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Özet
Bilişsel davranışçı terapiler çok çeşitli terapi 
tekniklerini içinde barından geniş bir kavramı temsil 
eder. Bilişsel davranışçı terapi; yapılandırılmış olan, 
şimdi ve burada oluşun vurgulandığı, aktif katılımı 
önemseyen, yönlendirici bir terapidir. Bilişsel 
davranışçı terapinin doğuşu davranışçılığın var 
olmasına hatta daha eskiye kadar dayanmakta, 
dolayısıyla öncelikle bu gözden geçirme 
çalışmasında kısa bir tarihçesine yer verilmiş olup, 
bilişsel davranışçı terapinin ne olduğu ve amaçlarına 
yer verilmiştir. Son olarak bu derleme yazısının 
temelini oluşturan görüşme yapılandırılması 
üzerinde durulup sonuç kısmıyla bağlanmıştır. Bu 
derlemenin yazılım amacı ise bilişsel davranışçı 
terapinin görüşme yapılandırılmasında dikkat 
edilmesi gereken hususlar hakkında okuyucuya bilgi 
vermektir. Bunun iyi bir şekilde anlaşılabilmesi adına 
genel hatlarıyla bilişsel davranışçı terapinin nasıl 
ortaya çıktığı ve amacının ne olduğu hakkında kısa 
bir bilgilendirme sunulması uygun görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Bilişsel terapi; psikoterapi, 
görüşme; BDT tarih

GİRİŞ
Bilişsel davranışçı terapide görüşme 
yapılandırmasının ne olduğu ve görüşme esnasında 
klinisyenlerin ne gibi durumlarla karşılaşabilecekleri 
konusunda bir çalışma yapılmıştır. Bu hususlar 
noktasında okuyucu açısından az da olsa bir öngörü 
kazandırma potansiyeli, derlemenin en güçlü yanını 
oluşturmaktadır.

Ayrıca bilişsel davranışçı yaklaşım birçok hastalığın 
sağaltımında kullanılan başlıca psikoterapi 
yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu terapi tekniği bilimsel ve deneysel bilgiyi 
psikoterapinin içine yerleştirmiş ve davranışçılıkla 
bütünleşmiş olup, onun bilimsel özelliğini insan 
psikolojisine uyarlamasıyla da ayrı bir önem 
kazanmıştır. Özellikle psikoloji alanına deneysel 
anlamda sınanabilirlik getirmiş  olması popüler bir 
hale gelmesinin önünü açmıştır.
Bu doğrultuda günümüzde en çok tercih edilen 
psikoterapi yöntemlerinden biri olan bilişsel 
davranışçı terapinin okuyucunun zihninde bir kesit 
oluşturmak ve tanıtmak bu derlemenin en nihai 
amacıdır. 

Bilişsel Davranışçı Terapinin Kısa Tarihçesi
Albert Ellis 1955 yılında New York’ ta oldukça 
popüler bir dinamik psikologdu. Dinamik terapinin 
hastaların iyi bir içgörüye sahip olmalarını sağlarken 
değişim yönünden belirli bir fark göremediğini fark 
etmişti. Ellis yaptığı gözlemleri şu şekilde 
yorumlamıştır:

“Aldığım sonuçlardan hâlâ tam olarak tatmin 
olmamıştım. Birçok danışanım büyük ölçüde 
düzelmelerine rağmen çok azı gerçekten 
iyileşmişlerdi. Psikanalitik terapinin etkinliğini 
sorguladıkça çok temel bir şeyin eksik olduğunu fark 
ettim.” (Türkçapar MH, Şafak Y 2012).

Ellis’in eksiklik olarak adlandırdığı bu durum insanı 
insan yapan önemli değişkenlerden biri olan bilişin 
olmayışıydı. Aslında Ellis psikanalitik kuramın 
özünün davranışçılıkla önemli bir benzerliğinin 
olduğunu fark etmesi bilişi değerlendirmeye almasını 
önünü açmıştır. Bu benzerliğe örnek olarak çocuğun 
geçmiş yaşamında maruz kaldığı olumlu veya 
olumsuz pekiştireçler vasıtasıyla kazanılan 
davranışların veya duyguların (korku gibi) yetişkin 
yaşamında da  varlığını sürdürmesi ve bu durumun 
bireye artık geçerli olmadığının gösterilmesi, o 
durumun geçmişte kaldığının ve şu an varlığının 
devam etmesinin gereksiz olduğu farkındalığının 
kazandırılması bu koşullandırılmış tepkiyi ortadan 
kaldıracak dolayısıyla patolojisi de ortadan 
kalkacaktır. Bu durum da, ortak bir psikoterapik iş 
birliğiyle olacaktır. Ancak psikanalitik terapide bu 
olmuyordu. Aslında sebebi çok basitti, insanları Ivan 
Petroviç Pavlov’un deneylerindeki köpekler ile bir 
tutulmasıydı. İnsanın karmaşık, birçok değişkenin 
aynı anda bir arada bulunduğu bir yapıya sahip 
olduğu göz ardı edilmesi, geçmişte koşullandırılmış 
davranışların bir süre sonra Pavlov’un bahsettiği 
sönme davranışının gerçekleşeceği varsayımı 
yanılgısına itti. Ancak insanın yapısı bu köpeklerden 
çok farklıydı: İnsan düşünen, düşündüğüne göre 
karar veren, olayların şiddeti her bireyin içinde farklı 
olarak algılandığı aktif bir varlıktır. Nihayetinde 
bireyin düşünce ve inançları terapinin ana temasını 
oluşturmalıydı (Ellis, 1994.akt.Türkçapar 2012).

Beck ise 1950 yıllarda aday psikanalist olarak rüyalar 
üzerine çalışmalar yapmıştır. O dönemde psikiyatride 
egemen olan temel ekol psikanalizdi. Psikolojide ise 
daha çok deneysel yöntemlerle ölçülebilen 
davranışçılık baskındı. Beck bu dönemde 
psikanalizin bilimsel olarak kabul görmemesinden 
dolayı eğitimini adlığı ekolü deneysel anlamda 
sınanabilir bir duruma geçirmeyi hedefliyordu. 
Psikanalisttik kuramın savunduğu öfkenin kendi 
nesnesine dönmesi olarak açıkladığı depresyonla 
çalışıp ve bunun geçerliliğini sağlayabilmek adına 
rüyaları incelemeye karar vermişti. Rüyalarla 
çalışmasının bir diğer sebebi eğitim aldığı hocası 
olan Leon Saul’un rüyalar hakkında çalışmalar 
yapmış olmasıydı. Beck’ in aldığı psikanaliz 
eğitiminden dolayı çok fazla deneysel anlamda bir 
tecrübesi olmadığından psikolog Marvin Hurvich ile 
çalışmaya başladı. Bu çalışmanın temel hedefi 
psikanalitik kuramın savunduğu, depresyonun 
öfkenin kişinin kendi nesnesine dönmesi olarak 
ortaya attığı bu fikri doğrulamaktı. Depresif 
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hastalarla yapılan çalışmalar ve incelemeler 
sonucunda, kişilerin rüyalarının incelenebildiği 
kısmında kendilerinin olumsuz olarak 
değerlendirdiği ortaya çıktı. Araştırmanın bir diğer 
bulgusu depresif olan hastaların rüyalarında, 
olmayanlara göre daha fazla hoş olmayan duygular 
deneyimlediği saptanmıştır. Daha sonra Beck ve 
Hurvich bu belirtileri ölçebilmek adına mazokizm 
ölçeğini oluşturdular ve elde ettikleri bulgulara göre 
kişinin kendi nesnesine dönmüş öfke teorisini 
desteklendiğini iddia ettiler (Rosner 2002). Beck 
daha sonra bu çalışmaları detaylı bir şekilde Ruh 
Sağlığı Ulusal Enstitüsü (NIMH) vasıtasıyla 
tekrardan yaptı ve depresif hastaların mazokistik 
içerikli rüyaları sadece depresyonda oldukları 
zamanda değil depresif belirtilerin 
deneyimlenmediği dönemlerde de yaşadıklarını fark 
etmişti. Her iki çalışmada psikanalitik kurmamın 
söylediği varsayımı destekliyordu.

İşte bu zamanlarda Beck ikilem içine girmişti 
psikanalizle devam mı etmeli yoksa deneysel bir yol 
mu izlemeliydi? Psikanaliz hakkında olan algılara 
son vermek için çıktığı bu yolda Beck kendisini bir 
anda derin şüphe içinde buldu ve bu şüphenin ortaya 
çıkmasının yegâne sebebi tespit ettikleri kötü 
hissetme duygusunu deneysel bir düzleme 
oturtamamalarıydı. Tüm bunlarla beraber artık Beck 
tercihini yapmış ve deneysel bilimi tercih etmişti ve 
bu tercih aynı zamanda bilişsel terapinin doğuşunu 
sağlayan bir tercihti. “Depression: Causes and 
Treatment (Depresyon: Nedenleri ve Tedavisi)” adlı 
kitabında aşağıdaki şekilde özetlemiştir: 

“Araştırma ilerledikçe bu yöntemsel sorunu (acı 
çekme arzusunun varlığını gösterme-çevirenin notu) 
altta yatan süreçleri yorumlamak yerine hastanın 
yaşantıları düzeyinde kalarak aşmayı denedim. 
Hastanın “bilinçdışı” olduğu varsayılan arzularına 
bakmayı bırakıp, kolaylıkla saptanabilecek, 
ölçülebilecek incelenebilecek yaşantılarına 
odaklanmak… Sonuç: Arzular yöntemsel olarak 
ulaşılamaz olmanın ötesinde hiç olmayabilir... arzu 
temelini çekince acı çekme ihtiyacına dayalı tüm 
formasyon yıkılıyordu” (Beck, 1967).

Bilişsel davranışçı terapi, anksiyete bozukları obsesif 
kompulsif bozukluk, depresyon, özgül fobiler gibi 
çeşitli patolojilerin tedavisinde kullanılan bir terapi 
yöntemi olarak karşımıza çıkmakta ve kullandığı 
yöntemler eskiye, davranışçı kurama kadar 
dayanmaktadır (Özdel 2015). Bilişsel Davranışçı 
Terapiyi kısaca özetlemek gerekirse, nevrotik 
yapılanmaya sahip bireyleri çeşitli ilke ve teknikleri 
belirli bir çerçeve içinde kişinin sağaltımı için 
kullanılan teknikler bütünüdür.

Bilişsel davranışçı terapinin amacına bakıldığı 
zaman, bireylerin işlevsellik kazanmasını sağlayarak 

çevresiyle daha uyumlu bir ilişki kurmasını sağlamak 
ve bunları yaparken de hatalı bilgi işleme süreçlerini 
belirlemek ve değiştirmektir (Beck ve Weishaar, 
2005).

Bilişsel davranışçı terapiyi uygulayan terapistin iki 
temel amacı vardır: bunlardan ilki, bireyin içinde 
bulunduğu durumla ilgili halihazırda var olan 
olumsuz duygu ve düşünceleri öğrenmek, ikincisi ise 
kişide var olan bu olumsuz düşünceleri hastanın 
farkında olmasını sağlayarak ortadan kaldırmak, 
böylelikle olumlu ve işlevsel olanla yer 
değiştirmesini sağlamaktır (Cüceloğlu 2011).

BİLİŞSEL VE DAVRANIŞÇI TERAPİ 
GÖRÜŞME YAPILANDIRMASI
Klinisyen tarafından ortaya konulan, hastanın 
sorununun bilişsel anlamda nasıl kavranabileceğine 
ilişkin varsayımlara formülasyon denir. Olgu, 
sendrom ve durum olmak üzere üç şekilde 
formülasyon uygulanabilir. Formülasyon sendrom 
düzeyinde ele alındığında genel bir problemi veya 
psikiyatrik genel bilişsel modellemeyi oluşturur. 
Olgu düzeyinde değerlendirildiğinde ise terapistin bir 
plan/çerçeve oluşturmasına yardımcı olur. Olgu 
formülasyonunun içeriğini danışanda rahatsızlığa 
veya soruna yol açan altta yatan sistemin ne olduğu 
ve bu süreci devam ettirmesine neden olan etmenler 
oluşturur. Son olarak durum formülasyonunda 
danışanın belirli koşullarda verdikleri duygusal ve 
davranışsal tepkisinin A-B-C modeline göre bilişsel 
olarak açıklanmasıdır (Türkçapar ve Şafak 2012).

Bilişsel davranışçı terapide, görüşme amaçları 
zamanla sınırlıdır ve önceden seanslar özenle 
yapılandırılır. Görüşme sağlam bir terapötik anlaşma 
üzerine titizlikle kurulur. Daha sonra hasta ile iş 
birliği ve aktif katılımla terapi şekillenmeye başlar. 
Terapide hastanın yakındığı sorun görüşmenin esas 
odak noktalarından birini oluşturur. Şimdi ve burada 
var olmak tedavi gidişatı adına çok önemlidir ve 
bunla danışana kendini tedavi etme, aynı zamanda 
terapisti olma olanağını verilir. Bu durum danışana 
kendi özgüvenini kazanması ve hali hazırda var olan 
sorunuyla aktif bir şekilde mücadele ve karşı koyma 
yeteneği geliştirip, hastalık karşısında pasif bir varlık 
olmadığı net bir biçimde gösterilmiş olunur. 
Danışanın duygu durum, düşünce ve davranışında bir 
farkındalık kazanılmasının sağlanması için çeşitli 
teknikler kullanılır, bu esnada danışan tarafından 
kullanılan hatalı düşünce, bilişsel çarpıtmalar ve 
inanışlar tespit edilip onlara cevap verebilme 
kapasitesi arttırılmaya çalışılır.

Seansa, hastaya terapinin yapısı ve çerçevesi 
hakkında bilgilendirmenin yapılması, hastanın var 
olan sorunlarından bahsedilmesi, tedavinin 
amaçları-hedefleri ve danışanın terapi hakkındaki 
beklentileri üzerinde durularak başlanabilir. Daha 
sonra hastaya psikoeğitimle beraber şikayetçi olduğu 
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rahatsızlık hakkında bir bilgilendirme yapılır. 
Hastaya ev ödevi, özetleme, geri bildirim sağlanarak 
ve son olarak bilişsel model hastaya aktarılarak 
bununla birlikte yaşantısını olayın içine katılarak 
modeli örneklemek seansın başında önemli bir adımı 
oluşturur (Türkçapar 2008). Görüşmede hastaya 
belirtilmesi gereken şeylerden biri de var olan soruna 
ve kişilerin tedaviye yanıt verme kapasitesine göre 
tedavi süresinin değişkenlik gösterebileceğine 
yönelik hatırlatmadır.

Görüşmede hastanın beraberinde getirdiği otomatik 
düşünceleri, normalizasyon, sorunla baş etme yolları; 
baskılama, kaçınma davranışları, steoritipik veya 
ritüelistik yapının var olması gibi işlevsiz yapıların 
sonuçları değerlendirilir. Normalizasyon kavramı, 
araştırmacıların daha önce sağlıklı kişilerden 
topladığı girici düşünceleri (intrüziv) hastaya 
aktarılması ve yorumlanmasını içeren süreç olarak 
özetlenebilir. Bu liste hastaya herhangi bir bilgi 
verilmeden, yansız bir şekilde yorumlaması için 
verilir. Daha sonra hastaya bu liste hakkında bilgi 
verilir ve tekrardan yorumlanması istenir. Bundan 
sonraki aşama ise sağlıklı olup da bu intrüziv 
düşüncelere sahip olanlarla kendisi arasındaki fark 
irdelenir (Kuru ve Türkçapar, 2013). Bu tekniğe 
bakıldığında hastaların var olan sorunlarıyla, işlevsiz 
ve otomatik düşüncelerine dair önemli bir farkındalık 
kazandırmasıyla görüşmede önemli bir yere sahiptir.
Görüşme esnasında her şey terapistin istediği sabit 
bir zemin üzerinde devam etmez. Danışanın terapiye 
karşı oluşturabileceği direnç, sağaltım sürecini 
sekteye uğratabilir. Bu süreçte danışanlar terapiye 
gelirken, kendilerini oraya getiren sebebin ne 
olduğunu bilmedikçe, kafa yormadıkça ve onu 
değiştirmek adına bir mücadele içine girmedikçe bir 
değişimin olmayacağını bilmeleri gerekir. Ancak bu 
durum her zaman danışanların yapmaya istekli ve 
gönüllü olduğu bir süreç olmayabilir. Çünkü danışan 
eski, her zaman alışık olduğu düzlemi her ne kadar 
sorunlu da olsa bırakıp bir değişim içine girmek ona 
ürkütücü gelebilir. Sonuç olarak burada bilinmez 
olan, sağlıklı doğru olan şey olarak görülse de bu 
belirsizlik danışan üzerinde endişeye sebep olup, 
kaçınma ve direnç davranışlarını göstermesine yol 
açabilmektedir (Deurzen ve Adams 2011).

Terapide direncin varlığı sanılanın aksine her zaman 
tedaviyi engelleyici bir durum olarak ortaya çıkmaz. 
Bazen o engelin danışan tarafından fark edilmesini 
sağlamak onun altında yatan savunma 
mekanizmalarının tespit edilmesi tedavinin ilerleyici 
bir gidişat kazanmasını dahi sağlayabilir. Direncin 
ortaya çıkması terapistin tutumuna bağlı olmaksızın 
kendiliğinden de ortaya çıkabilir. Örneğin dinamik 
yaklaşımı benimseyen terapi sürecinde terapist, var 
olan direnci hastanın kendisinin fark etmesini 
bekleyerek geri planda kalmayı tercih edebilirken 
bilişsel davranışçı terapide terapist aktif olarak 

danışanla beraber bu direncin fark edilmesine 
yönelik çeşitli teknikleri uygular (Haugaard 2008).
Danışanda dirence sebebiyet veren birçok sebep 
olabilir, terapistin bu noktada danışanın direnç 
uyguladığı noktaları tespit edebilmesi hangi durum 
etrafında bu dirençlerin şekillendiğini belirlemesi 
çok önemlidir. Danışanların neredeyse çoğu terapiye 
gelirken belirli bir değişimi hedefleseler de bunu 
kabullenmek zaman alabilmektedir (Leahy 2001). 
Danışanlar alışkın oldukları çizginin dışına çıkması 
bu değişikliğin kendi iradeleri dışında gerçekleşmesi 
ve çevresinin değişime göstereceği tepkinin ne 
olacağına dair kuşkuları kişinin güvenli alanı terk 
etmesini güçleştirebilir. Diğer yandan kişinin tüm bu 
davranışlarını ve direncini pekiştiren bilişsel 
çarpıtmaları veya olumsuz şemaları olabilir. Öyledir 
ki bu durum kendini doğrulayan kehanet dediğimiz 
durumu oluşturur ve kişinin bu kalıbın dışına çıkması 
neredeyse olanaksız gibi görünür. Dolayısıyla tüm 
bunlar direnci olumsuz anlamda 
pekişmesine/güçlenmesine sebebiyet verir 
(Haugaard 2008).

SONUÇ
Bilişsel davranışçı terapi, temeli davranışçılıktan 
gelen günümüze kadar etkisini artırarak devam eden 
bir psikoterapi yöntemi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Özellikle Beck’in kendi içinde yaşadığı 
psikanalizle ilgili bu ikilem bilişsel terapinin 
doğuşuna hizmet eden bir çatışma olmuştur. İki farklı 
kuramın bir araya gelerek birleşmesi de pek 
karşılaşılan bir durum değildir, bu sebeple tarihte 
önemli bir yere sahiptir. Ayrıca verilerin deneysel 
anlamda test edilebilir olması da önemli artılarından 
biri olarak görülmektedir. Bilişsel davranışçı 
terapinin görüşme yapılandırmasının ise yukarıda da 
görüldüğü gibi çok çeşitli, sistematik ve 
yapılandırılmış bir yapıya sahip olduğu 
görülmektedir. Danışan ile terapistin aktif katılımını 
içeren bu süreç hem etkili bir tedavi olanağı 
sunmakta hem de belirli çerçevesi olması sebebiyle 
mevcut olan belirsizliği minimuma indirmektedir. 
Tedavi esnasında danışana bir nevi kendini tedavi 
etme olanağını sunmasından dolayı bireyin 
sorunlarla baş etme kapasitesini de olumlu anlamda 
artmasını sağlamakta ve diğer sorunlara karşı da 
koruyucu bir işlev görebilmektedir. Tedavi hali 
hazırda devam ederken her zaman terapinin aynı 
çizgide gidemeyeceğini, dolayısıyla insan faktörünün 
işin içine girmesiyle bunun zaten çok zor olduğunun 
bilinmesi gerekir. Danışanın birçok faktörü içinde 
barındıran terapiye karşı direncinin ortaya çıkabilme 
ihtimali ve bu duruma etkili bir şekilde yaklaşmanın 
terapinin gidişatı için ne kadar mühim olduğu net bir 
şekilde görülmektedir. Son olarak günümüzde 
bilişsel davranışçı terapinin tek başına ya da ilaçla 
beraber ikincil bir tedavi yöntemi olarak kullanıldığı 
ve olumlu neticeler verdiği de yapılan araştırmalarla 
desteklenmektedir.
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