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Günümüz dünyasında yapılan beyin araştırmaların-
daki gelişmeler bir çok kavram hakkında bilgi 
sahibi olmamıza ve kavramlar arasındaki ilişkileri 
anlamlandırmamıza katkı sağlamaktadır. Günlük 
yaşamda karşılaştığımız olaylar ve olguların, 
bilişsel süreçlerimizi nasıl etkilediğini ve bu sürecin 
nasıl geliştiğini araştırdığımızda karşımızda bilişsel 
esneklik kavramını görmekteyiz. Kognitif terapi 
çalışmalarında da çok kez bahsedilen bu kavram, 
bireylerin durumlara karşı verdiği yanıtları anlam-
landırmamıza yardımcı olmaktadır. Bilişsel esnek-
lik kavramı ilk olarak Spiro ve Jehng (1990)1 
tarafından ‘belirli bir anlayış veya problem çözme 
durumunun belirli gereksinimlerini karşılamak için 
çeşitli bilgi öğelerini uyarlamalı olarak yeniden bir 
araya getirme yeteneği’ olarak tanımlamaktadır. Bir 
diğer araştırma sonucunda bilişsel esnekliği ‘uygun 
seçeneklerin ve erişilebilir alternatiflerin farkında 
olmak, esnek olmaya gönüllü olmak ve duruma 
uyum sağlama konusunda yetkin hissetmek’ olarak 
kavramsallaştırılmaktadır.2 Ayrıca,bireylerin 
bilişsel esneklik becerilerini tek seferde veya belirli 
alanlarda kullanmadıklarını, ki bu genel bir durum 
olarak bilişsel esnekliği ifade etmektedir. Benzer 
şekilde, bilişsel esnekliği öğrenilebilir bir özellik 
olarak önermektedir.3 Bilişsel esneklik, bireylerin 
yeni koşullar karşısında seçimlerden haberdar 
olmalarını, daha etkin bir şekilde uyum sağlamala-
rını ve çatışmaları en aza indirgemek için önerilmiş-
tir.4 Ele aldığımız bir diğer kavram ise başa çıkma 
stratejileridir.

Başa çıkma stratejileri bağlamsal bir çerçeve içinde 
‘kişinin kaynaklarını belirleyen veya aşan belirli dış 
ve/veya iç talepleri yönetmek, azaltmak, en aza 
indirmek, ustalaşmak veya hoş görmek için sürekli 
değişen bilişsel ve davranışsal çabalar’ şeklinde 
kavramsallaştırılmaktadır.5 Benzer şekilde, başa 
çıkma, kişinin kendi refahıyla ilgili olan belirli bir 
kişi-çevre işleminin taleplerini yönetmek için 
kullandığı belirli düşünce ve davranışlardan oluşur. 
Başa çıkmanın iki ana işlevinden söz edilmektedir. 
Bunlardan ilki sıkıntıya neden olan problemle başa 
çıkmak (problem odaklı başa çıkma) ve duyguyu 
düzenleme (duygu odaklı başa çıkma) yönteminden 
bahsedilmektedir.5 Yapılan önceki araştırmalar 
insanların hemen hemen her iki baş etme biçimini 
kullandıklarını göstermiştir. 6
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İnsanlar stresli kişi-çevre işlemleri altında genellik-
le iki şekilde meşgul olurlar; ya çevreye ya da 
kendilerine göre hareket ederek soruna doğrudan 
çözüm bulmaya çalışan stratejilerle meşgul olurlar. 
Örneğin, nedenleri belirlemek, yeni beceriler 
öğrenmek, alternatif yollar üretmek, eylem planları 
hazırlamak ya da stresli işlemle ilgili duygusal 
tepkilerini yani, duygu odaklı başa çıkmayı düzen-
lemek için, uzaklaşma, arzulu düşünme, kaçınma, 
kendini soyutlama ve kendini suçlama gibi strateji-
lerde bulunmaktadırlar.6 İnsanlar aynı zamanda 
hem problem odaklı hem de duygu odaklı başa 
çıkmaya hizmet eden sosyal destek arama gibi bazı 
stratejilerle meşgul olurlar.7 Yapılan birkaç çalışma-
da, problem odaklı başa çıkmanın olumlu etkisini 
ve duygu odaklı başa çıkma stratejilerinin kişinin 
öznel iyi oluşu üzerindeki olumsuz etkisini vurgula-
masına rağmen, belirli bir başa çıkma stratejisinin 
etkinliğinin belirli kişiye, belirli bir olaya, stresi 
uyandıran belirli kişi ortamı işlemine, stresin etkili 
olduğu belirli süreye ve sonucun türüne bağlı 
olduğunu belirtmektedir.8

Bilişsel esneklik, genel olarak çevredeki değişiklik-
lere uyum sağlamak için perspektifi veya yaklaşımı 
değiştirme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.9 

Bilişsel esneklik yürütme işlevinin çeşitli yönlerin-
den oluşan karmaşık bir yapı olarak kabul edilir, bir 
bireyin fikirler üretmesine, alternatif perspektifleri 
düşünmesine ve zorluklara daha uyumlu yaklaşım-
lar lehine alışılmış tepkileri engellemesine izin 
verir. Bu nedenle, bilişsel esnekliği yüksek olan 
bireylerin, duruma göre yaklaşımları uygun şekilde 
oluşturma ve uygun şekilde değiştirme yetenekleri 
nedeniyle yaşam stresini etkili bir şekilde yönetme-
leri beklenmektedir.
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Klinik araştırma ve uygulamada, bilişsel katılığı 
hedefleyerek psikolojik sıkıntıyı hafifletmek ve 
refahı iyileştirmek için girişimlerde bulunulmuştur. 
Örneğin, Beck’in bilişsel depresyon teorisi, sıkıntı-
nın katı, kendi kendini pekiştiren düşünme kalıpla-
rından kaynaklandığını öne sürer.10 Bilişsel-davra-
nışçı terapi (BDT), bireylerin uyumsuz düşünme 
kalıplarını engellemelerine ve bunları daha uyumlu 
yaklaşımlarla değiştirmelerine yardımcı olmak için 
geliştirilmiştir.10 Bu amaca ulaşmak için bireyler, 
kullanılan yararsız yaklaşımın aksine alternatif 
yaklaşımlar üretmeye ve değerlendirmeye teşvik 
edilir.10 BDT'nin duygu durum bozuklukları, anksi-
yete ile ilgili bozukluklar, şizofreni ve yeme bozuk-
lukları dahil olmak üzere çeşitli zihinsel bozukluk-
larla ilişkili sıkıntıyı azaltmada etkili olduğu göste-
rilmiştir.11 BDT'nin önemli bir bileşeni, etkisiz başa 
çıkma mekanizmalarını azaltırken, sıkıntıyı yönet-
mek için etkili başa çıkma mekanizmaları belirle-
mek ve geliştirmektir.12 Yapılan araştırmalarda iki 
geniş başa çıkma alanına odaklanılmıştır: problem 
odaklı başa çıkma ve duygu odaklı başa çıkma. 
Problem odaklı başa çıkma, durumu daha iyi hale 
getirmeye çalışan bir yaklaşımken, duygu odaklı 
başa çıkma çeşitli duygu düzenleme tekniklerini 
kapsar.13

Bir bireyin kullandığı belirli başa çıkma stilleri 
zamanla ve duruma göre değişebilir, öyle ki belirli 
bir başa çıkma yaklaşımı bir durumda uyarlanabilir 
ve diğerinde yararsız olabilir.14 Bununla birlikte, 
kaçınma gibi bazı duygu odaklı başa çıkma strateji-
leri kötü ruh sağlığı ile ilişkilendirilmiştir.15

Bu başa çıkma teknikleri, sıkıntının anında, geçici 
olarak rahatlatılmasını sağlar, ancak altta yatan 
sorunu çözmek için çok az şey yapar, sürekli sıkıntı, 
yararsız başa çıkma tarzlarında tekrarlanan bağlantı 
ve kendi kendini pekiştiren bir başa çıkma katılığı 
döngüsüne yol açar.16
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Daha fazla bilişsel esnekliğe sahip bireyler, durum-
ları çözmek ve sıkıntıyı azaltmak için çeşitli başa 
çıkma stratejilerini dikkate almak ve kullanmak için 
daha donanımlı olabilir. Alan yazındaki araştırma-
lar, başa çıkma stratejilerinde esnekliğin, stresörleri 
yönetmede daha iyi etkililik, daha iyi olma duygusu 
ve başa çıkmaya yönelik esnek olmayan bir yakla-
şımdan daha az depresyon ve anksiyete belirtisi ile 
ilişkili olduğunu bularak bu iddiayı desteklemekte-
dir.17
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