dışa Vuran Duyguların Tanınması Testi, GEDTT1 

= Genç Erişkin Testi, birinci uygulama, TTDTT = Yetişkin Testi; Ѱ :Hatalar 

arasındaki ilişki katsayılarının t-değerleri çok fazla sayıda olduğu için şekil üzerinde 

gösterilmemiştir. 

Elde edilen en yüksek korelasyonların öfke duygusuna ait olduğu, 

bunun üzgün/hüzünlü ve mutlu ile sırasıyla. 44 ve. 40 korelasyon 

gösterdiği, yine korkmuş duygusuyla. 37 ile dördüncü sırada yüksek 

korelasyon gösterdiği anlaşılmaktadır. Bir diğer güçlü ilişki, korkmuş 

ile üzgün/hüzünlü duyguları arasında gerçekleşmiş, diğer duyguların 

birbirleriyle ilişkileri daha zayıf veya istatistiksel olarak anlamsız 

olmuştur (Şekil 2).  

 

4.3.2. İkinci Uygulama Bulguları 

4.3.2.1. Tanımlayıcı İstatistikler 

Katılımcılarla gerçekleştirilen ikinci uygulamadan elde edilen puanlara 

ilişkin olarak ortalama, standart sapma ve korelasyon değerleri Tablo-

6’da verilmektedir. 
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Tablo-6. Çoklu Nitelik Çoklu Yöntem (ÇNÇY) İkinci Uygulama Bulguları 

Notlar: N = 370, YDDT = Yüzde Dışa Vuran Duyguların Tanınması Testi, GDTT2 = Genç Erişkinlerde Yüzlerden 

Duyguları Tanımlama Testi İkinci Uygulama, TTDTT = Yetişkin Testi; .11 ve üzerindeki değerler için p <.05, .14 

ve üzerindeki değerler için   p <.01. 
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Elde edilen korelasyon değerlerine bakıldığında, birinci uygulamadan 

elde edilen sonuçlara benzer bir şekilde GEDTT’nin ikinci 

uygulamasından elde edilen korku puanları ile YDDT ( r = .29) ve 

TTDTT (r = .42) ile istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. 

Şaşkın boyutunda TTDTT ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (r 

= .13) tespit edilirken, YDDT ile oldukça düşük (r = .06 ) ve 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır.     

 

Şaşkın boyutuna benzer bir şekilde üzgün boyutunda da diğer iki 

ölçekten elde edilen puanlardan sadece birisiyle istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki tespit edilirken (r =.22), diğer boyutla ilişki oldukça 

düşük (r = .02) ve istatistiksel olarak anlamsız kalmıştır. Mutlu 

boyutunda diğer iki ölçekten elde edilen puanlar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki tespit edilemezken, son boyut olan öfkeli 

boyutunda her iki ölçekle de istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler (r = .18, 

r = .27) tespit edilmiştir.  

Elde edilen bu bulgular, geliştirilen ölçeğin ikinci uygulamasından elde 

edilen puanlar ile benzer ölçeklerden elde edilen puanlar arasında genel 

olarak anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiş, birinci uygulamada olduğu 

gibi mutluluk boyutunda diğer ölçeklerle ilişki tespit edilememiştir. 

Ancak yine söz konusu ölçme aracından elde edilen puanlara ilişkin 

değişkenliğin oldukça az olduğu, ilişkilerin anlamsız çıkmasının temel 

nedeninin bu düşük değişkenlik olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır.  
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4.3.2.2. Çoklu Nitelik Çoklu Yöntem (ÇNÇY) Bulguları 

Birinci uygulamaya benzer şekilde ÇNÇY test sonuçları oldukça iyi 

düzeyde uyum iyiliği istatistikleri üretmiş ve modelin data tarafından 

desteklendiğini göstermiştir: χ2(51, N=370)= 71.38, p<.05; CFI: .95; 

RMSEA: .033 ve SRMR: .038, GFI: .97 ve AGFI: .94. Üç ayrı yöntemle 

elde edilen duygu ölçümlerine ilişkin sonuçlar Şekil- 3’de verilmektedir.  

 

Şekil-3. İkinci Uygulama İçin ÇNÇY Analizi Standardize Parametre Değerleri 

Notlar: N = 370, YDDT = Yüzde Dışa Vuran Duyguların Tanınması Testi, GEDTT2 

= Genç Erişkin Testi, ikinci uygulama, TTDTT = Yetişkin Testi; Ѱ :Hatalar arasındaki 

ilişki katsayıları çok fazla sayıda olduğu için şekil üzerinde gösterilmemiştir. 

 



 
80 | Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURAN 

 

Birinci uygulamada olduğu gibi, ölçüm puanlarında normal dağılımla 

ilgili problemler tespit edildiği için asimptotik kovaryans matrisi ile 

birlikte AEKK tahmin yöntemiyle analizler gerçekleştirilmiştir. Şekil-

3’den de görülebileceği üzere, boyutlar arasında birçok anlamlı ilişki 

tespit edilmiş, en yüksek korelasyonlar korkmuş ile üzgün (r = .57) ve 

öfkeli (r = .44) arasında tespit edilmiştir. Bu faktörle şaşkın arasında da 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (r = .27) tespit edilmiştir. Bunlara 

ek olarak şaşkın boyutu ile mutlu boyutu arasında (r = .23), ve üzgün 

boyutu ile öfkeli boyutu arasında da istatistiksel olarak anlamlı (r = .35) 

ilişki tespit edilmiştir. Söz konusu ilişkilerin anlamlılığına yönelik 

olarak hesaplanan t-değerleri Şekil-4’te yer almaktadır.  

 

Şekil-4. İkinci Uygulama İçin ÇNÇY Analizi T-Değerleri 
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Notlar: N = 370, YDDT = Yüzde Dışa Vuran Duyguların Tanınması Testi, GEDTT2 

= Genç Erişkin Testi, ikinci uygulama, TTDTT = Yetişkin Testi; Ѱ :Hatalar arasındaki 

ilişki katsayıları çok fazla sayıda olduğu için şekil üzerinde gösterilmemiştir. 

 

Birinci uygulamada olduğu gibi buradaki sonuçlar da geliştirilen 

GEDTT’nin geçerli bir ölçme aracı olduğuna dair işaretler olarak 

değerlendirilmektedir. Nitekim faktör yük değerlerine bakıldığında, 

GEDTT puanlarının, şaşkın dışında tüm duygu boyutlarında en yüksek 

parametre değerlerini ürettiği, bir anlamda söz konusu duyguların 

ölçülmesinde en yüksek katkıyı yaptığı görülmektedir.  

4.3.3. Örtük Yapılarla Tekrar Test Güvenirliği 

Gerçekleştirilen ölçme işleminin test-tekrar test sonuçları, örtük yapılar 

tanımlanarak gerçekleştirilmiş, bu şekilde hatadan arınık bir güvenirlik 

hesaplamasına gidilmiştir. Tüm duyguların tek bir örtük yapı tarafından 

açıklandığı varsayılarak gerçekleştirilen örtük değişkenlerle regresyon 

modeliyle, birinci ölçümlerden elde edilen puanların ikinci ölçümlerden 

elde edilen puanları ne kadar yordadığı ve sonuç olarak açıklanan 

varyansa katkısı hesaplanmıştır. Önceki analizlerde olduğu gibi 

asimptotik kovaryans matrisi ile birlikte AEKK tahmin yöntemi 

kullanılmıştır.  

Model test sonuçları oldukça iyi düzeyde uyum iyiliği istatistikleri 

üretmiş ve modelin data tarafından desteklendiğini göstermiştir: χ2(29, 

N=370)= 42.00, p<.05; CFI: .94; RMSEA: .035 ve SRMR: .042, 

GFI: .98 ve AGFI: .94.  
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Model testine ilişkin olarak elde edilen standardize edilen parametre 

değerleri Şekil-5’te görüntülenmektedir.  

 

Şekil-5. İlk ve İkinci Ölçümlere İlişkin Regresyon Modeli Standardize Parametre 

Değerleri 

 

Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere, ilk ölçüm ile ikinci ölçüm arasında 

yüksek düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiş, 

dolayısıyla geliştirilen ölçeğin kararlı ölçümler yapabildiğine dair temel 

kanıt ortaya konulmuştur. Yapılan ileri analizler sonucunda (uygulanan 

model nedeniyle) GEDTT’den tiksinme ve nötr duygu ifadelerine ait 

yüz fotoğraflarının çıkarılması gerekmektedir. GEDTT’nin mutluluk, 

üzüntü, korku, şaşkınlık ve öfke duygularına ait 50 fotoğraftan oluşan 

genç erişkin katılımcılar için güvenilir ve geçerli bir test olduğu tespit 

edilmiştir ve güvenirlik uyum değerleri Tablo-7’de gösterilmektedir. 
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Tablo-7. GEDTT Güvenirlik Değerlerine Ait Tablo 

MODEL 

UYUM 

ÖLÇÜTLERİ 

MODEL 

UYUM 

ÖLÇÜTÜ 

DEĞERLERİ 

İYİ UYUM KABUL 

EDİLEBİLİR 

UYUM 

CMIN/df 1,44 0< 2< 2 2 <2< 3 

RMSEA 0,035 0≤RMSEA≤0.05 0.05≤RMSEA≤0.08 

SRMR 0,042 0≤SRMR≤0.05 0.05≤SRMR≤0.10 

GFI 0,98 0.95≤GFI ≤1.00 0.90≤GFI≤0.95 

CFI 0,91 0.95≤CFI≤1.00 0.90≤CFI≤0.95 

AGFI 0,94 0.90≤AGFI≤1.00 0.85≤AGFI≤0.90 
 

4.4. Sosyodemografik Verilerle Ölçek Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular 

4.4.1. Cinsiyet Değişkenine Göre Genç Erişkinlerde 

Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi GEDTT 1 ve GEDTT 

2 Ortalamalarının Karşılaştırılması 

GEDTT1 ölçeği alt test puanları cinsiyet değişkeni açısından 

karşılaştırıldığında şaşırmış, üzgün/hüzünlü, mutlu, öfkeli/kızgın, 

tiksinmiş, nötr alt test puan ve toplam puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmazken; korkmuş alt test 

puanları erkeklerde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur. GEDTT2 toplam puanı ortalaması cinsiyet değişkeni 

açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır. GEDTT2 ölçeği alt test puanları cinsiyet değişkeni 

açısından karşılaştırıldığında korkmuş, şaşırmış, üzgün/hüzünlü, mutlu 

ve öfkeli/kızgın alt test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark saptanmazken; nötr ve tiksinmiş alt test puanları 

kadınlarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 
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Cinsiyet değişkenine göre GEDTT1 ve GEDTT2 ortalamalarının 

karşılaştırılma bulguları Tablo-8’de gösterilmektedir. 

Tablo-8. Cinsiyete Değişkenine Göre GEDTT1 ve GEDTT2 Ortalamaları 

Karşılaştırılma Tablosu 

Test Adı 
Duygu İfadeleri  Cinsiyet N Ortalama 

Standart 

Sapma 
t p 

GEDTT1 Korkmuş Kadın 203 5,22 3,147 -2,201 0,028 
 Erkek 167 5,92 2,907   

Şaşırmış Kadın 203 8,24 1,065 -0,709 0,479 
 Erkek 167 8,32 ,976   

Üzgün/Hüzünlü Kadın 203 6,71 1,524 0,987 0,324 
 Erkek 167 6,54 1,894   

Mutlu Kadın 203 9,97 ,170 -0,649 0,517 
 Erkek 167 9,98 ,173   

Öfkeli/Kızgın Kadın 203 8,61 1,463 0,964 0,336 
 Erkek 167 8,46 1,539   

Nötr Kadın 203 8,65 ,891 0,571 0,568 
 Erkek 167 8,59 ,865   

Tiksinmiş Kadın 203 9,53 ,930 0,420 0,675 
 Erkek 167 9,49 1,222   

GEDTT1Toplam Kadın 203 56,93 4,800 -0,693 0,489 
 Erkek 167 57,29 5,210   

GEDTT2 
Korkmuş  

Kadın 203 7,92 1,578 1,362 
 

,174 
 Erkek 167 7,70 1,515 

Şaşırmış  
Kadın 203 9,49 ,713 -,058 

 

,954 

 Erkek 167 9,50 ,735 

Üzgün/Hüzünlü  
Kadın 203 7,61 1,425 -,941 

 
,347 

 Erkek 167 7,75 1,480 

Mutlu  
Kadın 203 9,96 ,206 -,407 

 

,684 

 Erkek 167 9,96 ,187 

Öfkeli/Kızgın  
Kadın 203 9,41 ,847 1,386 

 
,167 

 Erkek 167 9,28 1,004 

Nötr  
Kadın 203 9,87 ,368 2,272 

 
,024 

Erkek 167 9,76 ,506 

Tiksinmiş  
Kadın 203 9,77 ,515 2,357 

 
,019 

Erkek 167 9,61 ,759 

GEDTT2Toplam  
Kadın 203 64,02 2,817 1,513 

 

,131 

 Erkek 167 63,56 3,123 

Bağımsız İki Örnek t Testi (Independent Samples t Test) uygulanmıştır. 

GEDTT 1: Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi 

1.uygulama,  
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GEDTT2: Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi 

2.uygulama 

 

4.4.2. Cinsiyet Değişkenine Göre Türk Toplumunda Sağlıklı 

Bireylerin Yüz İfadelerinden Oluşan Duyguları Tanımlama 

Testi (Yetişkin Bireyler-TTDTT) Ortalamalarının 

Karşılaştırılması 

Türk Toplumunda Sağlıklı Bireylerin Yüz İfadelerinden Oluşan 

Duyguları Tanımlama Testi (TTDTT) puanları cinsiyet değişkeni 

açısından karşılaştırıldığında korkmuş dışındaki tüm duyguların 

tanınma ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır. Cinsiyet değişkenine göre TTDTT ortalamalarının 

karşılaştırılma bulguları Tablo-9’da gösterilmektedir. 

Tablo-9. Cinsiyet Değişkenine Göre TTDTT Ortalamaları Karşılaştırılma Tablosu 

TTDTT  Cinsiyet N Ortalama Standart Sapma t p 

Korkmuş Kadın 203 4,79 2,606 -2,498 ,013 

  Erkek 167 5,47 2,648 
  

Şaşırmış Kadın 203 9,62 ,795 -,095 ,924 

  Erkek 167 9,63 ,825 
  

Üzgün/Hüzünlü Kadın 203 8,18 1,679 ,086 ,932 

  Erkek 167 8,16 1,821 
  

Mutlu Kadın 203 9,96 ,219 ,355 ,723 

  Erkek 167 9,95 ,241 
  

Öfkeli/Kızgın Kadın 203 8,17 1,715 1,093 ,275 

  Erkek 167 7,97 1,744 
  

Nötr Kadın 203 9,21 1,233 -1,313 ,190 

  Erkek 167 9,37 1,154 
  

Tiksinmiş Kadın 203 8,94 1,231 ,425 ,671 

  Erkek 167 8,87 1,561 
  

TTDTT Toplam  
Kadın 203 58,86 4,767 -1,045 ,297 

Erkek 167 59,43 5,627 
 

 

Bağımsız İki Örnek t Testi (Independent Samples t Test) uygulanmıştır. 

TTDTT: Türk Toplumunda Sağlıklı Bireylerin Yüz İfadelerinden Oluşan 

Duyguları Tanımlama Testi 
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4.4.3. Cinsiyet Değişkenine Göre Yüzde Dışavuran 

Duyguların Tanınması Testi-YDTT Ortalamalarının 

Karşılaştırılması 

Yüzde Dışavuran Duyguların Tanınması Testi’nde (YDTT) tüm 

duygular ve toplam puan ortalamaları cinsiyet değişkeni açısından 

karşılaştırıldığında sadece korkmuş, şaşırmış alt test puanları ve toplam 

test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır ve erkeklerde 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Cinsiyet 

değişkenine göre YDTT ortalamalarının karşılaştırılma bulguları 

Tablo-10’da gösterilmektedir. 

Tablo-10. Cinsiyet Değişkenine Göre YDTT Ortalamaları Karşılaştırılma Tablosu 

YDTT  Cinsiyet N Ortalama Standart Sapma t p 

Utanmış Kadın 203 ,52 ,575 -,259 ,796 

  Erkek 167 ,53 ,589 
  

Korkmuş Kadın 203 3,06 1,383 -2,784 ,006 

  Erkek 167 3,47 1,435 
  

Şaşırmış Kadın 203 1,63 ,543 -2,598 ,010 

  Erkek 167 1,76 ,455 
  

Hüzünlü Kadın 203 1,86 ,887 -1,538 ,125 

  Erkek 167 2,00 ,892 
  

Mutlu Kadın 203 1,98 ,139 ,956 ,340 

  Erkek 167 1,96 ,187 
  

Kızgın Kadın 203 2,52 ,940 ,185 ,853 

  Erkek 167 2,50 1,052 
  

YDTT  

Toplam 

Kadın 203 11,57 2,323 -2,607 ,010 

  Erkek 167 12,24 2,603 
 

 

Bağımsız İki Örnek t Testi (Independent Samples t Test) uygulanmıştır. 

YDTT: Yüzde Dışavuran Duyguların Tanınması Testi 
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4.4.4. Cinsiyet Değişkenine Toronto Empati ve Tromso 

Sosyal Zekâ Ölçeklerinin Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Toronto Empati Ölçeği (TEÖ) puanı ile Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği 

(TSZÖ) toplam puanı ve alt boyut puanları cinsiyet değişkenine göre 

karşılaştırldığında TEÖ toplam puanı ve TSZÖ Sosyal Farkındalık alt 

boyutu puanı dışındaki ölçek puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark saptanmamıştır. TEÖ toplam puanı, Sosyal Farkındalık 

alt boyutu puanından kadınlarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine göre TEÖ ve TSZÖ puan 

ortalamalarının karşılaştırılma bulguları Tablo-11’de gösterilmektedir. 

Tablo 11. Cinsiyet Değişkenine Göre Toronto Empati (TEÖ) ve Tromso Sosyal Zekâ 

Ölçeklerinin  (TSZÖ) Ortalamalarının Karşılaştırılma Tablosu 

Ölçekler   Cinsiyet N Ortalama 

Standart 

Sapma t p 

Toronto Empati 
Ölçeği(TEÖ)Puanı 

Kadın 203 56,71 5,915 4,731  ≤,001  

Erkek 167 53,77 5,997 

Tromso Sosyal Zekâ 
Ölçeği (TSZÖ) Sosyal  

Bilgi Süreci Puanı 

Kadın 203 29,97 4,083 1,102  ,271  

Erkek 167 29,48 4,480 

Tromso Sosyal Zekâ 

Ölçeği (TSZÖ) Sosyal 

Beceri Puanı 

Kadın 203 22,12 4,181 -,159  ,874  

Erkek 167 22,20 4,807 

Tromso Sosyal Zekâ 

Ölçeği (TSZÖ) Sosyal 

Farkındalık Puanı 

Kadın 203 26,63 4,282 1,979  ,049  

Erkek 167 25,71 4,634 

Tromso Sosyal Zekâ 

Ölçeği (TSZÖ) Toplam 

Puanı 

Kadın 203 78,72 9,289 1,293  ,197  

Erkek 167 77,40 10,389 

Bağımsız İki Örnek t Testi (Independent Samples t Test) uygulanmıştır. 
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4.4.5. Eğitim Durumuna Göre Yüz İfadelerinden Duygu 

Tanıma Test Toplam Puanlarının Karşılaştırılması 

Katılımcılara uygulanan yüz ifadelerinden duygu tanıma testlerinin 

tamamında, toplam puan ortalamaları ile eğitim durumu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p≤0,001). Testlerin her 

birinden alınan toplam puanlar eğitim durumu açısından 

karşılaştırıldığında anlamlı fark çıkan tüm ölçeklerin toplam puan 

değerlerinin lisans öğrencilerinde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Eğitim durumuna göre yüz ifadelerinden duygu tanıma testlerinin 

toplam puan oratalamalarının karşılaştırılma bulguları Tablo-12’de 

gösterilmektedir. 

 

Tablo-12. Eğitim Durumuna Göre Yüz İfadelerinden Duygu Tanıma Test Toplam 

Puanlarının Karşılaştırılması 

Test Adı   Eğitim N Ortalama 

Standart 

Sapma t p 

GEDTT1 

Toplam Puanı 

  

Ön Lisans 211 55,58 4,670 -7,133 ≤,001 

Lisans 159 59,09 4,692 
  

GEDTT2 

Toplam Puanı 
  

Ön Lisans 211 62,73 2,887 -9,203 ≤,001 

Lisans 159 65,26 2,400 
  

TTDTT Toplam 
Puanı 

  

Ön Lisans 211 57,83 5,041 -5,722 ≤,001 

Lisans 159 60,82 4,861 
  

YDTT Toplam 

Puanı 

  

Ön Lisans 211 11,19 2,264 -6,454 ≤,001 

Lisans 159 12,78 2,451 
 

 

Bağımsız İki Örnek t Testi (Independent Samples t Test) uygulanmıştır. 

GEDTT1: Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi 1. 

Uygulama,  

GEDTT2: Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi 2. 

Uygulama,  
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TTDTT: Türk Toplumunda Sağlıklı Bireylerin Yüz İfadelerinden Oluşan 

Duyguları Tanımlama Testi, YDTT: Yüzde Dışavuran Duyguların Tanınması 

Testi. 

4.4.6. Eğitim Durumuna Göre Toronto Empati ve Tromso 

Sosyal Zekâ Ölçeklerinin Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Toronto Empati Ölçeği puanı ile Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği toplam 

puanı ve alt boyutlarında eğitime göre incelenen Toronto Empati Ölçeği 

Puanı ve TSZÖ alt boyutu Sosyal Farkındalık Puanı dışındaki ölçek 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

TEÖ toplam puan ortalaması ve TSZÖ Sosyal Farkındalık puan 

ortalaması lisans öğrencilerinde, ön lisans öğrencilerinden daha yüksek 

bulunmuştur. Eğitim durumuna göre Toronto Empati ve Tromso Sosyal 

Zekâ Ölçeklerinin toplam puan oratalamalarının karşılaştırılma 

bulguları Tablo-13’de gösterilmektedir. 

Tablo-13. Eğitim Durumuna Göre Toronto Empati (TEÖ) ve Tromso Sosyal Zekâ 

Ölçeklerinin (TSZÖ) Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Ölçekler Eğitim N Ortalama Standart Sapma t p 

Toronto Empati 

Ölçeği (TEÖ) Puanı 

Ön Lisans 211 54,76 6,413 -2,287 ,023 

Lisans 159 56,22 5,625 
  

Tromso Sosyal Zekâ 

Ölçeği (TSZÖ)  

Sosyal Bilgi Süreci 

Puanı 

Ön Lisans 211 29,68 4,613 -,378 ,706 

Lisans 159 29,84 3,775 

  
Tromso Sosyal Zekâ 

Ölçeği (TSZÖ) 

Sosyal Beceri Puanı 

Ön Lisans 211 22,15 4,460 -,049 ,961 

Lisans 159 22,17 4,495 
  

Tromso Sosyal Zekâ 

Ölçeği (TSZÖ) 

Sosyal Farkındalık 

Puanı 

Ön Lisans 211 25,71 4,372 -2,500 ,013 

Lisans 159 26,87 4,507 
  

Tromso Sosyal Zekâ 

Ölçeği (TSZÖ) 

Toplam Puanı 

Ön Lisans 211 77,55 9,987 -1,304 ,193 

Lisans 159 78,89 9,547 ,757 
 

Bağımsız İki Örnek t Testi (Independent Samples t Test) uygulanmıştır. 



 
90 | Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURAN 

 

5. TARTIŞMA 

Bu araştırma genç erişkinlerin, kendi yaş grubundaki bireylerin 

duygusal yüz ifadelerini tanımalarıyla ilgili test geliştirilmesi, bu testin 

güvenirlik ve geçerliliğinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca 

genç erişkin bireylerin, kendi yaş grubundaki bireylerin duygusal yüz 

ifadelerini tanımaları ile farklı yaş gruplarındaki ve farklı kültürlerdeki 

bireylerin duygu ifadelerini tanımaları arasındaki ilişkinin belirlenmesi 

de araştırmanın diğer amaçları arasında yer almaktadır.  

Model tarafından üretilen parametre değerlerine bakıldığında, 

geliştirilen ölçeğe dayalı olarak gerçekleştirilen ölçümlerin şaşkınlık ve 

mutluluk duygularında en yüksek katsayıları ürettiği dolayısıyla bu 

duyguların ölçülmesinde aynı amaçla kullanılan YDDT ve TTDTT’ye 

göre daha güvenilir sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır. Geliştirilmiş olan 

GEDTT’nin diğer duygular olan korkmuş, üzgün ve öfkeli’de ise 

TTDTT’nin ardından faktör yüklerinde ikinci sırada yer aldığı 

saptanmıştır. Tüm bu değerler, yeni geliştirilen GEDTT testinin 

duyguların tanımlanması noktasında oldukça güvenilir sonuçlar 

verdiğine dair kanıt olarak sunulmaktadır. 

Model test sonuçları oldukça iyi düzeyde uyum iyiliği istatistikleri 

üretmiş ve modelin data tarafından desteklendiği gösterilmiştir. İlk 

ölçüm ile ikinci ölçüm arasında yüksek düzeyde ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiş, dolayısıyla geliştirilen ölçeğin kararlı 

ölçümler yapabildiğine dair temel kanıt ortaya konulmuştur. 
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Bu bölümde, araştırma kapsamında yapılan istatistiksel analizlerden 

elde edilen bulgular, çalışmaya ait soruları cevaplamak amacıyla 

alanyazın bağlamında tartışılmıştır.  

5.1. GEDTT’nin Güvenirlik ve Geçerliliğinin Değerlendirilmesi 

Duyguları tanıma süreçlerinin ve bunların sonuçlarının incelenmesinin 

amaçlandığı çalışmalarda kullanılabilecek çeşitli ölçüm araçlarına 

gerek duyulmaktadır. Yapılan bu çalışma, güvenirlik ve geçerliliği 

çalışılmış ölçme araçlarına duyulan gereksinimi karşılamak adına 

atılmış ilk adımlardan biri olarak değerlendirilmektedir. 

İlgili alanyazın incelendiğinde insanların yüz ifadelerinden duyguların 

tanınmasıyla ilgili yapılan araştırmalarda yöntem olarak bazı 

farklılıklar olduğu görülmektedir. Genel olarak yüz kaslarının hareketi 

ile ilgili iki yöntemin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu yöntemlerden biri 

katılımcıların kendi duygusal yüz ifadelerini tanımaya yöneliktir ve bir 

diğer yöntem ise katılımcılara başka kişilerin yüz fotoğrafları 

gösterilerek duygusal yüz ifadesini tanıması istenen çalışmalardır. Bu 

tür çalışmalarda serbest tanıma ve seçilimli tanıma yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu çalışma da ikinci yöntem kullanılmış ve 

katılımcılardan fotoğraf testinde yer alan kişilerin duygusal yüz 

ifadelerini seçilimli tanıma yöntemine göre tanımaları istenilmiştir. 

Paul Ekman ve Friesen’in (1976) yapmış olduğu ilk çalışma referans 

alınarak araştırmacı tarafından hazırlanan yüz ifadelerinden duygu 

tanıma testi katılımcılara gösterilmiş ve katılımcıların fotoğraflarda yer 

alan kişilerin yüz ifadelerindeki duyguyu tanımaları istenilmiştir. Paul 

Ekmanın 6 temel duygu ifadesi ve nötr yüz ifadesi esas alınmış ve 
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seçilimli yöntem kullanılmıştır. Özetlenecek olursa, bu çalışmada 

katılımcı birey her bir fotoğraf için her defasında 7 duygusal yüz 

ifadesinden (korku, öfke, mutluluk, üzüntü, şaşkınlık, tiksinme ve nötr 

ifade) birini seçmiştir. 

Ekman ve Friesen (1976); öfke, korku, tiksinme, üzüntü, şaşkınlık ve 

mutluluk şeklindeki 6 temel duygu ile nötr yüz ifadesini tanıyabilme 

becerisini değerlendirmek üzere POFA (Pictures Of Facial Affects) 

testini geliştirmişlerdir. POFA, alanyazın incelendiğinde uluslararası 

alanda kabul gören, çok uzun yıllardır duygusal yüz ifadelerinin 

anlaşılmasına ve kültürler arası karşılaştırmaların yapılmasına yönelik 

psikolojik çalışmalarda sıklıkla kullanılan ve temel duygu ifadelerini 

içeren bir test olarak bir çok bilimsel çalışmada kullanılmaktadır 

(Adolphs, 2002; Güntekin, 2006; Auzou vd., 2014; Tombul, 2019). 

Ülkemizde yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla 

POFA testinin Türk toplumundaki güvenirlik ve geçerlilik çalışması 

Tombul (2019) tarafından yapılmış ve POFA Testi Kısa Formu’nun 

Türk toplumunda geçerli ve güvenilir bir test olarak kullanılabilir 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. POFA Testi Kısa Formu toplam 7 farklı 

duygusal yüz ifadesi içeren toplam 47 fotoğraftan (mutluluk, öfke, 

şaşkınlık, tiksinme, üzüntü, nötr ifadelerin her biri için 7 fotoğraf ve 

korku duygusu için 5 fotoğraf) oluşmaktadır. Araştırmacı tarafından 

POFA testi (Ekman & Friesen, 1976) model alınarak hazırlanan 

GEDTT ilk test uygulaması sonuçları değerlendirildiğinde Tombul’un 

(2019) sonuçları ile uyumlu özelliklere sahip olduğu görülmektedir. 

GEDTT’nde 7 farklı duygunun her biri için 10 tane (5 kadın, 5 erkek) 
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ve toplam 70 duygusal yüz ifadesi yer almaktadır. İlk uygulama 

sonuçları incelendiğinde POFA Testi Kısa Formu sonuçları ile GEDTT 

birinci uygulama sonuçları yüksek bir benzerliğe sahiptir. GEDTT 

ikinci uygulama sonuçları ve POFA Testi Kısa Form tekrar test 

sonuçları incelendiğinde, POFA Testi Kısa Formu sonuçları ile 

benzerlikler olmakla birlikte GEDTT ikinci uygulama da katılımcıların 

bütün duygulara ait doğru tanıma ortalamalarında artış olduğu 

görülmüştür. Başka bir deyişle GEDTT ikinci uygulamada (tekrar test) 

katılımcılar duygusal yüz ifadelerini daha fazla sayıda doğru 

tanımışlardır. POFA Testi Kısa Formu kullanılarak uygulanan test-

tekrar test güvenilirlik analizi sonuçları, Pearson korelasyon yöntemi ile 

incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, POFA Testi Kısa Formu 

uygulaması puanları arasında istatistiki açıdan anlamlı düzeyde yüksek 

korelasyonlar tespit edilmiştir. Bu tespitler, POFA Testi Kısa 

Formu’nun toplam puanda ve mutluluk, üzüntü, korku ve iğrenme 

boyutlarında istatistiki açıdan anlamlı düzeyde yüksek test-tekrar test 

güvenilirliğine sahip olduğuna işaret etmektedir. GEDTT ölçme 

işleminin test-tekrar test sonuçları, örtük yapılar tanımlanarak 

gerçekleştirilmiş, bu şekilde hatadan arınık bir güvenirlik 

hesaplamasına gidilmiştir. Tüm duyguların tek bir örtük yapı tarafından 

açıklandığı varsayılarak gerçekleştirilen örtük değişkenlerle regresyon 

modeliyle, birinci ölçümlerden elde edilen puanların ikinci ölçümlerden 

elde edilen puanları ne kadar yordadığı ve sonuç olarak açıklanan 

varyansa katkısı hesaplanmıştır. Önceki analizlerde olduğu gibi 

asimptotik kovaryans matrisi ile birlikte AEKK tahmin yöntemi 

kullanılmıştır.  Model test sonuçları oldukça iyi düzeyde uyum iyiliği 
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istatistikleri üretmiş ve modelin data tarafından desteklendiğini 

göstermiştir. Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere, ilk ölçüm ile ikinci 

ölçüm arasında yüksek düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

tespit edilmiş, dolayısıyla geliştirilen ölçeğin kararlı ölçümler 

yapabildiğine dair temel kanıt ortaya konulmuştur. Özet olarak ifade 

edilecek olursa GEDTT sonuçları değerlendirildiğinde, POFA Testi 

Kısa Formu güvenirlik ve geçerlik sonuçları ile benzer ve uyumlu 

özelliklere sahiptir. Son noktada GEDTT, 5 duygusal yüz ifadesine ait 

(mutluluk, öfke, şaşkınlık, korku, üzüntü) toplam 50 fotoğraftan oluşan 

güvenilir ve geçerli bir ölçek olarak görülmektedir. 

Şimşek (2019) tarafından genç erişkinlerde çocukluk çağında yaşanmış 

travmaların yüzlerden duyguları tanımlama ile ilişkisini araştırmak 

amacıyla yapılan çalışmada FACES veri seti kullanılmıştır. FACES 

orijinal veri seti Almanya’da geliştirilmiştir; genç, orta yaşlı ve yaşlı, 

kadın ve erkek olmak üzere toplam 171 kişiye ait (her bir kişinin korku, 

üzüntü, öfke, tiksinme, nötr ve mutlu olmak üzere altı farklı duygusal 

yüz ifadesinden oluşmaktadır) (Ebner, Riediger & Lindenberger, 2010). 

Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülmüş olan bir proje 

çalışması kapsamında FACES temel alınarak FACES Türkiye 

örneklemi veri seti oluşturulmuştur (Çap vd., 2017). Çalışmada aynı 

zamanda FACES Türkiye örneklemi veri setinin genç erişkin örneklemi 

için geçerlilik ölçütlerini karşılayıp karşılamadığı konusu 

değerlendirilmiştir. Bu veri setinin geçerlilik çalışmasının uygulandığı 

örneklem grubu 18-26 yaş arasında  (94 kız, 78 erkek) üniversitelerin 

lisans ve lisansüstü programlarında öğretim gören 172 öğrenciden 
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oluşmaktadır (Şimşek, 2019).  Çalışma bulguları değerlendirildiğinde 

FACES Türkiye örneklemi veri setinin, yüzlerden duyguları 

tanımlamada geçerli bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir. GEDTT 

güvenirlik ve geçerlilik çalışması kapsamında yapılan analiz sonuçları 

da (ÇNÇY) Şimşek’in (2019) çalışması ile uyumlu olarak GEDTT’nin 

yüzlerden duyguları tanımlamada güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı 

olduğunu ortaya koymuştur. 

Metin’in (2018) psikolojik danışman adaylarının yüzlerden duyguları 

tanıma yetilerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi amacıyla 

yapmış olduğu çalışmada, örneklem grubu Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Metin (2018) yapmış 

olduğu çalışmada katılımcıların duygusal yüz ifadelerini tanıma 

becerilerini ölçmek maksadıyla JACFEE fotoğraf setini kullanmıştır. 

Yüz ifadeleri fotoğraf seti JACFEE, Matsumoto ve Ekman (1988) 

tarafından geliştirilmiştir ve bu setin farklı versiyonları bulunmaktadır 

(Humintell, 2017). Metin (2018) çalışmasında JACFEE’nin 130 

fotoğraftan oluşan versiyonunu kullanmıştır (JACFEE’nin bu 

versiyonunda; beyaz ırktan (caucasian) beş erkek; beyaz ırktan üç kadın 

ve bir Japon erkek olmak üzere toplam dokuz katılımcı, yedi duygu; 

aşağılama, korku, mutluluk, öfke, şaşkınlık, tiksinme, üzüntü ve nötr 

ifade, katılımcı bireylerin yalnızca yüz bölgesini ele alan renkli 

fotoğraflar yer almaktadır). Tüm ifadeler, Ekman ve Friesen (1978) 

tarafından geliştirilen Yüz Hareketi Kodlama Sistemi (Facial Action 

Coding System-FACS) ile güvenilir (r= .91) bir şekilde kodlanmıştır 

(Ekman & Rosenberg, 2005; Metin, 2018). JACFEE yüz ifadesi veri 
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seti özellikleri açısından GEDTT ile benzer özelliklere sahip olmakla 

birlikte, analiz sonuçları değerlendirildiğinde GEDTT’nin güvenirlik 

ve geçerlilik şartları açısından JACFEE ile uyumlu olduğu görülmüştür.  

Alanyazın incelendiğinde ülkemizde GEDTT güvenirlik ve geçerlik 

çalışmasına benzer özellikte ve duygusal yüz ifadelerini anlama 

becerisini değerlendirmek üzere Dökmen (1986) tarafından 

geliştirilmiş, geçerlik ve güvenirliği yapılmış olan “Duygusal Yüz 

İfadelerini Teşhis Testi (YİTT)” mevcuttur.  Bu test 17 farklı duygu 

ifadesi içeren 53 adet renkli fotoğraftan meydana gelmiştir. Her bir 

duygu ifadesi bir veya daha fazla fotoğrafta gösterilmiştir ve testte yer 

alan fotoğraflar Türk tiyatro sanatçısı bir kadına aittir. Bu çalışmada 

güvenirlik için kontrol grubunun ön test ve son test puan ortalamaları 

arasındaki ilişki incelenmiş ve aradaki ilişki r = .75 olarak tespit 

edilmiştir. GEDTT istatistiksel analiz sonuçları değerlendirildiğinde 

Dökmen’in (1986) çalışması ile benzer şekilde (r=.64) olarak 

bulunmuştur. Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere, ilk ölçüm ile ikinci 

ölçüm arasında yüksek düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

tespit edilmiş, dolayısıyla geliştirilen ölçeğin kararlı ölçümler 

yapabildiğine dair temel kanıt ortaya konulmuştur. Özetlenecek olursa 

GEDTT sonuçları değerlendirildiğinde, YİTT güvenirlik ve geçerlik 

sonuçları ile benzer ve uyumlu özelliklere sahiptir.  

İşleyen (2012) tarafından yapılan çalışmada güvenilir bir “Yüze Ait 

Duygu İfadeleri (YADİF)” dijital fotoğraf seti oluşturulmuştur. Yüze 

ait duygu ifadeleri fotoğraf seti için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

olan gönüllü modellerin (40) evrensel olarak tanınan mutlu, korkmuş, 
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iğrenmiş, üzgün, kızgın, şaşırmış ve ifadesiz yüz ifadelerini yansıtan 

fotoğraflar çekilmiş, hakemler tarafından gerekli değerlendirmeler 

yapılmıştır.  Bu fotoğraf seti kullanılarak “Yüz İfadelerini 

Öğreniyorum” isimli web sitesi oluşturulmuş ve şizofreni hastalarına 

duygu eğitim programı uygulanmıştır. Sonuç olarak, Yüz İfadelerini 

Öğreniyorum web sitesinin şizofreni hastaları için kullanılabilir ve yüze 

ait duygu ifadelerinin eğitiminde etkili bir araç olduğu yönünde 

bulgulara ulaşılmıştır. YADİF digital fotoğraf seti uygulama sonuçları 

değerlendirldiğinde, GEDTT güvenirlik ve geçerlilik çalışması 

sonuçları ile benzer ve uyumlu özelliklere sahip olduğu tespit 

edilmiştir. 

Turan (2016) tarafından yapılan çalışmada katılımcılara POFA testi 

(Ekman & Friesen, 1976)   model alınarak araştırmacı tarafından 

hazırlanmış olan “Türk Toplumunda Sağlıklı Bireylerin Yüz 

İfadelerinden Oluşan Duyguları Tanımlama Testi (TTDTT)” ve 

Amerikalı bireylerin yüz ifadelerinden oluşan YDTT uygulanmıştır. Bu 

çalışmada güvenirlik için kontrol grubunun ön test ve son test puan 

ortalamaları arasındaki ilişki pearson korelasyon testi ile 

değerlendirilmiş, aradaki ilişki r=.60 olarak bulunmuştur. GEDTT 

istatistiksel analiz sonuçları değerlendirildiğinde Turan’ın (2016) 

çalışması ile benzer şekilde  (r=.64) olarak bulunmuştur. Sonuçlardan 

da anlaşılacağı üzere, ilk ölçüm ile ikinci ölçüm arasında yüksek 

düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiş, 

dolayısıyla geliştirilen ölçeğin kararlı ölçümler yapabildiğine dair temel 

kanıt ortaya konulmuştur. Özet olarak ifade edilecek olursa GEDTT 
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sonuçları değerlendirildiğinde, TTDTT güvenirlik ve geçerlilik 

sonuçları ile benzer ve uyumlu özelliklere sahiptir. 

Duyguları tanıma süreçlerinin ve bunların sonuçlarının incelenmesinin 

amaçlandığı çalışmalarda kullanılabilecek çeşitli ölçüm araçlarına 

gerek duyulmaktadır. Bu tez çalışmasında ülkemizde özellikle genç 

erişkinlerle yapılacak duygu tanıma incelemelerinde GEDTT’nin bir 

ölçüm aracı olarak kullanılabilirliği araştırılmış, yapılan istatistiksel 

analizler sonucunda GEDTT’nin Türk toplumunda genç erişkinlerde 

güvenilir ve geçerli bir test olarak kullanılabilir olduğu saptanmıştır. 

5.2. GEDTT, TTDTT ve YDTT’de Duygu Tanıma 

Doğruluğunun Değerlendirilmesi  

5.2.1. Mutluluk Duygusunun Tanınma Doğruluğunun 

Değerlendirilmesi  

Bu çalışmada 18-25 yaş arası genç erişkin katılımcılara uygulanan yüz 

ifadelerinden duygu tanıma testleri GEDTT (1.  ve 2. Uygulama; 

GEDTT1, GEDTT2), TTDTT ve YDTT sonuçları değerlendirilmiş ve 

en fazla doğru tanınma değerinin mutluluk duygusuna ait olduğu tespit 

edimiştir. Bu sonuçlar, diğer pek çok çalışmanın bulgularıyla 

uyumluluk göstermektedir (Elfenbein & Ambady, 2002; Gur vd., 2002; 

Palermo & Coltheart, 2004; Montagne vd., 2007; Dyck vd., 2008). 

Şimşek (2019) tarafından yapılan çalışmada FACES testinde yer alan 

beş duyguya ait tanınma doğruluğu değerleri incelendiğinde en yüksek 

tanınma doğruluğu değerinin mutluluk duygusuna ait olduğu 

gözlemlenmiştir. Palermo ve Coltheart (2004) tarafından yapılmış olan 

çalışmada, mutluluk duygusuna ait ifadelerin diğer ifadelere kıyasla 
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daha fazla doğru tanındığı ve nadir olarak başka duygu ifadeleriyle 

karıştırıldığı ortaya konulmuştur. Ayrıca bu bulguların Feyereisen, 

Malet ve Martin’inki (1986) ile benzer özelliklere sahip olduğu 

belirtilmiştir. Alanyazındaki çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da 

mutluluk duygusunun daha fazla ve hızlı tanınması, mutluluk 

duygusunun yüzdeki ifadesinin diğer duygulara kıyasla daha belirgin, 

açık ve tanıdık olmasıyla açıklanabilir.  Lee vd. (2004) Koreli’ler için 

yüze ait duygu ifadeleri fotoğrafları setinin standardizasyonu ile ilgili 

yaptıkları bir çalışmada da, Koreli’lerin en kolay mutlu duygu ifadesini, 

en az korkmuş duygu ifadesini tanıdıklarını ifade etmiştir. Hem 

çalışmamızda hem de diğer çalışmalarda kullanılan fotoğraflar evrensel 

olarak tanınan yüz ifadeleri fotoğraflarıdır. Yüze ait duygu ifadelerinin 

tanınma dereceleri çok ve az olarak ele alındığında bu durumun da 

evrensel olduğu düşünülebilir. Yani mutlu yüz ifadeleri evrensel olarak 

en kolay tanınan yüz ifadeleri iken, korkmuş yüz ifadeleri evrensel 

olarak en az tanınan yüz ifadeleridir. Biehl vd. (1997) kültürlerarası 

yaptıkları çalışmalarında duyguların sergilenmesi kurallarının, bazı 

duyguların ifadesinin diğerlerine göre daha uygun bulunması olduğu, 

bulgusuna ulaşmıştır.  

5.2.2. Öfke Duygusunun Tanınma Doğruluğunun 

Değerlendirilmesi  

Öfke duygusuna ait yüz ifadelerinin tanımlanması konusunda, 

alanyazındaki çalışmaların karışık sonuçlar ortaya koyduğu 

gözlemlenmektedir. Bazı çalışmalar öfke duygusuna ait yüz 

ifadelerinin kolayca tanındığını, diğer bazı çalışmalar ise katılımcıların 
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bu duygu ifadesini tanımlamakta zorlandıklarını veya diğer bazı duygu 

ifadeleri ile karıştırdıklarını göstermektedir.  

Yapmış olduğumuz çalışmada öfke duygusuna ait yüz ifadelerinin 

tanınma doğruluğu ortalama değeri GEDTT 1 (8,54/10) ve GEDTT2 

(9,35/10) olarak bulunmuş ve bu değerin, diğer duyguların doğru 

tanınma ortalama değerlerine benzer olduğu görülmüştür. Tombul 

(2019) tarafından yapılan çalışmada POFA Testi Kısa Formu test-retest 

sonuçları incelendiğinde bu çalışmayla uyumlu olarak öfke 

duygusunun tanınma oranının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yanı sıra 

Metin (2018) tarafından yapılan çalışmada öfke duygusunun kadın ve 

erkek katılımcılar tarafından %80 gibi yüksek bir oranda doğru 

tanındığı tespit edilmiş ve bu çalışmayla benzer sonuçlara sahip olduğu 

görülmüştür.  Krumhuber vd. (2012) tarafından yapılan çalışmada genel 

olarak şaşırma, öfke ve üzüntü duygularının en kolay tanınabilir 

duygular olduğu, tiksinmenin ise en zor tanınan duygu olduğu ifade 

edilmiştir. Recio vd. (2013) tarafından yapılan başka bir çalışmada 

mutluluk, öfke ve şaşkınlık duygu ifadelerinin korku, üzüntü ve 

tiksinme duygularına oranla daha fazla doğru tanındığı belirtilmiştir. 

GEDTT güvenirlik ve geçerlik çalışmasının sonuçları öfke duygusunun 

doğru tanınması açısından değerlendirildiğinde, alanyazında benzer 

çalışmalarla uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Alanyazında yer alan 

diğer bazı araştırmalarda ise bu çalışmadan farklı olarak öfke 

duygusuna ait yüz ifadelerinin doğru tanınma oranının nispeten düşük 

olduğu ifade edilmiştir. Gur (2002) tarafından yapılmış olan çalışmada 

mutluluk duygusuna ait yüz ifadesi kolaylıkla tanınırken öfke 
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duygusuna ait yüz ifadesi en az doğru tanınan duygu olarak 

belirtilmiştir. Şimşek (2019) tarafından yapılan çalışmada, öfke 

duygusunun nispeten daha düşük tanınma doğruluğu yüzdesine sahip 

olduğu tespit edilmiş ve bu konuda öfke duygusal yüz ifadesinin diğer 

olumsuz duygu ifadeleriyle karıştırılmasının etkili olabileceği 

düşünülmüştür.  

5.2.3. Tiksinme Duygusunun ve Nötr Yüz İfadesinin 

Tanınma Doğruluğunun Değerlendirilmesi  

Metin (2018) ve Şimşek (2019) tarafından yapılan iki farklı çalışmada 

genç erişkin katılımcıların tiksinme duygusal yüz ifadelerini yüksek 

oranda doğru tanıdıkları görülmüştür. Tombul (2019) tarafından 

yapılan bir diğer çalışmada POFA testi kısa formu test-retest sonuçları 

incelendiğinde tiksinme duygusunun tanınma oranının yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Bu çalışmada da Metin (2018), Şimşek (2019) ve 

Tombul’un (2019) sonuçları ile uyumlu olarak GEDTT1 ve GEDTT 2 

sonuçları değerlendirildiğinde sırasıyla (9,51/10) ve (9,70/10) ortalama 

değerleri ile genç erişkin katılımcıların tiksinme duygusunu oldukça 

yüksek oranda tanıdıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte GEDTT 

güvenirlik ve geçerlilik çalışması kapsamında yapılan istatistiksel 

analizler sonucu tiksinme ve nötr duygusal yüz ifadesine ait 

fotoğrafların testte yer almaması uygun görülmüştür. GEDTT’nin 5 

duygusal yüz ifadesi (mutluluk, şaşkınlık, korku, öfke, üzüntü) için 

güvenilir ve geçerli bir test olduğu tespit edilmiştir. Özetlenecek olursa, 

çalışma sonuçlarının alanyazın ile uyum gösterdiği görülmektedir. 
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5.2.4. Korku ve Şaşkınlık Duygularının Tanınma 

Doğruluğunun Değerlendirilmesi  

Alanyazında yer alan çalışmalar genel olarak incelendiğinde, farklı 

kültürlerde tanınması en zor olan duygulardan birinin korku duygusu 

olduğu belirtilmektedir (Biehl vd. 1997). Konuyla ilgili olarak çok 

sayıda farklı kültürler arası çalışmalar ve bu kapsamda farklı 

popülasyon örneklerinden toplanan 3000'den fazla veriye ait sonuçlar 

bir bütün olarak değerlendirilmiş ve doğru tanınma puanlarının korku 

duygusu için en düşük (%70) ve mutluluk duygusu için de en yüksek 

(%94) olduğu saptanmıştır (Russell, 1994; Biehl vd., 1997; Şimşek, 

2019). Köhler vd. (2004), tarafından yapılan başka bir çalışmada 

katılımcıların mutlu yüz ifadelerini %91 ve korku ifade eden yüz 

ifadelerini de  %68 oranında tanıdıkları ifade edilmiştir. Burada yer alan 

rakamlar, aynı araştırmacılara ait aynı fotoğraf setinden farklı yüzlere 

ait fotoğraflar kullanarak yaptıkları daha önceki çalışmalarında tespit 

edilen doğru tanıma oranlarıyla, uyum ve benzerlik göstermektedir 

(Köhler vd., 2003; 2004).  

Lee vd. (2004) Koreli’ler için yüze ait duygu ifadeleri fotoğrafları 

setinin standardizasyonu ile ilgili yaptıkları bir çalışmada Korelilerin en 

az korkmuş duygu ifadesini ve en kolay mutlu duygu ifadesini 

tanıdıklarını bulmuştur. İşleyen (2012) tarafından yapılan çalışmada 

YADİF setindeki fotoğraflar seçilirken katılımcıların en çok mutlu, en 

az korkmuş duygusal yüz ifadelerini tanıdıkları tespit edilmiştir. Bu 

çalışmada alanyazındaki çalışmalarla uyumlu olarak, 

GEDTT1(5,53/10), GEDTT2 (7,82/10), TTDTT (5,10/7) ve YDTT 
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(3,25/6) doğru tanınma ortalama puanları korku duygusunun düşük 

oranda tanındığını göstermektedir ve bu nedenle diğer duygularla 

karıştığı düşünülmektedir. Genel olarak alanyazın incelendiğinde korku 

ifadesinin en az tanınan yüze ait duygu ifadesi olmasının nedenleri 

arasında, bu duygu ifadesinin sıklıkla şaşkınlık duygu ifadesiyle 

karıştırılması yer almaktadır. Ekman ve Friesen (1975), bazı duygu 

ifadelerinin morfolojik özellikler açısından benzer olduğunu 

belirtmişlerdir yanı sıra korku ve şaşırma duygularının yüze yansıyan 

ifadelerinin birbirlerine benzer şekilde oluştuğu da görülmektedir 

(Recio, Schacht & Sommer, 2013). Ayrıca Palermo ve Coltheart (2004) 

tarafından yapılan çalışmada, korku duygusunu ifade eden yüzlerin en 

fazla şaşırmış duygusunu ifade eden yüzlerle karıştırıldığı belirtilmiştir.  

Metin (2018) tarafından yapılan çalışmada, katılımcıların en fazla 

mutlu yüz ifadesini, ikinci olarak da şaşkınlık yüz ifadesini doğru 

tanıdıkları tespit edilmiştir. Tombul (2019) tarafından yapılan başka bir 

çalışmada ise POFA test-retest sonuçları incelendiğinde, şaşkınlık yüz 

ifadesi doğru tanınma ortalama puanlarının oldukça yüksek olduğu 

görülmüştür. Alanyazındaki çalışmalarla uyumlu olarak, GEDTT1 

(8,28/10), GEDDT2 (9,49/10), TTDTT (9,62/10) ve YDTT (1,69/2) 

doğru tanınma ortalama puanları şaşkınlık duygusunun yüksek oranda 

tanındığını göstermektedir. 

5.2.5. Üzüntü Duygusunun Tanınma Doğruluğunun 

Değerlendirilmesi 

Elfenbein ve Ambady (2002) tarafından yapılan bir çalışmada 

duyguları ifade etmek için sözel ve görsel uyaranlar bir arada 
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kullanılmıştır. Bulgular değerlendirildiğinde üzüntü ve öfke 

duygularının görsel olarak daha az sayıda doğru tanındığı ve ses 

aracılığıyla (sözlü ifade) kültürler arası olarak daha fazla sayıda doğru 

tanındığı tespit edilmiştir.  

Alanyazındaki pek çok çalışma bulguları değerlendirildiğinde, öfke, 

üzüntü ve şaşkınlık duygu ifadelerinin tanınma oranlarının oldukça 

yüksek olduğu görülmektedir (Krumhuber vd., 2012; Kohler vd., 2003, 

2004; Montagne vd., 2007). Şimşek (2019) tarafından yapılan 

çalışmada üzüntü duygusunun katılımcılar tarafından yüksek oranda 

doğru tanınmakla birlikte tiksinme ve öfke duyguları ile karıştırıldığı, 

kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre üzüntü duygusal yüz 

ifadesini daha kısa sürede ve daha fazla doğru tanıdıkları tespit 

edilmiştir.   Alanyazındaki çalışmalarla benzer ve uyumlu olarak, 

GEDTT1 (6,64/10), GEDDT2 (7,67/10), TTDTT (8,17/10) ve YDTT 

(1,92/3) doğru tanınma ortalama puanları üzüntü duygusunun yüksek 

oranda tanındığını göstermektedir. 

5.2.6. Kendi Yaş Grubuna Ait Duygusal Yüz İfadelerinin 

Tanınma Doğruluğunun Değerlendirilmesi  

Alanyazın incelendiğinde, İşleyen (2012) tarafından yapılan bir 

çalışmada yaş ile yüze ait duygu ifadesini tanıma arasında negatif bir 

ilişki olduğu saptanmış ve genç bireylerin duygusal yüz ifadelerini 

tanımada yaşlılara oranla daha başarılı olduğu görülmüştür. Şimşek 

(2019) tarafından yapılan başka bir çalışmada ise genç erişkin 

katılımcıların genç yüzlere ait öfke ifadelerini tanımakta zorluk 

yaşamadığı fakat orta yaşlı erkeğe ve yaşlı kadına ait öfke ifadelerini 
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tanımakta zorlandıkları ifade edilmiştir. Aynı çalışmada genç kadın yüz 

ifadesine ait duygular, orta yaşlı kadın ve yaşlı erkek yüz ifadesindeki 

duygulara göre daha yüksek oranda doğru olarak tanınmıştır. Yanı sıra 

alanyazında yer alan bazı çalışmaların bulguları da insanların duygu 

algısının, gönderici ile alıcı arasındaki yaş uyumuna göre farklılık 

gösterdiğini destekler niteliktedir. İnsanların yüzlerinde yaşa bağlı 

meydana gelen yapısal değişimler nedeniyle yaşlı bireylere ait duygusal 

yüz ifadelerinin çözümlenmesinin genç bireylerin duygusal yüz 

ifadelerinin çözümlenmesine göre daha zor olduğu görülmüştür. Bu 

durum insanların yaşı ilerledikçe yüzlerinde meydana gelen 

kırışıklıkların ve kıvrımların gerçek duygusal yüz ifadelerini andırdığı 

görüşüne katkı sağlamaktadır (Malatesta vd., 1987; Hess vd., 2012).  

GEDTT güvenirlik ve geçerlilik çalışması kapsamında yapılan 

çalışmada kullanılan yetişkin bireylere ait yüz fotoğraflarından oluşan 

TTDTT sonuçları incelendiğinde, genç erişkin katılımcıların kendi yaş 

grubuna ait öfke, korku ve tiksinme duygusal yüz ifadelerini, yetişkin 

bireylere ait öfke, korku ve tiksinme duygusal yüz ifadelerinden daha 

yüksek oranda doğru tanıdığı tespit edilmiştir. Aynı çalışma 

kapsamında YDTT sonuçları incelendiğinde, öfke duygusunun orta 

düzeyde doğru tanındığı saptanmıştır. GEDTT1 (57,09/70), GEDDT2 

(63,81/70), TTDTT (59,12/70) ve YDTT (11,87/19) doğru tanınma 

ortalama puanları genel olarak incelendiğinde de genç erişkin 

katılımcıların kendi yaş grubuna ait bireylerin duygusal yüz ifadelerini 

tanımada daha başarılı oldukları görülmektedir. 
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Özetlenecek olursa, genel olarak çalışma sonuçları alanyazın ile 

uyumlu olmakla birlikte, diğer çalışmalardan farklı olarak GEDTT 

bulguları genç erişkin katılımcıların kendi yaş grubuna ait duygusal yüz 

ifadelerini oldukça yüksek oranda tanıdığını göstermektedir. 

5.3. Kültürel Farklılıklara Göre Duygusal Yüz İfadesi 

Testlerinin Değerlendirilmesi 

Modern biyolojinin babası olarak kabul edilen Charles Darwin 

duyguları evrimsel bir bakış açısı ile değerlendirmiştir. Darwin 

doğuştan gelen birçok duygunun insanlar ve hayvanlarda dışarıya yüz 

ifadeleri şeklinde aktarılmakta olduğunu, aktarılan bu ifadelerin tüm 

dünyada benzer anlamlarda algılandığını ve yüz ifadelerinin evrensel 

olduğunu vurgulamıştır (1934; akt. Dursun, 2007).  Izard (1977) her 

duygunun kendine ait bir yüz ifadesine sahip olduğunu belirtmiştir. 

Yapılan çalışmalar 6 temel duygu (mutluluk, korku, öfke, şaşkınlık, 

tiksinme, hüzün/üzüntü) ifadesinin evrensel olduğunu ve dünyanın 

farklı coğrafyalarında insanların bu duyguları benzer yüz ifadeleri ile 

yansıttığını ortaya koymuştur (Ekman & Friesen, 1976). Bununla 

birlikte kişinin doğduğu andan itibaren içinde yaşadığı toplum ve 

kültürel özellikler duygusal yüz ifadelerini tanıma, ayırt etme, 

anlamlandırma ve yorumlamasını da etkilemektedir. Bu durum “grup 

avantajı” olarak ifade edilmektedir (Elfenbein & Ambady, 2002). 

Başka bir deyişle katılımcı ile fotoğraftaki/görseldeki kişi aynı topluma 

ait olduklarında katılımcılar bu ifadeleri daha iyi tanıyabilmektedirler. 

Farklı kültürlere sahip bireylerin duygusal yüz ifadelerini tanıma ve 

anlama düzeylerinin karşılaştırıldığı birçok çalışmada kişilerin kendi 
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kültürlerinden gelen bireylerin duygularını daha iyi anladığı ve 

kültürler arasında duygusal yüz ifadelerini tanıma ve anlama 

bakımından farklılıklar olduğu görülmüştür (Camras vd. 2006; Ekman 

& Keltner, 1997; Elfenbein & Ambady, 2003; Huang vd., 2001; Marsh 

vd., 2003; Yuki vd., 2007; Shioiri vd., 1999a; Akpınar 2010, Turan, 

2016). Japon, İtalyan ve İngiliz katılımcılarla yapılan bir çalışmada, 

katılımcıların Japonlara ait yüz fotoğraflarındaki duyguları tanımakta 

güçlük çektikleri ifade edilmiştir (Ekman & Keltner, 1997). Shioiri vd. 

(1999b) tarafından yapılan başka bir araştırmada, Japon katılımcıların 

Kafkasyalı (beyaz ırk= caucasion) bireylere ait yüz fotoğraflarındaki 

duygusal ifadelerini anlamakta zorluk yaşadıkları görülmüştür. 

Turan (2016) tarafından yapılan çalışmada katılımcılara araştırmacı 

tarafından POFA testi (Ekman & Friesen, 1976) model alınarak 

hazırlanan “Türk Toplumunda Sağlıklı Bireylerin Yüz İfadelerinden 

Oluşan Duyguları Tanımlama Testi (TTDTT)” ve Amerikalı bireylerin 

yüz ifadelerinden oluşan YDTT uygulanmıştır. Uygulama sonuçları 

değerlendirildiğinde, katılımcıların kendi toplumundaki bireylerin 

temel duygulara ait yüz ifadelerini Amerikalı insanların duygusal yüz 

ifadelerinden daha yüksek oranda doğru tanıdıkları görülmüştür. 

GEDTT güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları kapsamında genç erişkin 

katılımcı bireylere uygulanan TTDTT ve YDTT sonuçları 

değerlendirildiğinde, katılımcıların kendi kültüründen bireylere ait 

duygusal yüz ifadesi fotoğraflarını daha yüksek oranda tanıdığı tespit 

edilmiştir. 
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5.4. Cinsiyet Değişkeni ve Eğitim Durumuna Göre Duygusal 

Yüz İfadeleri Testlerinin Değerlendirilmesi 

Bireylerin yüz ifadelerinden duygu tanıma düzeylerini cinsiyet, eğitim 

düzeyi ve yaş gibi değişkenlerin etkileyebildiği ifade edilmektedir (Hall 

vd. 1999, Akpınar, 2010). Yüze ait duygu ifadelerinin tanınmasıyla 

ilgili yapılan bazı çalışmalarda, kadınların bu konuda erkeklere göre 

daha başarılı olduğu ve yüzde yer alan duygu ifadelerini tanıma 

becerisinin bireylerin yaşı ilerledikçe azaldığı gibi bazı sonuçlara 

ulaşılmıştır (İşleyen vd., 2011).  

Alanyazında yüz ifadelerinde beliren duyguları tanıma ve cinsiyet 

arasındaki ilişki incelendiğinde,  duygu ifadelerini kadınların 

erkeklerden daha iyi tanıdığına yönelik sonuçlara ulaşıldığı görülmekle 

birlikte (Boyatzis, Chazan & Ting, 1993; Hall & Matsumoto, 2004; 

Merten, 2005), kadın ve erkek katılımcılar arasında yüz ifadelerini 

tanıma konusunda istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farkın 

olmadığını ortaya koyan çalışmalarda yer almaktadır (Mitchell, 2006; 

Hutchison & Gerstein, 2012; Metin, 2018).  

Turan (2016) tarafından yapılan çalışmada TTDTT’nin sonuçları 

değerlendirilmiş, kadın katılımcıların erkek katılımcılardan daha 

yüksek puanlar aldıkları ve duygusal yüz ifadelerini erkek bireylere 

kıyasla daha fazla oranda doğru tanıdıkları tespit edilmiştir. 

Metin (2018) tarafından yapılan çalışmada, kadınların korku duygu 

ifadesi dışında diğer ifadeleri (mutluluk, öfke, şaşkınlık, aşağılama, 

tiksinme ve üzüntü) tanımada erkeklere oranla daha iyi oldukları tespit 

edilmekle birlikte, bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde 
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olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  Şimşek’in (2019) yapmış olduğu 

çalışmada genel olarak genç erişkin kadın katılımcıların tiksinme, 

üzüntü, öfke, korku duygularına ait yüz ifadelerini doğru tanıma 

oranlarının erkek katılımcılardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

GEDTT1 (GEDTT birinci uygulama) sonuçları değerlendirildiğinde, 

cinsiyete göre incelenen korkmuş dışındaki tüm duyguların tanınma 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

bulgusuna ulaşılmıştır. Korkmuş duygusal yüz ifadesi göreceli olarak 

erkekler tarafından daha yüksek oranda tanınmıştır. Bunun yanı sıra 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmamakla birlikte, kadınların 

üzüntülü, öfkeli, nötr, tiksinmiş duygusal yüz ifadelerini erkek 

katılımcılara kıyasla daha fazla sayıda doğru tanıdığı tespit edilmiştir. 

GEDTT2’de  (GEDTT ikinci uygulama) cinsiyete göre incelenen nötr 

ve tiksinme dışındaki tüm duyguların tanınma ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmış, bununla birlikte 

kadınların öfke, tiksinme, şaşkınlık yüz ifadelerini erkeklere kıyasla 

daha fazla sayıda doğru tanıdıkları görülmüştür. TTDTT sonuçları 

değerlendirildiğinde ise cinsiyet değişkenine göre incelenen korkmuş 

dışındaki tüm duyguların tanınma ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı ve kadınların mutluluk, öfke, tiksinme 

ve üzüntü duygularını erkeklere kıyasla daha fazla sayıda doğru 

tanıdıkları tespit edilmiştir.  YDTT’nde cinsiyete göre incelenen 

korkmuş, şaşırmış ve YDTT toplam dışındaki duyguların tanınma 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı ve 

ortalamalar arasında anlamlı fark çıkan duyguların tanınma oranlarının 
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erkeklerde göreceli olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır. GEDTT 

çalışma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, alan yazında yer 

alan çalışmaların sonuçları ile tutarlılık göstermektedir. 

Alanyazına bakıldığında duygusal yüz ifadelerini tanımada cinsiyet 

farklılıklarına ait bulguların oldukça tartışmalı olduğu görülmektedir. 

Bu durumu insanların kültürleri, yaşları, içinde yaşadıkları toplum, 

konuyla ilgili araştırmalarda kullanılan yöntemler, katılımcıların 

fizyolojik ve psikolojik durumları gibi faktörler etkileyebilmektedir 

(Metin, 2018). Benzer şekilde son yıllarda yapılan çalışmalar 

incelendiğinde duygusal yüz ifadelerini tanımanın toplumsal çevreden 

etkilenebileceği gözlemlenmiştir (Hess, Blaison & Kafetsios, 2016).  

Yüz ifadelerini tanıma becerisi eğitim düzeyi açısından incelendiğinde, 

yaş faktörününde ele alınması gerektiği görülmektedir. Horning, 

Cornwell & Davis (2012) tarafından yapılan bir çalışmada yüz 

ifadelerinin tanınmasının çocukluk döneminden orta yaş dönemine 

kadar artmakta ve yaşlılık döneminde ise azalmakta olduğu ifade 

edilmiştir. Pham & Philippot (2010) tarafından yapılan çalışmada 

eğitim seviyesinin yüz tanıma becerilerini etkilediği bulgusuna 

ulaşılmıştır. Buradaki çalışmalarla uyumlu olarak yapmış olduğumuz 

çalışmada da eğitim gruplarına göre tüm duygu tanıma ölçeklerinin 

toplam puanları  (GEDTT, TTDTT ve YDTT) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Puanlar arasında anlamlı 

fark çıkan tüm ölçeklerin toplam puan değerleri lisans öğrencilerinde 

göreceli olarak daha yüksek bulunmuştur. Yapmış olduğumuz 

çalışmada katılımcıların ön lisans ve lisans öğrencileri olmaları 
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çalışmanın önemli sınırlılıklarından biridir ve bu nedenle yüze ait 

duyguların tanınmasında eğitim seviyesinin etkisini tam olarak 

belirlemek güçleşmektedir.  

5.5. Cinsiyet Değişkeni ve Eğitim Durumuna Göre Toronto 

Empati Ölçeği ve Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Bulgularının 

Değerlendirilmesi 

Empati yeteneği, günlük hayatta insanların birbirleriyle sağlıklı ilişkiler 

kurabilmelerinde önemli bir yere sahiptir. Empati kurulan kişiler diğer 

insanlar tarafından anlaşıldıklarını ve toplumun kendilerine değer 

verdiğini hissederler. Empati, sadece empati kurulan değil empati kuran 

kişiler içinde önemlidir. Aynı zamanda duygusal zekâ basamaklarından 

biri olan empati duygusu özellikle genç erişkinlerin akranları ve diğer 

insanlarla daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olur. Empati becerisi 

yüksek olan bireylerin çevrelerindeki kişilere daha çok yardım ettikleri 

ve çevreleri tarafından daha çok sevildikleri belirtilmiştir (Dökmen, 

2012). Günlük hayattaki pek çok etken insanların empati yeteneklerini 

etkilemektedir. Örneğin; kişilerin hobileri ve kişisel ilgi alanları da 

empati becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 

Empati yeteneği ile ilgili olarak kadınlar ve erkekler arasındaki 

farklılıklar uzun süredir önemli bir tartışma konusudur. Alanyazın 

incelendiğinde kadınların erkeklere kıyasla daha hassas duygulara 

sahip olmaları nedeniyle empati geliştirme konusunda daha özenli ve 

duyarlı oldukları ileri sürülmektedir (Buss & Schmitt, 1993). Empati 

konusunda yapılmış olan bazı çalışmalarda kadınların empati 

becerilerinin erkeklerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Newton 

vd. 2000). Akgün (2019) tarafından tıp öğrencileri ile yapılan 
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çalışmada, kadınların genel empati puanları istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde erkeklerin puanlarından daha yüksek bulunmuştur.  Tutuk vd.,  

(2002) tarafından hemşirelik öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada, 

öğrencilerin eğitim yılı ilerledikçe hem empati düzeylerinin hem de 

iletişim becerilerinin arttığı gözlemlenmiştir.  Youssef vd. (2014) 

tarafından tıp fakültesinde okuyan öğrencilere JSPE ve TEÖ 

uygulanmış ve cinsiyete göre her iki ölçek puanları incelendiğinde, kız 

öğrencilerin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde erkek öğrencilerden 

daha yüksek ortalama puanlara sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Stefanovic vd. (2015) tarafından, Tıp Fakültesi’nde eğitim gören 

öğrencilerle yapılan çalışmada, TEÖ uygulanmış ve öğrencilerin ölçek 

puan ortalaması orta düzeyde bulunmuştur. Mengi Baş (2020) 

tarafından tıpta uzmanlık öğrencileri ile yapılan çalışmada ise 

katılımcıların TEÖ puanlarının, kadınlarda erkeklere göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirtilmiştir.  GEDTT 

güvenirlik ve geçerlilik çalışması kapsamında katılımcılara uygulanan 

TEÖ sonuçları incelendiğinde ise katılımcılar arasında cinsiyet ve 

eğitim düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu, 

kadın katılımcıların erkek katılımcılardan ve lisans öğrencilerinin ön 

lisans öğrencilerinden daha yüksek puanlar aldıkları tespit edilmiştir. 

Özetlenecek olursa çalışmamızın sonuçları alanyazındaki çalışmalarla 

benzerlik ve tutarlılık göstermektedir. 

Marlowe (1986), sosyal zekâyı bireyin kendisi de dâhil olmak üzere 

çevresindeki kişilerin duygularını, düşüncelerini, davranışlarını 

anlayabilme ve bunlara uygun tutum ve davranışlar gösterebilme 



GENÇ ERİŞKİNLERDE YÜZLERDEN DUYGULARI TANIMLAMA TESTİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ | 113 

 

 

 

becerisi olarak tanımlamaktadır. Sosyal zekâ üç alt başlıkta 

incelenmiştir: (1) Sosyal bilgi süreci (kendisinin ve başkalarının duygu, 

düşünce ve beklentilerini anlayabilme), (2) Sosyal beceri (sosyal 

ilişkilerde ustalık), (3) Sosyal farkındalık (sosyal ortamlara uyum 

sağlayabilme) (Silvera, Martinussen & Dahl, 2001). 

Doğan ve Çetin (2009) tarafından yapılan çalışmada, TSZÖ kullanılmış 

ve depresyon seviyesi yüksek olan üniversite öğrencilerinde sosyal 

farkındalık ve sosyal beceri seviyelerinde düşüş olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca özgüven seviyesindeki artışın sosyal farkındalık ve 

sosyal beceri seviyelerinde de artışa etki ettiği görülmüştür (Doğan, 

Totan & Sapmaz, 2009).  Sosyal zekânın kişilerin mutluluğundaki 

rolünü incelemek amacıyla yapılan çalışmada 249 öğrenciye ait veriler 

değerlendirilmiş ve sosyal zekânın bir alt boyutu olan sosyal becerinin 

mutlulukla en çok bağlantılı olan değişken olduğu tespit edilmiştir 

(Doğan & Eryılmaz, 2014). Saxena & Jain (2013) tarafından yapılan 

çalışmada, kız öğrencilerin erkek öğrencilerden ve sanat alanındaki 

bölümlerde eğitim alan öğrencilerin diğer bölümde eğitim alan 

öğrencilerden daha yüksek sosyal zekâ seviyesine sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Ayrıca, şehirlerdeki üniversitelerde öğrenim gören ve 

akademik başarısı daha yüksek olan öğrencilerin kırsal bölgelerdeki 

üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere kıyasla daha yüksek sosyal 

zekâ seviyesine sahip olduklarınıda belirtmişlerdir (Tasleema & Ganai, 

2015; Akkuzu, 2019). Akkuzu (2019) tarafından üniversite öğrencileri 

ile yapılan çalışmada, Tromso Sosyal Zekâ ve alt boyutları olan Sosyal 

Bilgi Süreci, Sosyal Beceri ve Sosyal Farkındalık Ölçekleri'nde 
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ortalamalar sırasıyla 78,90,;29,95; 21,91 ve 27,04 olarak bulunmuştur. 

Yapmış olduğumuz çalışmada TSZÖ toplam ve alt boyut puanları 

incelendiğinde, kadınların erkeklere göre toplam ve alt boyut 

puanlarının daha yüksek olduğu ve lisans öğrencilerinin ön lisans 

öğrencilerine kıyasla daha yüksek puanlar aldığı tespit edilmiştir. 

Çalışma sonuçları alanyazındaki çalışmalarla uyum ve tutarlılık 

göstermektedir. 
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türkiye’de psikoloji alanında kullanılmak üzere, özellikle genç erişkin 

bireylerin yüz ifadelerinden oluşan duygu tanıma testlerinin 

bulunmayışı çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu noktadan 

hareketle Türk toplumunda yaşayan genç erişkin bireylerin duygusal 

yüz ifadelerine bakılarak duygu tanıma testi oluşturulması ve bu testin 

geçerliği ile güvenirliğinin saptanması amaçlanmıştır. Türkiye’deki 

genç erişkin bireylerle yapılmış yüz ifadelerinden duygu tanıma testi 

çalışmalarından biri olması nedeniyle; araştırmamızın bu konuda 

yapılacak birçok çalışmaya katkı sağlayacağı ve ufuk açıcı nitelikte etki 

bırakacağı düşüncesine sahibiz.  

Son bölümde araştırma bulguları genel olarak değerlendirilmiş ve 

aşağıda yer alan sonuçlara ulaşılmıştır:  

1- Katılımcılara, araştırmacı tarafından hazırlanan “Genç 

Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testi” 

(GEDTT)’nin güvenirlik ve geçerliliğini sağlamak amacıyla test 

uygulanmış ve 2 aylık süre içerisinde aynı 370 katılımcı bireye 

bu test yeniden uygulanmıştır (test-tekrar test). Katılımcı 

bireylerin birinci ve ikinci uygulama sonuçları 

karşılaştırıldığında, GEDTT’nin her iki uygulamasında oldukça 

başarılı oldukları görüldü. Ayrıca genç erişkin katılımcı 

bireylerin kendi yaş grubundan bireylere ait duygusal yüz 

ifadelerini kolaylıkla tanıyabildikleri tespit edildi. Bulguların 

değerlendirilmesi sonucunda ilk uygulama ile ikinci uygulama 

arasında yüksek düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
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saptandı ve geliştirilen ölçeğin kararlı ölçümler yapabildiğine dair 

temel kanıt ortaya konulmuş oldu.  

2- GEDTT’nin birinci uygulaması yapılırken aynı zamanda her bir 

katılımcıya yetişkin bireylerin yüz ifadesi fotoğraflarından oluşan 

TTDTT uygulandı. Genç erişkin katılımcı bireylerin kendi yaş 

grubundaki bireylere ait korkmuş, öfkeli/kızgın, tiksinmiş ve 

mutlu duygu ifadelerini yetişkin bireylere ait aynı duygu 

ifadelerine kıyasla daha yüksek oranda tanıdığı görüldü. Genel 

olarak genç erişkin katılımcıların kendi kültürüne ait yetişkin 

testinden aldıkları puanların da yüksek olduğu görüldü. 

3- GEDTT’nin birinci uygulaması yapılırken aynı zamanda her bir 

katılımcıya farklı kültüre ait bireylerin duygusal yüz ifadesi 

fotoğraflarından oluşan YDTT uygulandı. GEDTT ve YDTT’den 

alınan puanlar değerlendirildiğinde, genç erişkin katılımcıların 

farklı kültüre ait duygusal yüz ifadelerini tanımakta zorlandıkları 

ve GEDTT birinci uygulamada alınan bütün puanların YDTT 

puanlarına kıyasla daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu 

sonuçların ortaya çıkmasında kültürel farklılıkların etkili 

olabileceği düşünülmektedir. 

4- Cinsiyet değişkenine göre GEDTT birinci uygulama sonuçları 

incelendiğinde kadın katılımcıların tiksinmiş, üzgün/hüzünlü, 

öfkeli/kızgın ve nötr duygusal yüz ifadelerini erkek katılımcılara 

kıyasla daha yüksek oranda tanıdığı görüldü. Cinsiyet 

değişkenine göre GEDTT ikinci uygulama sonuçları 

incelendiğinde, kadın katılımcıların tiksinmiş, öfkeli/kızgın, 
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korkmuş ve nötr duygusal yüz ifadesi puanları ile GEDTT ikinci 

uygulamadan aldıkları toplam puanların erkek katılımcılardan 

daha yüksek olduğu tespit edildi.  

Cinsiyet değişkenine göre TTDTT sonuçları incelendiğinde, 

kadın katılımcıların üzgün/hüzünlü, mutlu, öfkeli/kızgın ve 

tiksinmiş duygusal yüz ifadelerini erkek katılımcılardan daha 

fazla sayıda doğru bildikleri; korkmuş, şaşırmış ve nötr duygusal 

yüz ifadelerinin tanınma oranları ile TTDTT’inden alınan toplam 

puanların erkek katılımcılarda kadın katılımcılara kıyasla daha 

yüksek sayıda olduğu tespit edildi. GEDTT birinci uygulama, 

GEDTT ikinci uygulama ve TTDTT sonuçları genel olarak 

değerlendirildiğinde kadın katılımcıların testlerde yer alan 

tiksinmiş duygusal yüz ifadelerini erkek katılımcılara göre daha 

iyi tanıdığı sonucuna ulaşıldı.  

Cinsiyet değişkenine göre YDTT sonuçları incelendiğinde, erkek 

katılımcıların utanmış, korkmuş, şaşırmış ve üzgün/hüzünlü 

duygusal yüz ifadelerini tanıma oranları ile YDTT’inden aldıkları 

toplam puanların kadın katılımcılardan daha yüksek olduğu tespit 

edildi. Kadın katılımcıların ise sadece mutlu ve öfkeli/kızgın 

duygusal yüz ifadesi puanlarının erkek katılımcılardan yüksek 

olduğu görüldü. Genel olarak yüz ifadelerinden duygu tanıma 

testlerinin sonuçları değerlendirildiğinde, kadın katılımcıların 

erkek katılımcılara göre duygu ifadelerini doğru tanıma oranının 

yüksek olduğu tespit edildi.  
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5- Cinsiyet değişkenine göre TEÖ sonuçları değerlendirildiğinde, 

kadın katılımcıların ölçekten aldıkları toplam puanların erkek 

katılımcıların puanlarından daha yüksek olduğu tespit edildi. 

TEÖ’nden alınabilecek en yüksek puanın 65 olması nedeniyle 

genç erişkin katılımcı bireylerin TEÖ puan ortalamalarının 

(kadın:56,71, erkek: 53,77) genel olarak yüksek olduğu görüldü. 

Cinsiyet değişkenine göre TSZÖ sonuçları değerlendirildiğinde, 

kadın katılımcıların sosyal bilgi süreci ve sosyal farkındalık alt 

boyutları puanları ile TSZÖ toplam puanlarının erkek 

katılımcıların puanlarından daha yüksek olduğu tespit edildi. 

TSZÖ’nden alınabilecek toplam puanın 105 olması nedeniyle 

genç erişkin katılımcı bireylerin TSZÖ puan ortalamalarının 

(kadın: 78,72, erkek: 77,40) genel olarak yüksek olduğu görüldü. 

6- Eğitim durumuna göre duygusal yüz ifadelerini tanımlama 

amacıyla kullanılan testlerden (GEDTT, TTDTT ve YDTT) 

alınan toplam puanlar değerlendirildiğinde, lisans öğrencilerinin 

ön lisans öğrencilerinden daha yüksek puanlar aldığı tespit edildi. 

Eğitim durumuna göre TEÖ’den alınan toplam puanlar ve 

TSZÖ’nin alt boyutlarından alınan puanlar ve toplam puanlar 

değerlendirildiğinde lisans öğrencilerinin ön lisans 

öğrencilerinden daha yüksek puanlar aldığı görüldü. 

7- Bu araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, 

örnekleminde yer alan eğitim düzeyi yüksek genç erişkin 

bireylere benzer nitelik taşıyan diğer genç erişkin bireylere 

genellenebilir.  
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8- Sonuç olarak GEDTT’nin 5 temel duygunun değerlendirilme-

sinde güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir. 

GEDTT’nin ruh sağlığı alanında değerlendirme ve terapilerde 

temel faktörlerden olan duygu tanımlama becerilerinin 

değerlendirilmesinde etkili bir ölçme aracı olarak 

kullanılabileceği öngörülmektedir. 

 

ÖNERİLER 

GEDTT Türk toplumundan seçilen genç bireylere ait temel duygusal 

yüz ifadelerinden oluştuğu için büyük bir öneme sahiptir. İnsanların 

kendi duygularını tanımaları ve onları karşılarındaki kişiye doğru 

biçimde ifade edebilmeleri, insanlar arasında sağlıklı sosyal ilişkilerin 

kurulması adına büyük bir öneme sahiptir. Alanyazın incelendiğinde, 

anksiyete bozukluğu (Aydın vd., 2019), depresyon, bipolar bozukluk 

(Leppänen, 2006), kişilik bozuklukları (Marsh & Blair, 2008) ve 

şizofreni (Köhler vd., 2003) gibi pek çok psikiyatrik hastalıkta, 

hastaların duygusal yüz ifadelerini tanımakta zorluk yaşadıkları 

belirtilmiştir. Özellikle genç erişkin bireylerde görülebilecek sözü 

edilen bu psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavi (psikoterapi) 

süreçlerinde, hazırlanmış olan genç erişkin yüz ifadelerinden oluşan 

duygu tanıma testi kullanılabilir. 

GEDTT güvenirlik ve geçerlik çalışması, katılımcı birey sayısı 

arttırılarak farklı şehirlerde yaşayan genç erişkin bireylerinde dâhil 

edildiği, Türk toplumundaki genç erişkin bireylerin genelini kapsayan 

bir örneklem grubu ile yapılabilir. 
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GEDTT, yetişkin katılımcılardan oluşan bir örneklem grubuna 

uygulanarak, yetişkin bireylerin genç erişkin bireylerin duygusal yüz 

ifadelerini tanıma seviyeleri hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilebilir 

(Örneğin; 25-65 yaş arası yetişkin örneklem grubu). 

GEDTT, eğitim düzeyi daha düşük seviyede olan örneklem gruplarına 

uygulanarak, farklı eğitim düzeylerindeki katılımcıların duygusal yüz 

ifadelerini tanıma seviyeleri hakkında bilgiler edinilebilir.  

Alanyazın incelendiğinde duygusal yüz ifadelerini anlama becerisinin 

planlı öğretimle geliştirilebileceğini ortaya koyan çalışmalar olduğu 

görülmüştür (Dökmen, 1986; Saltalı Durmuşoğlu & Deniz, 2010). 

GEDTT ile yüz ifadesi tanımlama becerisinde sorun saptanan genç 

erişkinler, bu becerilerin geliştirilmesi için uygun müdahale ve destek 

programlarından faydalandırılmak üzere yönlendirilebilir. 
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