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ÖZET
Duygusal yüz ifadelerini tanıma becerisi bakımından insanlar arasında bireysel
ayrılıklar vardır. Bu nedenle yüz ifadelerini tanıma becerisi ölçülebilecek bir de÷iúkendir.
Duygusal yüz ifadelerini anlama becerisini geliútirmeye yönelik yapılan ö÷retim, duygusal yüz
ifadelerini anlama becerisini arttırmaktadır.
Bu ö÷retim programı, hemúirelik yüksek okulu ö÷rencilerinin duygusal yüz ifadelerini
anlama becerilerini geliútirmek amacı ile hazırlanmıútır.
Ö÷retim programında iúlenen konu baúlıkları aúa÷ıda verilmiútir.
-øletiúim
-Sözsüz iletiúim
-Yüz ifadeleri ve yüz ifadelerini tanımanın önemi,
-Yüz ifadelerini yorumlama ile ilgili bilgi verilmesi, yorumlamayı güçlendirme yolları
ve ö÷rencilerden duygusal yüz ifadelerini ayna karúısında canlandırmayı isteme,
- Duygusal yüz ifadelerini yansıtan çeúitli resimlerin ve úekillerin incelenmesi,
-Film izleyerek yüz ifadelerini inceleme.

GøRøù
ønsanlararası iletiúim, kiúilerin birbirlerine bilinçli yada bilinçsiz olarak iletmek
istedikleri duygu ve düúüncelerini aktardıkları bir süreçtir. øletiúim sırasında aktarılan mesaj bireyin
psikososyal yaúantılarından oluúur1.
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øletiúimde mesajlar sözlerle iletildi÷inden daha çok, davranıúlar ve ses tonu ile
iletilirler. Ses tonu ve davranıúlar sözler kadar kolay kontrol edilemezler. Bu nedenle duygu ve
düúünceleri gerçe÷e daha uygun ortaya koyarlar. Beden, tavır, ses ve sözcüklerin iletiúime ne kadar
katkıda bulundu÷unu belirlemek için yapılan çalıúmalar sonucunda; mesajların %60’ının bedenle,
%30’unun ses tonu ile, %10’unun sözcüklerle iletildi÷i belirlenmiútir.1,2,3
Sözsüz iletiúimde insanlar, konuúma yada yazı olmaksızın birbirlerine birtakım
mesajlar iletirler. Bu iletiúim úeklinde insanların ne söyledikleri de÷il, ne yaptıkları ve nasıl
söyledikleri ön plana çıkar.
Yüzdeki ifade, el ve vücut hareketleri, vücudun duruúu ve göz teması sözsüz iletiúimde
önemli yer tutar. Yüz ve beden ifadeleri bilinçli yada bilinçsiz ortaya çıkabilir. Baúı “evet”, “hayır”
anlamında sallamak, omuzları kaldırarak umursamazlık belirtmek, bilinçli yapılan beden
ifadelerine örnektir.
Bilinçli yapılan beden ifadeleri kültürden kültüre de÷iúiklik gösterebilir. Örne÷in Türk
kültüründe baúı önden arkaya do÷ru kaldırmak “hayır” anlamını taúır. Batı ülkelerinde ise “hayır”
demek isteyenler baúlarını iki yana sallarlar. Bilinçsiz yapılan yüz ve beden ifadelerine ise
“duygusal ifadeler” denilmektedir. ønsanların duyguları en çok yüzlerine yansımaktadır. Bu
duyguların detaylı anlatılmasının yararı úudur; duyguların yüze yansımasında yüzün aldı÷ı úekiller
hakkındaki teorik bilgiler gözlemleri pekiútirir, duyguların ve duygu karıúımlarının úiddeti
hakkında bilgiler verir. Depresyon geçiren bir hastanın yüzünün kederli olaca÷ı düúünülür. Oysa
yüz bölüm bölüm incelendi÷inde depresyon durumundaki kiúinin yüz ifadesinin öfke ve korkuya
iúaret etti÷i (frenlenmiú, eyleme dönüútürülemeyen öfke) ispatlanmıútır .4
Mimikler sözsüz iletiúimin temel ö÷esi, duygu ve coúkuların yüze yansıtılması, yüzde
anlam bulmasıdır. Mimiklerin oluúmasında yüz kaslarının hareketi, kasılıp gevúemesi rol oynar.
Yüz kaslarının hareketlerinin bir bölümü içgüdü ve dürtülere ba÷lıdır, do÷uútan vardır. Beyin
kabu÷unun altındaki yapıların taúıdı÷ı genetik plan ve programlar bir yandan yüzün görünümünü
verirken, öte yandan bu görünüme mimiklerle anlam ve renk katarlar. Bebek büyüdükçe, çocuk
geliútikçe duyguların ve coúkuların mimiklerle anlatılması da geliúir.5
ønsanlar mimikleri sayesinde o anki duygularını kolaylıkla ifade edebilirler. Bu
durumun nedeni, yüz kaslarının iki yüz elli bin de÷iúik úekle sokulabilmesidir. Yüz kendi içinde
parçalardan oluúan bir bütündür. Bu bütünü oluúturan ve kendileri birer anlam içeren parçalar

© Uluslararası ønsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com

3

Reva Balcı Akpınar: Duygusal Yüz ùfadelerini Anlama Becerisini Geliûtirmeye Yönelik Örnek Bir Öøretim
Programı
genel olarak; alın, kaúlar, göz kapakları, burun, dudaklar, çene, kulaklar ve ten rengidir. Bu
uzuvların bazılarının hareketi imkansız (kulak gibi), bazılarının ise sınırlı düzeydedir.6 (burun gibi)
Elem durumunun mimiklerle anlatımı, bebe÷in dünyaya geldi÷i anda ortaya çıkan ilk a÷laması ile
birlikte baúlar. Haz duygulanımı ve bu durumu dıúarı yansıtan mimikler ilk olarak altı-on iki
haftalık bebeklerde ortaya çıkar. Bebek büyüdükçe neúe, sevinç, öfke, korku, duygularını
yaúadıkça, bu duygularını dıúa yansıtan mimikleri de geliúir.
Kare kare incelenen filmler ve kasetler; acıma, endiúe, kıskançlık, kin, korku, öfke gibi
elem duygularını belirten mimiklerin birbirini izleyen, birbiri ile bütünleúen a÷lama mimikleri
oldu÷unu ortaya koymuútur. Neúe, sevinç, umut gibi haz do÷rultusundaki duyguları anlatan
mimiklerin de gülümseme mimiklerinin birbiri ardına dizilmesinden oluútu÷u anlaúılmıútır. Kısaca,
a÷lama ve gülme mimikleri temel olup, öteki duygu durumlarını belirten mimikler bu temel
mimiklerden oluúur.5
Altı temel yüz ifadesi ve onların sayısız bileúimleri üç büyük yüz bölgesinde açı÷a
vurulur. Bu ifadeler; úaúırma, korku, tiksinme, öfke, mutluluk ve üzüntüdür. Bu duygular çeúitli
bileúimler halinde de görülebilir.Örne÷in, úaúırma ve korku, öfke ve tiksinti aynı anda yaúanabilir
ve yüze yansıyabilir. Yüz ifadeleri bazen o kadar hızlı de÷iúirler ki yakalamak oldukça güç
olabilir.7
Üç büyük yüz bölgesi

kaú, gözler ve alt yüzdür. Yüz ifadelerinin do÷ru

yorumlanabilmesi için bu bölgelerin özelliklerinin bilinmesi ve gözlenmesi gerekir. Yapılan bir
araútırmada neúe ve mutluluk ifadelerinin en iyi a÷ız ve gözle , kızgınlık ifadesinin kaú ve dudak
biçimiyle, hayret ve sürpriz ifadesinin ise en iyi gözle belirtildi÷i ortaya çıkmıútır7,8
Sözsüz iletiúimi analiz edebilmek için;
- Bedenden gelen sinyalleri fark edebilmek
- Bedenden gelen sinyalleri de÷erlendirebilmek
-Kendi bedeninin verdi÷i sinyalleri kontrol edebilmek gerekmektedir.9
Duygusal yüz ifadelerini tanıma becerisi bakımından insanlar arasında bireysel
ayrılıklar vardır. Bu nedenle yüz ifadelerini tanıma becerisi ölçülebilecek bir de÷iúkendir. Bazı
çalıúmalarda,10,11,12 duygusal yüz ifadelerini anlama becerisini geliútirmeye yönelik yapılan
ö÷retimin, duygusal yüz ifadelerini anlama becerisini arttırdı÷ı bulunmuútur.
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Duygusal yüz ifadelerini anlama becerisini de÷erlendirmek üzere hazırlanmıú testler
bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Dökmen10 tarafından geliútirilmiú, geçerlik ve güvenirli÷i
yapılmıú olan “Yüz øfadelerini Teúhis Testi”dir.
Aúa÷ıdaki alıútırmalar duygusal yüz ifadelerini anlama becerisini geliútirme amacına
yönelik olarak hazırlanmıútır
Alıútırma I:
Aúa÷ıda verilen yüz ifadeleri ayna kullanılarak canlandırılır. Her ö÷renci kendi yüzünü
rahatça görebilece÷i büyüklükte bir ayna kullanır. Sınıf yeterince aydınlatılmıú olmalıdır.

Mutluluk:
Mutluluk, iyi, sevinçli, halinden memnun olma durumu olarak tanımlanabilir.
Mutlulu÷un en iyi göstergesi gülümsemedir. Mutluluk ,en yo÷un olarak a÷ız ve göz bölgesinde
izlenir. Mutluluk kaú ve alın bölgesinde önemli de÷iúikliklere neden olmaz . Bebeklerde mutluluk
belirten yüz ifadesi, beúinci ve yedinci aylarda ortaya çıkar . Mutlu insan daha dikkatlidir ve
konsantre olma yetene÷i daha iyidir. Mutluluk yada sevinç pozitif bir duygudur. Bu duygu ile
birlikte kiúinin daha canlı , hoúsohbet ve kıpır kıpır oldu÷u tespit edilmiútir.4,13,14
Mutluluk duygusunda yüz bölgelerinin aldı÷ı úekiller:
Kaúlar: Kaúlar hafifçe aúa÷ı do÷ru, alın oldukça düz.
Gözler: Parlak, kısmen kapalı (kısık), gülme halinde daha da kapalı. Dıú kenarları
kırıúık. Göz altlarında torbalanma olabilir.
A÷ız : Köúeleri yukarı kalkık, tebessüm ederken kapalı veya hafif açık ,gülerken
köúeleri yukarı ve geriye çekilmiú, diúler görünüyor, üst dudak gergin.
Yanaklar: Yukarı kalkık, gözün alt kenarına do÷ru çekilmiú, yüz enine geniúlemiú.
Burun: Uzanmıú izlenimi verir veya kırıúık görünür.4,10,13
Üzüntü:
Hoú olmayan bir duygudur. Mutsuzluk, acı çekme, depresyon yaúama yada hüzün
duygularıdır. Üzüntü, bir kayıp durumunda verilen tepki olarak ta tanımlanabilir. Üzüntü yüzde en
çok göz bölgesinde izlenir. Akut üzüntünün ana belirtileri; bitkinlik, iútahsızlık, uykusuzluk,
konsantre olamamadır. Boynu bükük durma, a÷lamaklı yüz ifadesi, bakıúların aúa÷ıya do÷ru
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olması ve omuzların düúük olması da üzüntü belirtileri arasındadır. Bebeklerde ilk üzüntü belirtisi
do÷umda anneden ayrılma esnasında izlenir.13,14
Üzüntü duygusunda yüz bölgelerinin aldı÷ı úekiller:
Kaúlar ve Alın: Kaslar gergin. Kaúlar birbirine yaklaúmıú, kaúların iç köúeleri
yükselebilir veya hafifçe aúa÷ı iner. øki kaú arasında dikey buruúma görülür.
Gözler:Göz kapakları kasılmıú, gözler kısmen kapalı olabilece÷i gibi üst kapaklar
aúa÷ıya sarkmıú olabilir.
A÷ız: Kapalı ise köúeleri aúa÷ı sarkmıú, üst duda÷ın ortası yukarı do÷ru çekilmiú, açık
ise dudaklar gergindir, titreme olabilir.
Alın:Ortasında yatay ve dikey çizgiler vardır.4,10,13,14
Öfke:
ønsanın istekleri vardır. Bu istekler engellendi÷inde kiúi öfke hisseder. Öfke evrensel bir
duygudur. Ekman ve Friesen 15 kızgınlık halinin farklı kültürlere sahip insanlarda bile aynı tarzda
ortaya çıktı÷ını ifade etmiúlerdir. Kızgınlık hissi planlanan bir iúin rayından çıkmasıyla kendini
gösterir. Kızgınlık durumunda nabız hızlanır, kan basıncı de÷iúiklikleri gözlenir, derideki duyu
kuvvetlenir. 13,16
Öfkeli bir kiúide en dikkat çeken bölge kaúlardır. Öfke durumunda kaúlar çatılır.
Darwin’e göre öfkeli kiúide gözler açılmıú, burun delikleri geniúlemiú, a÷ız sıkıca kapatılmıútır.
Bebekler üç dört aylık olduklarında öfkeleri yüzlerine yansır.14
Öfke durumunda yüz bölgelerinin aldı÷ı úekiller.
Kaúlar: Çatılmıú, çatılma nedeniyle aúa÷ı do÷ru çekilmiú.
Gözler: Açılmıú,bir noktada sabitleúmiú.Gözler kızarmıú pupillalar küçülmüú olabilir.
A÷ız : Kapalı ise dudaklar ve diúler sıkılmıú, açık ise kalkık ve öne uzatılmıú
durumdadır.4,10,14

Korku:
Korku, tehditkar yada bilinmeyen bir durum karúısında duyulan huzursuzluk ve telaú
olarak tanımlanabilir. Korkuya sebep olan faktörler kiúiden kiúiye de÷iúiklik gösterebilir.13
Korkulu yüz ifadesi bebeklerde beú ve yedinci aylarda görülmeye baúlar. Darwin korkulu birinde
izlenebilecek de÷iúiklikleri úu úekilde tanımlamıútır. Heykel gibi hareketsiz ve nefessiz kalma
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yada hızlı hızlı nefes alıp verme, soluk deri rengi, so÷uk terleme, saçların dikleúmesi, kasların
özellikle dudakların titremesi, a÷ız kurulu÷u, göz kürelerinin dıúarı fırlaması görülebilir.13,14
Korku durumunda yüz bölgelerinin aldı÷ı úekiller:
Alın: Çizgiler çaprazlamasına buruúuk
Kaúlar: Yukarı kalkmıú
Gözler: Açılmıú, bakıúlar bir noktaya dikilmiú, pupillalar geniúlemiú. Alt göz kapa÷ı
gergindir.
A÷ız: Açık, katılaúmıú, a÷zın köúeleri geriye do÷ru çekilmiú ve aúa÷ı do÷ru sarkmıú.
Yanaklar: Alt kısmı a÷zın hareketine uygun úekilde aúa÷ı ve geri do÷ru çekilmiú.
Burun: Burun delikleri geniúlemiútir.4,10,13,,14
Tiksinti:
Tiksinme, genel olarak kötü tatlardan kaynaklanan bir duygudur ve en çok yüzün alt
bölümünde izlenir. Tiksinme ö÷ürme refleksinin yüze yansımasıdır.14
Kaúlar: Aúa÷ı do÷rudur, fakat çatılmamıútır.
Gözler: Alt göz kapa÷ı hafif kalkık, fakat gergin de÷ildir. Gözler hafif kapalıdır.
Burun: Yukarı do÷ru çekilmiú, üstü kırıúmıútır .
Yanaklar: Kalkıktır.
A÷ız: Açık ise üst dudak yukarı çekilmiú, kapalı ise üst dudak yukarı, a÷ız köúeleri
aúa÷ı do÷ru ve geri çekilmiútir. Dil dıúarı çıkmıú olabilir.4,10,14
ùaúırma:
ùaúırma beklenmedik iyi ya da kötü olaylar karúısında yaúanan duygudur
Kaúlar: Yukarı do÷ru kaldırılır ve köúeli bir úekil alır.
Alın: Yatay çizgiler vardır.
Gözler: Ayrılmıúçasına açıktır ve yuvarlaktır.
A÷ız : Açıktır ve aúa÷ı do÷ru sarkmıútır, ''O'' úeklindedir.4,10,14
Küçük Görme:
Küçük görme duygusunun temelinde tiksinmenin yer aldı÷ı düúünülmektedir.Daha çok
kaúlar ve gözlerde izlenir.
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Kaúlar: Biri di÷erinden hafifçe yukarıda .
Gözler: Biraz kısılmıú.
A÷ız: Köúeleri aúa÷ıya sarkmıú, üst duda÷ın bir kenarı hafifçe yukarı kalkmıútır.10
Alıútırma II (Ayna ile canlandırılır):
Yüz Yorumlama øúaretleri:
Kaú øúaretleri:
Kaúlar yüzdeki genel ifadeyi yumuúatır yada sertleútirirler. Hareketleri ile yukarı do÷ru
oldu÷unda úaúkınlık ve korku, aúa÷ı do÷ru oldu÷unda ise endiúe ve kızgınlık içerir.6
-Kaúları kavisli bir úekilde yukarı kaldırma úaúırmayı gösterir.
-Kaúları kaldırma ve birbirine çekme korkuyu gösterir.
-Kaúları ve üst gözkapa÷ını indirme i÷renmeyi gösterir.
-Kaúın altındaki iç köúesi aúa÷ıda olan üçgen üzüntüyü gösterir.
Göz øúaretleri:
Göz kapakları tetikte ve do÷al olmanın iúaretçileridir.6
-Üst ve alt göz kapa÷ı gözün beyazını ortaya çıkaracak úekilde çekilmiúse úaúırmayı ,
-Kaúlar aúa÷ı çekilmiú,gözler kısmen kapalı, alt göz kapa÷ı hafif buruúuksa i÷renmeyi,
-Gözler açılmıú, pupillalar daralmıú, üst göz kapa÷ı gergin ve kaú hareketleri ile
indirilmiúse öfkeyi,
-Alt göz kapa÷ının altında buruúukluk varsa, gözler pırıltılı ve dıú köúeleri buruúuk ise
mutlulu÷u,
-Üst göz kapa÷ının iç köúesi kaldırılırsa üzüntüyü gösterir.

Alt Yüz:
Alt yüz, burnu, yanakları ve dudakları kapsar. Alt yüzdeki en belirgin iúaretleri
genellikle dudaklar belirler.
-Alt çene diúleri ikiye ayıracak úekilde açık tutuluyorsa, ama a÷zı germe yoksa, kiúi
úaúırmıú olabilir.
-A÷ız açık, dudaklar ya gergin yada geri çekilmiúse korku belirtisi vardır.
-Burun buruúturulmuúsa i÷renme olabilir,
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-Kaldırılmıú yanaklar di÷er bir i÷renme belirtisi olabilir,
-Dudakların sıkıca bastırılmıú, köúeleri geriye çekilmiúse kiúi öfkeli olabilir,
-Dudaklar açık ve ba÷ırıyormuú gibi kare biçiminde ise kiúi öfkeli olabilir,
-Duda÷ın köúeleri geri ve yukarı çekilirse mutluluk belirtisi vardır,
-Buruúukluk burundan dudak köúelerinin üstündeki diú uca do÷ru gidiyorsa mutluluk
belirgindir,
-Dudakların köúeleri aúa÷ıdaysa ve/veya dudaklar titriyorsa kiúi üzgündür.7

Alıútırma III:
Aúa÷ıda saydama çizilmiú dört kaú, üç göz ve dört a÷ız ifadesi verilmiútir. Bunları üst
üste getirip, çeúitli yüz ifadeleri oluúturarak inceleyiniz8.

Alıútırma IV (Ev ödevi):
Bu bölümde ö÷rencilerden bir hafta boyunca (mümkün oldu÷u kadar) televizyonun
sesini kapatarak izlemeleri ve çeúitli duygusal yüz ifadelerini anlamaya çalıúmaları istenir.
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Alıútırma V (Ev ödevi):
Ö÷rencilerden çeúitli gazete, dergi ve internet sayfalarından

temel duygusal yüz

ifadelerini yansıtan resimleri bularak sınıfta incelenmek üzere getirmeleri istenir. Aúa÷ıda
ö÷rencilerin getirmiú oldukları resimlerden bazıları örnek olarak verilmiútir.

Alıútırma VI:
Ö÷reticinin belirlemiú oldu÷u ve grubun özelli÷ine uygun bir film sesi kapatılarak
sınıfta izlenir. Filmde yer alan ve duygusal yüz ifadelerinin yansıtıldı÷ı sahneler ö÷rencilerle
birlikte tartıúılır ve de÷erlendirilir.
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