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Ö
Z 

Bu derlemenin amacı, duygu düzenleme ve kültürel öğeler arasındaki bağlantıları farklı teorik çerçevelerle 
değerlendirmektir. Bu amaçla, alanyazında en çok kullanılan duygu düzenleme modellerinden olan Gross’un 
modeli kısaca açıklanmış, kültürle ilgili öğeler sosyalleşme uygulamaları, sosyal kurallar, kültürel senaryolar ve 
kültürel değerler olmak üzere farklı alt başlıklarda ele alınmış ve bu süreçlerdeki kültürel farklılıklar 
vurgulanmıştır. Ayrıca, kültürel değerler açısından duyguları ifade etme ve düzenleme konusundaki kültürel 
farklılıklar, iki farklı teoriye dayalı çalışmalar aracılığıyla sunulmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları, bir duygu 
düzenleme yöntemi olarak bastırmanın farklı kültürel bağlamlarda uyumlu ve işlevsel olabileceğini ve duygusal 
davranış süreçlerini açıklamak için farklı analiz düzeylerinin birleştirilebileceğini göstermektedir. 
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This review aims to evaluate the connections between emotion regulation and cultural elements via different 
theoretical frameworks. For this purpose, one of the most used emotion regulation models in the literature, 
Gross's model is briefly explained. Also, cultural elements are discussed by focusing on socialization practices, 
social rules, cultural scenarios, cultural values, and cultural differences highlighted in these concepts. Besides, the 
cultural differences in emotional expression and regulation through cultural values are presented by using two 
different theories and related research. The results of these research show that suppression can be adaptive and 
functional in different cultural contexts, and different levels of analysis can be combined to explain the processes 
of emotional behavior. 
Keywords: Emotional regulation, culture, socialization, cultural values 

Giriş 

Duygular varoluşun vazgeçilmez bir parçası olmakla beraber, günlük hayatın içerisinde oldukça önemli bir yer 
teşkil ederler. Bunun sebebi, duyguların fizyolojik, yaşantısal ve bilişsel tepkileri yönlendirip düzenlemelerinin 
yanı sıra harekete geçmek için motivasyon kaynağı olmalarıdır (Keltner ve Kring 1998, Izard 2002). Ayrıca, 
duyguların düzenlenmesi sosyal uyum ve iyilik halinin sürdürülmesi için de önem taşımaktadır (örn. Eisenberg 
ve ark. 1996, Eisenberg 2000). Bireyler arzu ettikleri hedeflere ulaşmak ve çevresel talepleri karşılamak için 
yaşam boyu farklı duygusal süreçleri yönetmek durumundadırlar. Bu süreçte duruma uygun duygu düzenleme 
yöntemlerinin kullanılamaması, karmaşık ve kalıcı duygusal sorunların oluşmasına yol açabilir. Araştırmalar, 
uyumsuz duygu düzenleme yöntemi kullanımı ile kaygı bozuklukları (örn. Mullin ve Hinshaw 2007), sosyal 
zorluklar (Wranik ve ark. 2007) ve fiziksel rahatsızlıklar (Sapolsky 2007) arasında bir ilişki olduğunu 
göstermiştir.  

Duygu düzenleme, duygusal tepkileri gözlemleme, değerlendirme ve değiştirmeyi içeren hem içsel, hem dışsal 
süreçlerin rol oynadığı birden fazla süreç ve kavramı içermektedir (Thompson 1994). Bu bağlamda duygu 
düzenleme, duygusal deneyimin yoğunluğu, zamanlaması ve sıklığı ile duyguların yoğunlaşması, azalması veya 
devamlılığı açısından etkili olmaktadır. Bireyin duygularını nasıl düzenleyeceği ise en temelde bireysel ve çevresel 
koşulların etkileşimiyle belirlenir. Bireyler, kendi kaynaklarını kullanarak duygularını düzenleyebilecekleri gibi, 
çevresel kaynakları kullanarak, örneğin başkaları aracılığıyla da duygularını düzenleyebilir ve bir amaç 
doğrultusunda o ana özgü işlevsel bir edimde bulunabilirler. Duyguların tanınması, anlamlandırılması ve ifade 
edilmesi, dolayısıyla duygu düzenleme süreçleri; öğrenme, deneyim ve bağlamla iç içe geçmiştir (örn.  Markus ve 
Kitayama 1991). Dolayısıyla, duygu düzenlemede bireysel özelliklerin yanısıra kişilerarası, sosyal ve kültürel 
bağlam da önemli bir çatı oluşturmaktadır. Klinik uygulamalarda bu bağlamın göz önünde bulundurulması, 
duygu düzenleme uygulamalarının verimli ve işlevsel olarak kullanılabilmesi için önem taşımaktadır. Buradan 
yola çıkarak, bu çalışmada duygu düzenleme ve kültür arasındaki ilişkinin, alanyazındaki araştırmalar ve teorik 
altyapı çerçevesinde, bu alanda derinleşmek isteyen okuyuculara bir başlangıç noktası sunacak şekilde 
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özetlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, duygu düzenleme ve kültür farklılıklarıyla ilgili 
çalışmalarda en çok kullanılan duygu düzenleme modellerinden biri olan Gross ve arkadaşlarının (Gross ve 
Levenson 1997, Ochsner ve ark. 2002, Gross ve John 2003) modeli kısaca tanıtılacak, ilerleyen kısımlarda kültür 
çatısı altında kapsayıcılıklarına göre alttan yukarıya doğru sosyalleşme uygulamaları, sosyal kural ve kültürel 
senaryolar, kültürel değerler ve bu öğelerin duygusal düzenleme ile ilişkilerine dair alanyazında yer alan 
çalışmalardan bahsedilecektir.  

Duygu Düzenleme Süreç Modeli 

Thompson’ın (1994) yaptığı ilk duygu düzenleme tanımından sonra, duygu düzenlemenin farklı yanlarını 
vurgulayan modeller ortaya çıkmıştır (örn. Campos ve ark. 2004, Gross 2007, Koole 2009). Bu modeller 
içerisinde en çok kullanılanlardan biri Gross ve arkadaşlarının (Gross ve Levenson 1997, Ochsner ve ark. 2002, 
Gross ve John 2003) ortaya koyduğu modeldir. Bu model, duygu-üreten süreç modelini (örn. Izard 1977, Frijda 
1986) temel almakta, öncül-odaklı ve tepki-odaklı olmak üzere iki ana yöntemden bahsetmektedir. Öncül-odaklı 
duygu düzenleme yöntemleri, bir duygu tam olarak oluşmadan önce kullanılan yöntemleri içerir. Bu yöntemler, 
durum seçimi, duruma müdahale, dikkati yönlendirme ve bilişsel yeniden değerlendirmeden oluşmaktadır 
(Gross 2001). Tepki-odaklı duygu düzenleme yöntemleri ise duygunun oluştuğu an içerisinde, belirli fizyolojik 
veya davranışsal tepkiler ortaya çıktıktan sonra duyguyu kontrol etmek için kullanılan yöntemleri içerir (Gross 
2001). Bu yöntemler, yaşantısal ve davranışsal müdahaleler ile varolan duyguyu bastırmayı içerebilir.  

Alanyazında, öncül ve tepki-odaklı duygu düzenleme yöntemlerini değerlendiren çalışmalar, duyguları 
bastırmanın fizyolojik uyarılımı arttırdığını (Cioffi ve Holloway 1993, Wegner ve Zanakos 1994, Gross 1998, 
Gross ve Levenson 1997, Campbell-Sills ve ark. 2006) öncül-odaklı duygu düzenleme yöntemlerinin ise öznel 
stresi azalttığını ve daha düşük fizyolojik uyarılımla ilişkili olduğunu (Gross ve Levenson 1997, Gross 1998), 
duygusal olaylara karşı toleransı ise arttırdığını (Gross 1998, Richards ve Gross 2000) göstermiştir. Bu 
çalışmaların büyük bir kısmı öncül-odaklı düzenleme yöntemi olarak yeniden değerlendirmeyi, tepki-odaklı 
düzenleme yöntemi olarak da bastırmayı kullanarak yapılmıştır. Ancak, herhangi bir duygu düzenleme 
yöntemini tek başına uyumlu veya uyumsuz olarak nitelendirmek çok da uygun değildir. Nitekim, yapılan 
çalışmaların bir kısmı da bastırmanın travmatik durumlarda ve yas sürecinde uyumsal bir etkisi olduğunu 
göstermektedir (örn. Bonanno ve ark. 1995, Bonanno ve ark. 2003, Seery ve ark. 2008). Bundan dolayı, duygu 
düzenleme süreçlerini uyumluluk-uyumsuzluk ekseninde değerlendirirken, biyolojik, gelişimsel ve bireysel 
özelliklerin yanısıra, bu makalede ele alınacak olan kültürel süreçleri de göz önünde bulundurmak önemlidir.  

Kültür 

Kültür, tarihsel olarak ortak yaşam alanında türetilmiş ve sonraki kuşaklarda seçilerek devam ettirilen fikir, bilgi, 
tutum, davranış biçimi kalıpları ve bunların kurumlarda, uygulamalarda ve eserlerde somutlaşması olarak 
tanımlanabilir (Kroeber ve Kluckholm 1952). Kültürün devam ettirilmesinde ve yayılmasında, aileden başlayan 
sosyalleşme uygulamaları önemli bir rol oynamaktadır. Toplumun düzeni içerisinde yer alan sosyal kurallar, 
kültürel senaryolar ve kültürel değerler ise kültürün paylaşımı ve devamının sağlanmasında bir çatı niteliği 
oluşturmaktadır. Bu çatı, kültürel olarak desteklenen değer ve davranışları pekiştirir, dolayısıyla kültür ile 
uyumlu davranışlar daha çok uygulanıp, sosyal olarak ödüllendirilir (Mesquita ve ark. 2014). Benzer şekilde, 
kültür bireylerin hangi duygularını, hangi şekilde düzenleyeceklerini de etkilemektedir (Butler 2012). Duygu 
düzenleme kültürel bağlam ile tutarlı olduğunda daha uyumsal olabilir, bu da daha fazla bir iyi oluş hali ile 
neticelenebilir (Ford ve Mauss 2015). İlerleyen bölümlerde, duyguların değerlendirilmesi ve düzenleme 
kavramları yukarıda bahsi geçen kültür çatısının öğeleri açısından alanyazındaki çalışmalara göre incelenmiştir.  

Duygu Düzenleme ve Kültürel Öğeler 

Sosyalleşme Uygulamaları 

Sosyalleşme uygulamaları kültürün önemli bir parçasıdır. Çocukluk dönemi boyunca sosyalleşmenin en büyük 
kaynağı ise aile ortamıdır. Her kültürel toplulukta, ebeveynler o toplulukta işe yarayacak, çocuklarının hayatta 
kalmasını ve uyum sağlamasını kolaylaştıracak yöntemleri çocuklarına aktarmak isterler (Keller 2003). 
Dolayısıyla, ebeveyn-çocuk etkileşimleri, sosyal çevre, sosyal normlar, ebeveynlerin duygular hakkındaki 
inançları ve kültür, duygular ve duygu düzenleme kavramlarıyla yakından ilişkilidir (Super ve Harkness 1986, 
Halberstadt ve Lozada 2011).  
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Ebeveynler genelde birincil seviyede bakımverenler olduğu için, varolan kaynakların kontrolü onların elindedir 
ve çocuklar için duygusal gelişim ortamını da ebeveyenler hazırlarlar (Grusec 2011). Dolayısıyla, çocukların 
duygusal gelişimini şekillendirmede de ebeveynlerin büyük rolü bulunmaktadır (örn. Campos ve ark. 2003, 
Greenspan ve Shanker 2004). Özellikle, ebeveynlerin çocuklarının olumsuz duygularını ve sıkıntılarını nasıl ele 
aldıkları ve verdikleri tepkiler çocukların kendi duygusal repertuarlarını nasıl oluşturacaklarını şekillendirir. 
Çocuklar, ebeveynlerinin kendilerini yatıştırmak, rahatlatmak ve sıkıntıyı hafifletmek için ulaşılabilir olduklarını 
gördüklerinde, stresli durumları daha az tehditkâr olarak değerlendirir ve daha az fizyolojik tepki verme 
eğiliminde olurlar (Cassidy 2000). Buna karşılık, eğer ebeveynler çocuklarının ihtiyaçlarını göz ardı eder veya bu 
ihtiyaçları karşılamada tutarsız davranırlarsa, çocuklar sıkıntılarına dair ipuçlarını küçümseme ya da abartmayı 
öğrenmek durumunda kalabilirler (Kuczynski 2003, Cassidy ve Shaver 2008). Aslında, davranışsal etkileşimler 
olarak kendini gösteren bu duygusal repertuar içerikleri, kültür üzerinden oluşturulan sosyalleşme amaçlarının 
da bir yansımasıdır (Keller ve Otto 2009). Bu sosyalleşme amaçları da kültürden kültüre değişeceği için, 
toplumlar sahip oldukları sosyal normlar ve bu bağlamda duyguların ifadesi konusunda neyin kabul edilebilir 
olduğuna dair de farklılaşırlar. Örneğin, Amerikalı ebeveynler çocuklarını kendi duygularını paylaşma konusunda 
cesaretlendirirken, Çinli ve Japon ebeveynler çocuklarını diğerlerinin duygularını önemseyecek ancak grup 
uyumunu bozmamak adına kendi duygularının ifadesini kısıtlayacak şekilde sosyalleştirirler (Rothbaum ve ark. 
2000). Benzer şekilde, Çinli ve Hintli çocukların Batılı çocuklara kıyasla ilişkileri vurguladıkları ve sorunları 
tartışırken daha az kişisel çıkar sergiledikleri gösterilmiştir (Keller ve ark. 1998, Doan ve Wang 2010). Bunların 
dışında, Hintli kız çocuklarının, Hintli erkek ve İngiliz erkek ve kız çocuklarına kıyasla okul öncesi dönemden de 
önce, hissedilen ve ifade edilen duygular arasındaki nüansları daha erken dönemde ayırt edebildikleri 
gösterilmiştir. Bu durum da sosyalleşme uygulamalarının kültürel açıdan farkını vurgulamaktadır (Joshi ve 
MacLean 1994). Ayrıca, Amerikalı ve Çinli anneler, çocuklarını stresli olaylar karşısında yatıştırmak için farklı 
yaklaşımlar kullanırlar; Amerikalı anneler, çocuklarının duygularını, böyle hissetmelerinin olası sebeplerini 
açıklayarak düzenler ve böylece 'bilişsel bir yaklaşım' benimser. Çinli anneler ise, yönlendirici bir rol ve 
“davranışsal yaklaşım” benimseyerek sosyal etkileşime, disipline ve uygun davranışa odaklanır (Wang ve Fivush 
2005). 

Sosyalleşme uygulamalarında hiyerarşik bir yapıdan da söz etmek mümkündür. Bu yapının en üst seviyesinde 
gelişimsel olarak hedeflenen temel amaçlar yer almaktadır. (Keller ve Otto 2009). Söz konusu amaçlar kültürel 
değerler kısmında daha detaylı olarak değinilecek iki grupta toplanabilir; daha bağımsız ve kendi kendine yeten 
bir birey yetiştirmek ya da sosyal olarak daha ilişkili ve toplumda tamamlayıcı role sahip bir birey yetiştirmek. 
Çocuklar, duygularını bu amaçlar doğrultusunda düzenlemeyi öğrenirler. Örneğin, olumsuz durumlarda duygu 
ifadesi daha çok özerklik amacıyla ilişkilenirken, olumsuz duyguların bastırılması ise daha çok gruba uyum 
sağlamayla ilişkilenebilir. Duygu düzenleme yöntemleri ve amaçlar arasındaki uyum arttıkça, bu yöntemlerin 
içselleştirilme olasılığı da artmaktadır (Higgins 2008). 

Sonuç olarak, duygu düzenlemeyle ilgili repertuar ilk olarak aile içerisinde sosyalleşme uygulamalarıyla beraber 
şekillenmekte, bu uygulamalar da ebeveynlerin içselleştirmiş olduğu kültürel öğeleri yansıtmaktadır. 

Sosyal Kurallar ve Kültürel Senaryolar 

Kültürlerin farklılık gösterdiği ana boyutlardan biri, toplum üyeleri arasındaki karmaşık ilişkileri açık veya örtülü 
olarak yönlendiren ve düzenleyen sosyal kurallardır. Bireyler toplumda birden fazla sosyal rol üstlenirler ve her 
bir birey, farklı inanç ve normlara sahip farklı kültürel alt gruplara mensup olabilir. Bundan dolayı kültür, düzeni 
sağlamak için üst çerçevede üyelerine ortak bir değer, norm ve inanç zemini oluşturur. Bu ortak payda aynı 
zamanda temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla üyelerine anlam ve bilgi sunarak, hayatın devamlılığını, 
esenlik ve mutluluğu teşvik eder (Matsumoto 2007a). Ayrıca, sosyalleşme ve gelişimsel süreçler bu sistemin 
nesiller boyu devamlılığını sağlar.  

Kültürel senaryolar, kültürün sunduğu dünya görüşüne göre duyguların anlamını, düzenlenmesini ve ifadesini 
belirler. (örn. Miyamoto ve Ma 2011, Miyamoto ve Ryff 2011). Örneğin, Batı kültürlerinde olumlu duyguların 
Doğu kültürlerine göre daha arzu edilir, Batı kültürlerinde ise olumsuz duyguların Doğu kültürlerine göre daha 
az arzu edilir olduğu görülmüştür (Eid ve Diener 2001). Benzer şekilde, mutluluk tanımının Amerikalı ve Japon 
bireylerde farklılık gösterdiği görülmüştür. Buna göre, Amerikalılar, hedonik deneyim gibi mutluluğun olumlu 
özelliklerine odaklanma eğilimindeyken; Japonlar, Amerikalılara kıyasla geçici doğası ve olumsuz sosyal 
sonuçları gibi mutluluğun olumsuz özelliklerine atıfta bulunmaktadır (Uchida ve Kitayama 2009).  

Bir başka çalışmada, Afrika-Amerikalı annelerin Avrupa-Amerikalı annelere kıyasla çocuklarının olumsuz 
duygularını daha az kabul edip destekledikleri ve çocuklarını olumsuz duygularını ifade etmeye teşvik eden 
sosyalleşme uygulamalarını daha az kullandıkları görülmüştür (Nelson ve ark. 2012). Bu durumun, çoğunluğu 
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Avrupa-Amerikalıların oluşturduğu bir kültüre uyum sağlamak ve güçlü durabilmek için olabileceği ifade 
edilmiştir. Benzer şekilde, Avrupalı-Amerikalı ve Çinli katılımcıların duygu ifadelerini değerlendirdikleri bir 
çalışmada, Avrupalı-Amerikalılara kıyasla Çinli katılımcıların duygusal ifadeyi daha olumsuz, duygusal kontrolü 
ise daha olumlu olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Böylelikle, Çinli katılımcıların duygu düzenlemede hem 
örtük hem de açık şekilde duygu kontrol yöntemlerini tercih ettikleri ve uyguladıkları ortaya çıkmıştır. Bu 
durumun ise Çin kültüründe kişilerarası uyumun bozulmasını önlemek için gururu gizleme girişimleri ile ilişkili 
olabileceği düşünülmüştür (Deng ve ark. 2019). Bu çalışma, Asyalı bireylerin duygularını diğerlerinin 
beklentilerine uyacak şekilde düzenlediklerini gösteren diğer çalışmalarla da paralellik göstermektedir (örn. 
Boiger ve ark. 2012). 

Başka bir çalışmada ise, kendini diğer bireylere karşı bağlılığı yüksek olarak nitelendiren katılımcıların, romantik 
ilişkilerinde fedakarlık olarak değerlendirdikleri davranışları sergiledikleri sırada duygularını bastırmalarının 
daha fazla iyi oluş hali ve ilişki doyumu ile eşleştiği, bağlılık açısından daha zayıf olan katılımcıların ise benzer 
süreçlerde duygularını bastırıyor olmalarının daha düşük seviyede iyi oluş hali ve ilişki doyumu ile eşleştiği 
görülmüştür (Le Bonnie ve Impett 2013). 

Ayrıca, bireyci kültürlerde çoğulcu kültürlere kıyasla benlik saygısının yaşam doyumu ile daha yüksek oranda 
ilişkili olduğu gösterilmiştir (Diener ve Diener 1995). Çoğulcu kültürlerdeki bireyler de, herhangi bir konuda 
tatmin olup olmayacaklarına karar vermek için daha çok sosyal normları temel alırlar ve hayatlarını 
değerlendirirken aile ve arkadaşlarının sosyal değerlendirmelerini önemserler (Suh ve ark. 1998).  

Kültürlerarası duygu düzenleme farklılıklarının yansıdığı bir başka alan da yardım arama ve sosyal destek verme 
davranışlarıdır. Örneğin, Avrupalı Amerikalılara kıyasla Doğu Asyalı bireyler sıkıntı yaşadıklarını daha az ifade 
ederek, daha az yardım talebinde bulunurken; açıkça yardım istemenin ilişkilerini olumsuz etkileyebilme riski 
nedeniyle de fazladan bir stres kaynağı oluşturabileceğini belirtmişlerdir (Taylor ve ark. 2007, Kim ve ark. 2008). 
Bu durum da, duyguları ifade etmenin ya da bastırmanın sosyal kurallar açısından değerlendirildiği ve kar/zarar 
maliyetinin bu değerlendirmeye göre yapıldığına işaret etmektedir (Sherman ve ark. 2009).  

Görüldüğü üzere, içinde bulunulan kültür, bireylere hangi duyguların daha istenebilir olduğu ve bu yönde 
duyguları nasıl düzenlemek gerektiğine dair bir yapılandırma sunmaktadır. Bu yapılandırma da günlük hayatta 
iletişim kurma, kabul görme veya reddedilme, ya da aktarılan kurallar aracılığıyla bireylere takip edebilecekleri 
bir model oluşturmaktadır. 

Kültürel Değerler  

Şimdiye kadarki bölümlerde, kültür çatısı altında, alttan yukarıya doğru sosyalleşme uygulamaları, sosyal 
kurallar ve kültürel senaryoların duygu düzenleme ile ilişkisine dair alanyazındaki belli başlı çalışmalar 
aktarılmıştır. Kültürel değerler, kültür çatısının en tepe noktaları olarak değerlendirebilir. İlerleyen bölümlerde, 
söz konusu değerler ve duygu düzenleme arasındaki ilişki alanyazında yer alan iki model üzerinden 
aktarılacaktır.  

Değerler Modeli ve Duygu Düzenleme 

Duygu ifadesi ve düzenlenmesi konusunda kültürel farklılıkları ele alan ve hızla büyüyen alanyazın (örn. 
Matsumoto ve ark. 2005, Butler ve ark. 2007, Haga ve ark. 2009) içerisinde Matsumoto ve arkadaşları (2008), 
kültürel değerler ve duygu düzenleme arasındaki ilişki için işlevsel bir bakış açısı önermiştir. Bu bakış açısı duygu 
düzenlemeyi anlamak için iki tür kültürel değerin önemli olduğu fikrine dayanmaktadır. Birinci tür değerler 
kişilerarası ilişkilerle, ikinci tür değerler ise duyguların kendisiyle ilgilidir.  

Birinci tür olarak kişilerarası ilişkilerin değerleri, istenen ilişki tarzlarını ve anlaşmazlıkları yönetme şekillerini 
belirler (Matsumoto ve ark. 2008). Varolan topluluktaki ilişkilerin içeriği, ön planda tutulacak temalar, sosyal 
kurallar, sorun çıkabilecek alanlar, sorun çıktığında başvurulacak yöntemler ve tüm bunların bireylere aktarılma 
şekilleri bu değerlerin içinde yer almaktadır. Bu kavramlar bireyler ve topluluk içerisindeki iç gruplar arasındaki 
dinamiği oluşturmaktadır.  

Değişik kültürlerde bu dinamikler de farklılaşmaktadır. Özellikle, bireycilik ve çoğulculuk (Hofstede 1980) veya 
iç içe geçmişliğe karşı özerklik olarak bilinen (Schwartz 2004) bu farklılıklar benlik, hedefler, ilişki ve davranışın 
belirleyicileri olmak üzere dört nitelik ile açıklanmaktadır (Triandis 1995).  

Bireyci veya özerkliğin ön planda olduğu kültürlerde, insanlar özerk ve bağımsız benlik kurgularına sahip olma 
eğilimindedir. Kişisel hedeflere, grup içi hedeflere kıyasla öncelik verirler (Yamaguchi 1994). Diğer bireyler sosyal 
karşılaştırma için önemlidir ve kendini ifade etme yeteneği ile içsel niteliklerin doğrulanması bireyci kültürlerin 
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temel özelliklerindendir. Duygular da, içsel ve öznel deneyimlere göre değerlendirilir (Markus ve Kitayama 
1991).  

Öte yandan, çoğulcu veya iç içe geçmişliğin var olduğu kültürlerde insanlar birbirine bağımlı benlik kurgularına 
sahip olma eğilimindedir ve grup içi hedefleri ön planda tutarlar (Yamaguchi 1994). Çoğulcu kültürlerde 
başkalarıyla kurulan ortak ilişkiler ve sosyal normlarla uyum kişinin kendini tanımlaması için önemlidir (Markus 
ve Kitayama 1991). Duygular, diğer grup üyelerinin duygularına odaklanılarak öz kontrol ve grup uyumu 
temelinde değerlendirilir (Mesquita ve Frijda 1992).  

Kişilerarası ilişkilerde hiyerarşinin nasıl ele alındığı da toplumsal açıdan önem teşkil etmektedir. Bu kültürel 
değer yönelimi, güç mesafesi (Hofstede 1980, Hofstede ve Hofstede 2005) veya hiyerarşiye karşı eşitlikçilik 
(Schwartz 2004) olarak bilinir. Güç mesafesi, bir toplumda eşit olmayan bir şekilde dağıtılan gücün kabul ve 
beklenti derecesini ifade eder. 

Yüksek seviyede güç mesafesi veya hiyerarşisi olan kültürler, daha yüksek statülü bireylere daha fazla güç 
sağlama ve toplumdaki eşit olmayan güç dağılımını kabul etme eğilimindedirler (Hofstede 1980, Hofstede ve 
Hofstede 2005). Ayrıca, girişkenlik konusunda olumsuz bir görüşe sahiptirler ve daha yüksek statülü insanlarla 
etkileşime girildiğinde bireyin kendini kontrol etmesini teşvik ederler (Matsumoto 2007b). Bu kültürlerde itaat, 
otoriteye saygı ve kurallara uyma gibi değerler vurgulanmaktadır (Hofstede 2001).  

Öte yandan, güç mesafesi veya hiyerarşisi düşük seviyede olan kültürler, toplumdaki statü ve güç farklılıklarını 
azaltma ve güç dağılımını daha da eşit hale getirme eğilimindedirler (Matsumoto ve ark. 2008). Bu kültürlerde 
demokratik değerler ve tartışma teşvik edilir (Hofstede 2001, Matsumoto ve ark. 2008). Ayrıca bu kültürler, 
bireyleri daha girişken olmaları için cesaretlendirme eğilimindedir ve daha yüksek statülü insanlarla iletişim 
kurarken bireyin kendini kontrol etmesini talep etmezler (Matsumoto 2007b). 

İkinci tür değerler, toplumsal alan başta olmak üzere duygular ve duygu düzenleme için yönergeleri ortaya 
çıkarır. Belirsizlikten kaçınma, toplumun belirsiz veya bilinmeyen durumlara karşı toleransını ve bunlarla başa 
çıkma mekanizmalarını ifade eder (Hofstede 1980, Hofstede ve Hofstede 2005). Belirsizlikten kaçınma düzeyi 
yüksek olan kültürler, bilinmeyen durumlar için daha yüksek oranda kaygılanma ve bununla başa çıkmak için 
daha fazla kurum veya norm yaratma eğilimindedir. Uzun vadeli veya kısa vadeli yönelim, toplumun sosyal, 
duygusal ihtiyaçlar veya ödüller için hazzı erteleme eğilimini ifade eder (Hofstede 2001). Toplumlar bu değer 
yönelimi yüksek olduğunda, ilişkiler için gelecek yönelimli olma eğilimindedirler ve duygularını iyi ilişkiler 
olasılığını koruyacak şekilde düzenlerler. Son olarak, duygusal özerklik, bireyin zevk, heyecan ve farklı yaşam 
deneyimleri gibi olumlu deneyimler için özerk arayışının desteklenmesi ve korunması açısından kültürün 
değişkenliğini ifade eder (Schwartz 2004). 

Bu değerler çerçevesini temel alan Matsumoto ve arkadaşları (2008) tarafından, kültürün işlevlerinden birinin 
duygu düzenleme normlarını içeren değer sistemleri yaratarak, sosyal düzeni oluşturmak ve sürdürmek 
olduğunu ifade eden teorik bir model önerilmiştir. Buna göre, sosyal karmaşıklığın sosyal düzen ihtiyacını 
yarattığı varsayılmaktadır. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak kültür, iki ayrı değeri içeren bir anlam ve bilgi sistemi 
olarak oluşur; duygularla ilgili değerler ve kişilerarası ilişkilerle ilgili değerler. Bu değerler birbirleriyle etkileşime 
girmelerinin yanı sıra, duygu düzenlemeye ilişkin normları da şekillendirmekte ve bu da toplumsal düzene katkı 
sağlamaktadır.  

Bu modeli değerlendirmek için yapılan (Matsumoto ve ark. 2008) çalışmada 23 ülkeden katılımcılar yer almış ve 
sonuçlar, sosyal düzeni korumaya vurgu yapan, uzun vadeli yönelim, iç içe geçmişlik ve hiyerarşiye sahip 
kültürlerin, bir duygu düzenleme yöntemi olarak bastırma konusunda daha yüksek puanlara sahip olma 
eğiliminde olduğunu göstermiştir. Ek olarak, yeniden değerlendirme ve bastırmanın, bu değerlerle pozitif olarak 
ilişkili olma eğiliminde olduğu görülmüştür. Öte yandan, toplumsal düzeni korumaya daha az önem veren ve 
bireye daha fazla değer veren kültürlerin, yani duygusal özerkliğe ve eşitlikçiliğe sahip kültürlerin, bastırma 
konusunda daha düşük puan alma eğiliminde olduğu ifade edilmiştir. Bu kültürler için, bastırma ve yeniden 
değerlendirmenin negatif olarak ilişkili olma eğiliminde oldukları görülmüştür. Ayrıca, ülke düzeyinde duygu 
düzenlemenin, uyumlu ve uyumsuz başa çıkma yöntemleri ile önemli ölçüde ilişkili olduğu bulunmuştur. 

Özellikle, bastırmanın uzun vadeli yönelim, iç içe geçmişlik ve duygusal özerklik ile pozitif olarak ilişkili olduğu 
bulgusu, bu kültürlerde bastırmanın durumu değerlendirmek ve uygun tepkiye karar vermek için zaman 
kazanma amacıyla kullanıldığına işaret ediyor olabilir (Matsumoto ve ark. 2008). Ek olarak, bastırmanın daha 
yüksek uyumsuzluk ve mutluluk oranlarıyla ilişkili olmasının, bastırmanın kültürel düzeyde olumlu bir rolü 
olabileceğine işaret etmesi açısından kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, yeniden 
değerlendirme ile ilgili hipotezlerin anlamlı bir sonuç vermediği görülmüştür.  
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Benzer bakış açısıyla yapılan bir başka çalışmada (Butler ve ark. 2007), Batı Avrupa ve Asya değerlerinin 
bastırmayla ilgili işlev, sıklık ve olumsuz duygu açısından farklılık gösterebileceğinden yola çıkılarak, bastırmanın 
sosyal sonuçlarının kültüre özgü olduğu görülmüştür. Çalışmada ağırlıklı olarak Avrupa değerlerine sahip 
kadınların, iki kültürlü Asya-Avrupa değerlerine sahip kadınlara göre günlük yaşamda duygu bastırmayı daha az 
kullandıkları gösterilmiştir. Avrupa değerlerine sahip kadınlar, kendini korumayı ve olumsuz duygusal deneyimi 
bastırma ile ilişkilendirirken, iki kültürlü değerlere sahip kadınlar için bu ilişki tersine dönmüştür. Ayrıca, 
deneysel olarak yaratılan bastırmanın, Avrupa değerlerine sahip kadınlar için duyarlılığın azalmasına ve olumsuz 
sosyal sonuçlara yol açtığı, buna karşın iki kültürlü değerlere sahip kadınlar için bu etkilerin azaldığı 
gösterilmiştir. Son olarak, kültürel değerler ne olursa olsun, duyguları bastırmanın yüz yüze etkileşimler 
sırasında duygusal dışavurum, gülümseme, gülme ve arkadaşlık kurma isteğinde azalmaya yol açtığı 
bulunmuştur (Butler ve ark. 2007). 

Bir başka çalışmada (Haga ve ark. 2009), Amerikan halkının olumsuz duyguları bastırma ve olumlu duyguları 
kültürel bir değer olarak vurgulama eğiliminde olduğunu varsayılarak, Norveç, Avustralya ve Amerika Birleşik 
Devletleri'nden katılımcılar arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Sonuçlar, bastırma veya bilişsel yeniden 
değerlendirme kullanmanın etkilerinin kültürler arasında benzeştiğini ancak Amerikalıların bir duygu 
düzenleme yöntemi olarak bastırmayı diğerlerinden daha fazla kullandığını göstermiştir. Öte yandan, başka bir 
çalışmada (Gross ve John 2003) Avrupa-Amerikalı bireylerin Asya-Amerikalı, Latin ve Afrika-Amerikalı bireyler 
gibi etnik azınlıklara göre bastırmayı daha az kullandıkları bildirilmiştir. 

Hintli ve Amerikalı üniversite öğrencilerinin yer aldığı bir çalışmada ise (Sheerha ve Kumbhare 2021) Hintli 
öğrencilerin bastırmayı daha çok kullandıkları, Amerikalı öğrencilerin olumsuz duyguları diğer gruba göre daha 
fazla ifade ettikleri ve Hintli öğrencilerin duygusal netlik seviyelerinin Amerikalı öğrencilere göre daha düşük 
olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar da bireysel ve çoğulcu kültürler arasındaki farklarla paralellik göstermektedir.  

Duygulanım Değerleme Modeli ve Duygu Düzenleme 

Alanyazında, Matsumoto ve arkadaşlarının (2008) sunduğu modelin dışında duygu düzenleme ve kültür 
arasındaki ilişkiyi incelemeye yardımcı olabilecek başka bir bakış açısı da duygulanım değerleme kuramıdır. Bu 
kuram, kültürel özellikler ile mizacın duygu ve davranışın oluşmasındaki etkisini anlamak için bir model 
sunmaktadır (Tsai 2007, 2017). Buna göre, ideal duygulanım ve gerçek duygulanım olmak üzere iki tür 
duygulanım durumu vardır.  

1. İdeal duygulanım, bireylerin ideal olarak hissetmek ya da arzu etmek istedikleri duygulanım durumlarını 
ifade eder. İdeal duygulanım, duygu normları ve kuralları ile benzer özelliklere sahip olsa da bazı yönlerden 
farklılık gösterir. Her şeyden önce, ideal duygulanım, duyguya yönelik tutumların tersine, tercih edilen 
duygulanım durumları için bir sıralama sistemi içerir. Kültürel uygulamalar ve kültürel öğelere maruz kalma 
yoluyla, bireyler bazı duygusal durumlara diğerlerinden daha fazla değer vermeyi öğrenir ve bu durumlara 
ulaşmaya çalışır (Tsai ve ark. 2007). İkincisi, ideal duygulanım, davranışı tutumlara kıyasla daha olası kılan 
bir motivasyon bileşenine sahiptir. Üçüncüsü, ideal duygulanım kişisel tercihlere dayalıdır, bu nedenle neyin 
hissedilmesi gerektiğini söyleyen norm veya değerlerden farklıdır (Tsai ve ark. 2007). 

2. Gerçek duygulanım ise bireylerin belirli olaylar, günlük ruh halleri veya hisleri ile ilgili sahip oldukları 
duygusal durumları ifade eder. Gerçek duygulanım, ideal duygulanıma göre daha geniş bir duygulanım 
yelpazesini içerir (Tsai ve ark. 2006). 

Gerçek ve ideal olan bu iki duygulanım türünün, fizyolojik uyarılma oluşturmanın yanı sıra farklı ruh halleri 
oluşturacak ve dışavurumcu davranış yaratacak şekilde etkileşime girdikleri düşünülmektedir. Duygu değerleme 
teorisine (DDT) göre, ideal duygu kültürel etmenler tarafından şekillendirilirken, gerçek duygulanım mizaç 
etmenleri tarafından şekillendirilir ve aralarındaki farklılıklar değişik duygu durum süreçlerinin oluşmasını 
motive eder (Tsai 2007). 

Bu teoriye destek olarak, Tsai ve arkadaşları (2006), gerçek duygulanım kontrol edildiğinde, Avrupa-Amerikalı 
ve Asya-Amerikalı bireylerin Hong Kong-Çinli bireylere kıyasla yüksek uyarılmış olumlu duyguyu (örneğin, 
heyecan) daha fazla önemsediklerini gözlemlemişlerdir. Ayrıca, Hong Kong-Çinli ve Asya-Amerikalı bireylerin, 
Avrupa-Amerikalı bireylere kıyasla düşük uyarılma etkisine (örneğin sakinlik) daha fazla vurgu yaptıkları da 
bulunmuştur. İdeal ve gerçek duygulanım arasındaki farkın tüm gruplar için depresyon ölçümü ile ilişkili olduğu 
gösterilmiştir. Bunun dışında, farklı iki çalışmada, duygusal deneyim derecelendirmelerinin ve bu durumların 
arzu edilirlik derecelerinin birbirinden önemli ölçüde ayrıştığı görülmüştür (Rusting ve Larsen 1995, Barrett 
1996). Bu durumun da gerçek ve ideal duygulanım kavramlarını desteklediği düşünülmüştür.  
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DDT teorisi duygu literatüründeki karışık bulgular için de bir açıklama önermektedir. Buna göre, kültürler 
arasında duygusal tepkilerde anlamlı olmayan bulguların (Scherer 1997, Tsai ve ark. 2000, Oishi 2002) aslında 
gerçek duygulanımı yansıtan mizaç etmenlerinin ölçülmesinden kaynaklanabileceği ifade edilmiştir. Öte yandan, 
değerler ve inançlarda farklılıklar gösteren etnografik anlatımlardaki (Ots 1990, Heider 1991, Wierzbicka 1994) 
önemli bulguların ideal duygulanımı yansıttığı belirtilmektedir. Bu açıdan da DDT teorisinin, iki farklı analiz 
seviyesini birleştirerek duygusal deneyimlerle ilgili kültürel farklılıkları birleştirmenin bir yolunu sağlayabileceği 
ifade edilmiştir (Tsai ve ark. 2006). 

Sonuç  

Duygusal sosyalleşme farklılıklarına ve kültürel senaryolara odaklanan çalışmalar, bu kavramlar arasında 
döngüsel bir ilişkiye işaret etmektedir. Bu döngüde kültürel normlar ve inançlar, sosyalleşme uygulamaları ile 
aktarılır ve karşılığında kültür, sosyalleşme uygulamalarını etkiler. Bu ilişki, kültürel farklılıklara vurgu yapan 
kültürel determinizm (Miller 1999) veya kişilik farklılıklarına vurgu yapan biyolojik açıklamalar (McCrae ve 
Costa 1999) açısından değerlendirilebilir. Her ne kadar bu bakış açısı yeni olmasa da, belirli duygu düzenleme 
mekanizmalarını tanımlayabilmek için farklı seviyelerde analiz yapmanın ve farklı alanlardan gelecek benzer 
bulguların gerekli olduğu gerçeğini vurgulamaktadır. Elde edilecek yeni veriler hem teorik, hem de uygulama 
alanında birtakım güncellemeleri gerekli kılabilir. Örneğin, kültür içi araştırmalara benzer şekilde, bir duygu 
düzenleme yöntemi olarak bastırmayı kullanmanın önceki araştırmalarda gösterildiği kadar uyumsuz 
olmayabileceği görülmüştür (Butler ve ark. 2007). Bu sonuç, araştırma ve terapötik uygulamalar açısından 
önemli farklılıklar yaratabilir. Her şeyden önce, hem kültür içi hem de kültürler arası alanlardan gelen benzer 
kanıtlar göz önüne alındığında, bastırma yöntemi işlevsel ve kavramsal olarak tekrar gözden geçirilebilir. Ayrıca, 
farklı kültürlerde yeni terapötik teknikler uyarlanırken ve duygu düzenleme sorunları ele alınırken, bastırma ve 
bilişsel yeniden değerlendirme kullanımının kültürel bağlama göre değişebileceği unutulmamalıdır. Bir grup 
birey için 'faydalı' olarak değerlendirilen şey, diğer grup bireyleri için etkisiz olabilir. Buna örnek olarak bir başka 
çalışmada, İran ve Almanya’daki çocuklar kıyaslandığında, İran’daki çocuklarda daha fazla dışsallaştırma ve 
içselleştirme semptomları görüldüğü belirtilmiş, bunun sebebinin de İran’daki çocukların aile içindeki uyumu 
korumak adına kendilerini ifade etmekten kaçınmaları olabileceği ifade edilmiştir (Tahmouresi ve ark. 2014).  

Bunlara ek olarak, kültür içi ve kültürlerarası düzeyler için ideal ve gerçek duygulanım arasındaki olası 
farklılıkları ele almak, duygu düzenleme yöntemlerinin işlevselliğini ortaya çıkarmaya, daha doğru 
değerlendirme araçları geliştirmeye ve terapötik müdahaleleri de bu çerçevede uyarlamaya yardımcı olacaktır. 
Nitekim, terapi süreçlerinde ele alınan duygusal boyutların ideal duygulanım ve gerçek duygulanım ayrımının 
farkında olunarak değerlendirilmesi hem terapist, hem danışan için kritik bir öneme sahip olabilir. Öyle ki, sosyal 
kabul için duygularını ideal duygulanıma göre düzenleyen birey, içsel dünyasında gerçek duygulanım boyutuyla 
ilgili bir çatışma yaşayabilir. İki duygulanım arasındaki açıklığın artması, bireyin tercih ettiği duygu düzenleme 
yöntemlerini farklılaştırabilir ve kullanılan yöntemlerin uyumluluğunu da bu yapı içerisinde değerlendirmek 
gerekebilir. Son olarak, farklı kültürlerin duygusal repertuarlarının çeşitliliği göz önüne alındığında, sadece 
bastırma ve yeniden değerlendirme değil, aynı zamanda diğer düzenleme stratejileri de gelecekteki 
araştırmalarda incelenmelidir. 

Özetle, bu derleme, kültür ve duygu düzenleme arasındaki ilişkinin teorik arka planına vurgu yaparak kısa bir 
özetini sunmayı ve klinik alanda bu konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken yerleri vurgulamayı amaçlamaktadır. 
Konu kapsamının sınırlı tutulması nedeniyle, kişilik özellikleri, genetik süreçler veya fizyolojik sonuçları 
kapsayan çalışmalar derleme kapsamına dahil edilmemiştir. Alanda yeni çalışmalar yapıldıkça, gelecekteki 
araştırmalar, psikopatolojinin yanı sıra duygusal düzenleme, deneyim ve kültür ile ilgili fizyolojik sonuç 
modellerini içerebilir.     
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