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Emotion regulation is one of the most principal 
components of the human development and it 
has a vital role while focusing on relationships 
and well-being (Langlois, 2004; Karreman, 2012). 
Tracking, interpreting and transformation of 
emotional experience and emotional expression 
are components of emotion regulation contains 
moderating behaviour in circumstance of 
experiencing dense emotional excitation 
(Thompson, 1994; Gratz & Roemer, 2004). 
Highlighting the significant role of emotion types 
is beneficial for understanding the strategies of 
emotion regulation and it has been pointed out 
that different emotions elicit diverse responses 
acquired from individuals (Dixon-Gordon, Aldao 
& Reyes, 2015).
Although considering the emotion type and 
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DUYGU DÜZENLEMENİN ÜZÜNTÜNÜN DUYGUSAL İFADE 
EDİLMESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF EMOTION REGULATION IN TERMS OF 
EMOTIONAL EXPRESSION OF SADNESS

Duygu düzenleme insan gelişiminin başlıca un-
surlarından biridir, duygu düzenleme ilişkilere 
ve iyi oluşa odaklanırken önemli rol oynamak-
tadır (Langlois, 2004; Karreman, 2012). İzleme, 
yorumlama, duygusal deneyimin dönüşümü ve 
duygunun ifade edilmesi duygu düzenlemenin 
ana unsurlarındandır ve yoğun duygusal uyarım 
durumunda yatıştırıcı davranışları da içinde bu-
lundurmaktadır (Thompson, 1994; Gratz & Roe-
mer, 2004). Duygu türüne dikkat çekmek duy-
gu düzenleme stratejilerini anlamak açısından 
önem arz etmektedir ve farklı duyguların farklı 
tepkileri harekete geçirdiği bireylerde saptan-
mıştır (Dixon-Gordon, Aldao & Reyes, 2015).
Duygu türünün ve duygusal ifadenin dikkate 
alınması duygu düzenlemenin anlaşılması açı-
sından önemli kavramlar olmalarına rağmen kı-

Turkey / Türkiye
Maltepe University Faculty of Humanities and Social Sciences Psychology

Maltepe Üniversitesi  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

emotion expression are relevant concepts for 
understanding emotion regulation, only a few 
studies evaluated both of these two concepts 
together and the existing studies evaluated more 
than one type of negative emotions together 
which refrains to focus one type of emotion in 
detail. The purpose of this study is to evaluate 
how individuals use emotion regulation strategies 
in context of sadness, and to analyze emotional 
expression diversities of females and males. 
This study was conducted as being based on 
qualitative research method. In-depth interview 
technique was used to gather information from 
30 participants. It can be stated that individuals 
share a common perspective which highlights the 
importance of the expression of emotions due to 
the various attributions as to feel relief or need 
for other individuals’ reflection on their emotions 
but emotion expression of positive feelings is 
preferable rather than sharing negative feelings 
due to the individual justifications as displaying 
its easiness or not intending to other individuals 
interfere with their emotional processes.

sıtlı sayıda araştırma bu iki kavramı beraber ele 
almıştır, mevcut olan araştırmalarda birden fazla 
negatif duygunun beraber çalışılmasının bir duy-
gu çeşidinin tek başına detaylıca incelenmesini 
kısıtladığı düşünülmüştür. Bu araştırmanın amacı 
bireylerin üzüntü karşısında duygu düzenleme 
stratejilerinin nasıl olduğunu anlamak, kadın ve 
erkekler arasındaki duygusal ifade farklılıkla-
rını analiz etmektir. Araştırma niteliksel araş-
tırma yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. 30 
katılımcıyla derinlemesine görüşme yapılmıştır. 
Katılımcıların duygu ifade edilişini rahatlamak, 
diğer insanların görüşlerine ihtiyaç duymak gibi 
unsurlara dayandırarak duyguların ifade edilişi-
nin önemli olduğunu düşündükleri saptanmıştır, 
ancak katılımcıların pozitif duyguların ifade edi-
lişinin daha kolay olduğunu ve diğer bireylerin 
kendi duygusal süreçlerine karışmalarını tercih 
etmedikleri gibi ifadeleri ve belirtilen diğer bakış 
açıları üzerine, pozitif duyguların negatif duygu-
ların ifade edilmesine kıyasla daha tercih edilir 
olduğu görülmüştür.


