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Abstract

Marital relationship is considered as a positive and life-enriching factor. Nevertheless, there exist disagreements and conflicts 
in marriage, which could also be serious stressors that affect the lives of the individuals. Effective solutions for prevailing 
problems ensure the functional continuity of the family. Cognitive-behavioral therapies developed to resolve marital problems 
were commonly intended to modify the unrealistic expectations, problematic cognitions and behaviors of the spouses and to 
improve their interaction, using direct skill-based methods such as problem-solving and communication skills. Certain objectives 
of cognitive-behavioral marital therapy, which focus on the feelings, behaviors and cognitions of spouses, include decreasing 
problematic behavioral interactions and increasing mutual emotional support between the spouses. In recent years, cognitive-
behavioral marital therapy was adapted to address a wide range of individual, psychological, and medical problems. Cognitive-
behavioral marital therapy studies based on marital conflict and individual psychopathologies are expected to be effective both for 
relationship compliance and for the improvement of psychopathological symptoms of the spouses.
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Öz

Evlilik ilişkisi olumlu ve yaşamı zenginleştiren bir faktör olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, bireylerin yaşamlarını 
etkileyen ciddi stres faktörlerinin de kaynağı olabilen evlilik yaşantısı içinde anlaşmazlıklar ve çatışmalar görülebilmektedir. 
Mevcut problemleri etkili yollarla çözebilmek, aile içindeki fonksiyonların işlevsel şekilde devamlılığını sağlamaktadır. Evlilik 
sorunlarını çözümlemeye yönelik geliştirilen bilişsel davranışçı terapilerde genel olarak, eşlerin gerçekçi olmayan beklentilerinin 
değiştirilmesi, hatalı bilişlerin düzenlenmesi ve etkileşimi geliştirmek amacıyla problem çözme, iletişim kurma becerileri gibi 
doğrudan beceriye dayalı yöntemler kullanılarak olumsuz davranışların değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Genellikle eşlerin 
duyguları, davranışları ve bilişleri üzerinde durulan bilişsel davranışçı evlilik terapilerinde, olumsuz davranışsal etkileşimleri 
azaltmak, eşlerin karşılıklı duygusal desteğini artırmak öncelikli amaçlar arasında yer almaktadır. Son yıllarda bilişsel davranışçı 
evlilik terapilerinin çok çeşitli bireysel, psikolojik ve tıbbi sorunları ele alacak şekilde uyarlandığı görülmektedir. Evlilik çatışması ve 
bireysel psikopatolojiler temelinde uygulanan bilişsel davranışçı evlilik terapisi çalışmalarının, umut verici şekilde hem ilişki uyumu 
açısından hem de eşlerin sahip olduğu psikopatolojinin belirtilerinin iyileşmesi açısından etkili olduğu dikkat çekici bir sonuç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
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EVLİLİK duygusal, davranışsal, biyolojik boyutlara sahip olan, karşılıklı olarak cinsel 
doyumun sağlandığı, dayanışma içinde yoğun duygusal paylaşımların geliştiği bir ilişki 
biçimidir (Çakır 2008). Hukuki olarak da yasal bir dayanağı olan evlilik kanuni, dini ve 
toplumsal açılardan da onaylanmaktadır (Akdemir ve ark. 2006). Bu anlamda yakın bir ilişki 
olarak tanımlanan evlilik, diğer yakın ilişkilerde olduğu gibi geniş bir zaman diliminde var 
olan, bağımlılığa dayalı bir ilişki olarak tanımlanmaktadır (Kelley 1983). Çocuk sahibi olmak, 
psikolojik ve fiziksel sağlamlığın artması, ekonomik problemler ile birlikte başa çıkmak gibi 
durumlar evliliğin sağladığı olumlu ve olumsuz unsurlar olarak öne çıkmaktadır (Waite 
ve Lehrer 2003). Evliliğin avantajlı ve dezavantajlı yönleri olması ile birlikte çoğu insan 
için yaşanması şart olan, zorluklarına rağmen devam ettirilmesi gereken bir ilişki biçimi 
olarak görülmektedir (Mussatayeva 2018). Seligman (2007), evliliği toplumsal unsurlar 
içermesinin ötesinde derin bir ilişki olarak değerlendirmiş ve bireylerin birbiriyle anlamlı 
bağ kurabilmesi olarak tanımlamıştır. Bradbury ve arkadaşları (2000), evliliğin başarılı bir 
şekilde ilerlemesinin ve eşler açısından olumlu şekilde değerlendirilmesinin, aile yaşantısının 
huzurlu olmasına, eşlerin fiziksel, psikolojik sağlamlıklarının gelişmesine katkı sağladığını 
savunmaktadır. Eşler tarafından zaman içinde kurulan bir denge bulunmaktadır. Kurulan 
dengenin içerisinde ilişkiye etki eden olumlu-olumsuz faktörler yer almaktadır. Bu faktörler 
evliliğin gidişatı ile ilgili bir gösterge olabilmektedir (Şahin 2017). 

İlgili alanyazın incelendiğinde, evlilik ilişkisini etkileyen birçok faktör ve bileşenin 
bulunduğu görülmektedir. Evlilik uyumu, evlilik doyumu, evlilik çatışması, iletişim güçlükleri 
gibi değişkenlerin evlilik ile birlikte ele alınan ve çalışılan konular olduğu göze çarpmaktadır. 
Bu bağlamda, evliliğin olumlu bir şekilde ilerlemesini etkileyen faktörlerin incelendiği 
çalışmalarda; evlilik uyumu, evlilik doyumu gibi kavramların öne çıktığı ve bu kavramların 
bir araya gelmesinin ise evliliğin niteliğine yönelik değerlendirmeler yapılmasına olanak 
sağladığı görülmektedir. Kışlak ve Çabukça’ya (2002) göre, evlilik uyumu birbiriyle iletişim 
içinde olan eşlerin evlilikleri ile ilgili konularda ortak şekilde uzlaşabilmeleri, görüş ve fikir 
oluştururken, var olan problemleri çözerken, yapıcı davranabilmeleridir. Evlilik ilişkisi içinde 
eşlerin birbirini bütünlemesiyle uyumun gerçekleştiği bu durumun da mutlu bir evliliğe 
katkı sağladığı belirtilmektedir (Kalkan ve Ersanlı 2008, Fincham ve Beach 2010). Eşlerin 
uyumlu olarak tanımlanmaları, aralarında etkili bir iletişimin var olması, ilişki içerisinde 
ortak kararların alınması, ortak amaçlara ve değerlere sahip olunması, aile ilişkilerinde gelir-
gider idaresi gibi konularda anlaşma halinde olmaları şeklinde ele alınmaktadır (Kocadere 
1995, Şener ve Terzioğlu 2002, Kışlak ve Göztepe 2017). 

İlgili alanyazında, çocuk sahibi olma (Callan 1984), eşlerin yükleme yatkınlığı (Tezer 
1994), problem çözme becerileri (Winemiller ve Mitcher 1994, Güven ve Sevim 2016), 
evlilik süresi (Karney ve Bradbury 1997, Rosen-Grandon ve ark. 2004, Lavner ve ark. 2014, 
Çağ ve Yıldırım 2016), iletişim becerileri (Finkenauer ve Hazam 2000, Noller ve Feeney 
2002), eğitim düzeyleri (Erci ve Ergin 2005), kendini açma ( Joseph ve Afifi 2010, Quek ve 
Fitzpatrick 2013), kişilik özellikleri, eş desteği (Çiftçi ve ark. 2019) gibi değişkenlerin evlilik 
doyumunu etkilediği görülmektedir. Evlilik uyumu ile ilgili yapılan çalışmalarda ise bireysel 
ve sosyo-ekonomik değişkenlerin (Özgüven 2000), evlilik, aile ile ilgili meselelerde fikir 
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birliği sağlayabilmenin (Yılmaz 2001), duygusal becerilerin (Mirgain ve Cordova 2007), 
iletişim ve çatışma çözme tarzlarının (Soylu ve Kağnıcı 2015), kişilik özellikleri, çatışma 
çözüm stilleri ve ilişkiye dair inançların (Çakmak Tolan 2015), eşlerin sahip olduğu otomatik 
düşüncelerin (Güvener 2018), empati becerilerinin (McDonald ve ark. 2018), çeşitli stres 
faktörlerinin (Katz ve ark. 2018) evlilik uyumu ile ilişkili olduğu görülmüştür. 

Bir diğer açıdan, çatışma insan ilişkilerinde görülen kaçınılmaz durumlardan biri olarak 
değerlendirilmektedir. Yavuzer’e (2002) göre, kişilerarası çatışma, uyuşmayan ve üzerinde 
anlaşılamayan ihtiyaçlar, dürtüler ve beklentilerin oluşturduğu doğal bir süreçtir. Eşler 
arasında anlaşmazlıkların bulunması çatışmaları artırabilmektedir. Weingarten ve Leas 
(1987), çatışmanın yalnızca sorunlu ilişkilerde görülmediğini; çatışmanın evlilik ilişkisi 
içerisindeki gelişme, büyüme gibi unsurlar için gerekli bir durum olduğunu öne sürmektedir. 
Çatışmanın kaçınılması gereken sorunlu bir durum olarak algılanması yerine, eşlerin 
ortaklaşıp anlaşmasını sağlayan bir durum olarak görülmesi için, çatışma sonrası beliren 
isteklerin karşılıklı uzlaşma ile gerçekleşmesinin mümkün olabileceği belirtilmektedir 
(Özgüven 2000). Evlilikte problemi etkili yollarla çözebilmek, ailenin fonksiyonlarının 
işlevsel olarak devam etmesini sağlar (Epstein ve ark. 1993). 

Faulkner ve arkadaşları (2005), çatışma durumunda erkeklerin sözel olmayan; kadınların 
ise dışa vurumcu tarzda çözüm yollarına başvurduklarını bildirmişlerdir. Mahoney (2005) 
ise eşlerin çatışma durumunda kaçınma, sözel veya fiziksel şiddet içeren davranışlar da 
sergileyebildiklerini belirtmektedir. Evlilikte var olan beklentilerin konuşulmaması, zaman 
zaman eşler tarafından inkar edilmesi çatışmalara yol açabilmektedir ( Juvva ve Bhatti 2006). 
Epstein ve arkadaşlarına (1993) göre ise, eşlerin işlevsel olmayan düşünceleri, ilişkilerine 
yönelik bilişleri evlilik çatışmasına yol açabilmektedir. Bununla birlikte, eşlerin mutluluk 
beklentilerinin gerçekçi olup olmaması, rol beklentilerinin örtüşmemesi, ekonomik 
güçlükler, iletişim problemleri, aile ve akraba ilişkileri ile ilgili problemler, cinsel sorunlar, 
çocuk büyütme, eşlerin farklı ve yeni ilgi alanlarına yönelip yeni sosyal çevre edinmesi gibi 
unsurlar eşler arasında çatışma yaşanmasına neden olabilmektedir (Canel 2007). 

Çatışma durumunda olan eşler, evliliklerinde yer alan iletişim güçlüklerini çözebilmek, 
problemleri yapıcı bir şekilde ele alarak ilişkilerinin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla 
evlilik terapisine başvurabilmektedirler. Evli çiftler dışında yaşanan, ailenin diğer üyelerini 
de etkileyen problemlerin, ailenin bütünü içinde ele alınması aile terapisi olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Rivett 2003). Evlilik terapileri, yalnızca evli çiftlere yönelik terapötik 
müdahalelerin gerçekleştirilmesi ile aile terapilerinden ayrılmaktadır. Evli olmayan bireyler 
arasında duygusal bağın kurulması ile gelişen yakın ilişkilerde yaşanan çatışmaların 
ele alındığı terapiler ise, çift terapileri olarak adlandırılmakta ve evlilik terapilerinden 
farklılaşmaktadır. Bu bağlamda, mevcut araştırma konusu yalnızca evli bireylere yönelik 
olacak şekilde ele alınarak, izleyen bölümde eşlerin iletişim ve problem çözme becerilerinin 
geliştirilmesini ve var olan problemlerin ele alınmasını amaçlayan evlilik terapisine ilişkin 
bilgilerin, ilgili alanyazın doğrultusunda derlenerek aktarılması amaçlanmıştır. 
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Evlilik terapisi
Eşler arasında yaşanan çatışmalar ve hayal kırıklıkları evlilik ilişkisini zedeleyen, bazen de 
eşlerin boşanmasına neden olan faktörler arasında yer almaktadır (Onur 1986). Evlilikte 
baş gösteren sorunların yoğunluğu, eşlerin kişilik özellikleri, evlilik süresi gibi etkenlere 
göre değişkenlik göstermektedir. 1950’li yıllara kadar, psikoanalitik ve davranışçılık 
ekollerinin terapi sürecinde birden fazla kişinin bulunmasının terapötik ilişkiyi zedeleyeceği 
yaklaşımından hareketle evlilik terapisini reddettikleri ve psikoterapinin birey odaklı 
gelişiminin baskın bir görüş olarak karşımıza çıktığı görülmektedir (İkizoğlu 2019). 
İzleyen dönemde, Ackerman’ın (1958) geliştirdiği sistem perspektifi ve Whitaker’in (1976) 
çalışmaları ile birlikte aile terapilerinin 1950’li yıllar itibariyle gelişmekte olduğu ve zaman 
içerisinde çeşitli yaklaşımların (davranışçı yaklaşım, sistemik yaklaşım, psikodinamik 
yaklaşım vb.) öne çıktığı görülmektedir. İlgili alanyazın incelendiğinde, 1980’lerden sonra 
ailenin bütün üyelerinin yer almadığı şekilde çiftlere yönelik uygulamaların gelişmesi ile 
evlilik ve çift terapilerinin aile terapilerinden bağımsızlaştığı görülmektedir. 

Evlilik terapisi, çatışma durumunda olan eşlerin etkileşimlerini değiştirmeyi ve 
düzenlemeyi amaçlayan bir psikoterapi türüdür (Akdemir ve ark. 2006). İlgili alanyazında, 
evlilik terapisi ve evlilik ilişkisi geliştirme programlarının farklı olarak ele alınmadığı 
görülmektedir (DeMaria 2005). Evlilik terapisinde amaçlardan biri, eşlerin iletişim kurma 
ve problem çözme becerilerini geliştirmektir. Evlilik ilişkisini geliştirmek amacıyla eşler 
arası iletişim kurma becerisinin artırılmasının incelendiği çalışmalarda; etkileşim kurma, 
kendine yönelik farkındalık kazanıp esnek olma gibi becerilerde olumlu yönde sonuçların 
elde edildiği görülmektedir (Wampler ve Sprenkle 1980, O’leary ve Smith 1991). Buna 
ek olarak, evlilik ilişkisini geliştirme programına dahil olan eşlerin evlilik sorunlarının 
azaldığını ortaya koyan birçok çalışma bulunmaktadır (Dunn ve Schwebel 1995, Burchard 
ve ark. 2003, Stith ve ark. 2003, Dargahi ve ark. 2017, Masoumi ve ark. 2017). 

Evlilik ilişkisinde iletişim becerileri, evlilik doyumu açısından oldukça önemlidir (Miller 
ve ark. 2003, Litzinger ve Gorden 2005). Eşlerin iletişim becerileri, uzlaşma, ortak karar 
verme ve problem çözme gibi konularda eğitilmeleri evlilik çatışmasını önleyici bir etken 
olabilmektedir (Worthington ve ark. 1989). Eşlere yaşadıkları çatışmalarla, var olan 
uyumsuzluklarla nasıl baş edeceklerinin öğretilmesinin, gelecekteki olası sorunların çözümü 
için gerekli becerileri kazanmalarına ve ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesine 
olumlu şekilde yansıyacağı ileri sürülmektedir. Bu anlamda ilişki geliştirme, evlilik ve aile 
eğitimi gibi programların iletişim kurma, evlilik uyumu, evlilik doyumu gibi belli başlı 
alanlarda etkililiğinin önemini kanıtlayan çalışmalar bulunmaktadır (Ripley ve Worthingon 
2002, Jakubowski ve ark. 2004). Ülkemizde de benzer şekilde evlilik ilişkisini geliştirme 
programlarının etkililiğinin incelendiği çalışmalar mevcuttur. Bu yönde ilişki geliştirme 
programlarının uygulandığı çalışmalarda, iletişim ve çatışma çözme becerilerinin geliştiği, 
eşlerin akılcı olmayan inançlar ile başa çıkma düzeylerinin anlamlı ölçüde yükseldiği 
görülmüştür (Sevim 1996, Kalkan 2002, Ersanlı 2007, Sevim 2016). Davranışçı ve sosyal 
öğrenme ilkelerinin kullanıldığı ilişki geliştirme çalışmalarından elde edilen sonuçlar 
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arasında, eşlerin duygu farkındalığı, empati kurma, problem çözme, uzlaşma, çatışma çözme, 
alışkanlık değiştirme gibi konularda beceri kazanmaları ve evlilik doyumlarının artması yer 
almaktadır (Ross ve ark. 1985). 

Evlilik terapilerinde en önemli amaçlar arasında, eşlerin yaşadığı problemleri ve çatışmaları 
terapötik bir bağlamda ele alarak, var olan sorunların çözümlenmesi bulunmaktadır. Buna 
ek olarak, yasal olan evliliğin yine yasal olarak sona ermesi şeklinde ifade edilen boşanma 
(Özgüven 2000) kavramının da evlilik terapileri içerisinde ele alınabileceği düşünülmektedir. 
Bununla birlikte, klinik uygulamalarda evlilik terapilerinin, sağlıklı bir boşanma sürecinin 
gelişmesine zemin hazırlama gibi amaçlarla da kullanılabildiği değerlendirilmektir. Evlilik 
terapileri arasında duygu odaklı terapi, çözüm odaklı terapi, bütüncül evlilik terapisi, 
psikodinamik evlilik terapisi, davranışçı terapi ve bilişsel davranışçı terapi gibi farklı 
terapi yaklaşımları bulunmakta olup; bu makalede bilişsel davranışçı evlilik terapilerinin 
incelenmesi ve yapılmış olan çalışmaların aktarılması amaçlanmaktadır.

Bilişsel davranışçı terapi
Bilişsel davranışçı terapi, çok çeşitli psikolojik ve psikiyatrik bozuklukların tedavisinde 
kullanılan etkili ve yapılandırılmış bir psikoterapi ekolüdür (Padesky ve Greenberger 
2008). Bilişsel kuram günümüzde halen gelişmeye devam eden ve yaygın bir şekilde 
kullanılan bir yaklaşımdır (Beck 2001). Özellikle depresyon, anksiyete, fobik bozukluklar 
gibi psikiyatrik bozuklukların tedavisinde oldukça etkili olduğu bilinmektedir (Hawton ve 
ark. 1989). Bilişsel davranışçı terapi, 1960’lı yıllarda Beck tarafından depresyon tedavisinde 
kullanılmak üzere oluşturulmuş olmakla birlikte zamanla psikoterapi alanına öncülük 
ederek günümüzde depresyonla birlikte anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları gibi 
bozuklukların tedavisinde de etkili şekilde kullanıldığı görülmektedir (Süler 2017). Bilişsel 
davranışçı terapi, etkililiği ve geniş bir alanda kullanılan bir psikoterapi yaklaşımı olması ile 
öne çıkmaktadır (Butler ve ark. 2006, Hofmann ve ark. 2012). BDT’nin temelleri öğrenme 
kuramları ile bilişsel psikolojiye dayanmakta ve bilişsel, davranışsal ilkeleri barındırmasıyla 
birlikte problem çözme becerilerine yönelik yaklaşımları da içermektedir (Özcan ve Çelik 
2017). 1960’lı yıllarda etkisi oldukça güçlü olan davranışçılık ekolü, 1970’li yıllarda yerini 
bilişsel modele bırakmıştır (Bengisoy ve ark. 2019). Bilişsel yaklaşımı düzenli ve sistemli 
bir psikoterapi yaklaşımı haline getiren Beck ile Ellis çalışmaları ile aynı zamanda bilişsel 
kuramın alt yapısını da oluşturmuşlardır (Şirin 2013). Ellis’in Akılcı Duygusal Davranışçı 
Terapisi ve Beck’in Bilişsel Terapi kuramları ile doğan bilişsel davranışçı terapiler zaman 
içinde özellikle 1980’li yıllar itibariyle davranışçı ekollerin de bu akımı takip etmesiyle 
güçlenmiş ve günümüzdeki şeklini almıştır (Türkçapar 2007). 

Bilişsel kuram, bireylerin duygu ve davranışları gibi zihinsel süreçlerin yaşamdaki olayları 
yorumlayış biçiminden etkilendiğini savunur. Olayın kendisinden ziyade kişinin olaylara 
yüklediği anlamın, duygu ve düşünceleri belirlediği vurgulanmaktadır (Çelebi ve Odacı 
2018). Kişinin bir olaya ve duruma karşı geliştirdiği duygusal ve davranışsal tepkiler üzerinde 
durumu algılama ve yorumlama biçimi oldukça önemlidir (Süler 2017). Bilişsel kuram 
bireyin zihinsel süreçlerini otomatik düşünceler ile şemalar olarak kavramsallaştırarak 
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inceler (Özcan ve Çelik 2017). Tanımlanan otomatik düşünceler zihnin akışı içinde aniden 
beliren düşünceler, sözel veya imgesel parçalardır. Zihnin en yüzeyinde bulunur ve daha çok 
sözcükler ile görsel imajlar şeklinde var olurlar. Genellikle kanıtlar objektif olarak sunulunca 
tersi ispat edilebilecek olan bu çarpıtılmış düşünceler gerçeklikten uzaktır. 

Bilişsel modelin topolojik modelinde, otomatik düşüncelerin altında yer alan ara inançlar, 
sayıltılar, kurallar ve temel inançlar bulunur. Bazı kaynaklarda şemalar olarak da tanımlanan 
bu yapı, kişinin kendisine ve dış dünyaya yönelik olarak zihninde yer alan kalıcı kurallar 
ve beklentiler olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan, ara inançlar, sayıltılar ve kurallar 
bireylerin olumsuz temel inançlarından korunmak için kullandıkları yapılar olarak ifade 
edilmektedir. Kişinin deneyimleri ve çocukluk yaşantılarının temellendirdiği temel inançlar 
ise geneldir ve kesin yargılardan oluşmaktadır (Beck 2001). 

Bilişsel modelde açıklanan bir diğer kavram ise bilişsel çarpıtmalardır. Bilişsel çarpıtmalar 
kişinin algılama sisteminde yer alan, kendisine ve dış dünyaya yönelik gerçekçi olmayan 
değerlendirmeleri ve otomatik düşüncelerini içermektedir (Fair 1986). Beck’e (2001) göre, 
keyfi çıkarım yapma, seçici algılama, aşırı genelleme, kutuplaşmış düşünceler, abartma, 
küçümseme, etiketleme, zihin okuma şeklinde bilişsel çarpıtmalar bulunmaktadır. Yılmaz 
ve ark. (2011), bilişsel çarpıtmaların kişinin yaşamının büyük bir kısmında yer kapladığını 
ve kişinin kendisini, bulunduğu anı ve geleceği değerlendirme biçimini etkilediğini öne 
sürmektedirler. Bilişsel kurama göre, düşünce sistemindeki olumsuz yanlılıklar, hatalı 
düşünceler, mantıklı olmayan çıkarımlar yapmak bireyler için rahatsız edici duygulara neden 
olabilmektedir (Hackney ve Cormier 2005). 

Özetle bilişsel davranışçı terapi; kişinin otomatik düşüncelerini, varsayımlarını, inançlarını 
sistematik olarak çalışmayı içerir. Gerçekçi olmayan otomatik düşüncelerin oluşturduğu 
bilişsel çarpıtmalar; mantıklı, işlevsel ve gerçekçi düşünceler ile yeniden düzenlenirken 
duygular ve davranışların da olumlu şekilde değişmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, 
terapist danışana duygu ve düşüncelerin birbirleriyle bağlantılı olduğunu fark ettirerek, hangi 
düşüncelerin hangi duyguları oluşturduğunu göstermek için çeşitli teknikler kullanmaktadır. 
Evlilik ilişkisi içerisinde var olan problemler, çatışma yaratan durumlar ele alınırken; eşlerin 
ilişkilerine yönelik inançları, sahip oldukları bilişsel çarpıtmaları ve otomatik düşünceleri 
gibi zihinsel süreçler ilişkideki sorunun devam etmesi ile ilişkili olabilmektedir (Bradbury 
ve ark. 2000, Woodward ve ark. 2001). Bir sonraki bölümde, evlilikte görülen bilişsel süreçler 
ile ilgili yapılan çalışmalar doğrultusunda bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

Evlilikte görülen bilişsel süreçler
İlgili alanyazın incelendiğinde, 1970’li yıllardan itibaren evliliklerinde güçlük yaşayan 
eşlerin davranış ve bilişlerinin incelendiği çalışmaların yapılmaya başlandığı görülmektedir. 
Özellikle 1980’lerden sonra bilişler üzerinde sıkça durulmuş ve yüklemeler, akılcı olmayan 
inançlar, problem çözme becerileri gibi bileşenleri içeren çalışmalar artmıştır. Bu çerçevede, 
bireylerin kendileri, eşleri ve evlilikleri ile ilgili sahip oldukları akılcı olmayan inançların 
evliliklerindeki uyumsuzluk ve çatışmayı anlamlı ölçüde etkilediği görülmüştür (Epstein ve 
Eidelson 1981, Huber ve Milstein 1985, Sharp ve Ganong 2000). Epstein (1982), problemli 
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ve yoğun çatışmalı ilişkiler temelinde yanlış algıların, genellenmiş düşüncelerin ve mantıklı 
olmayan varsayımların olduğunu öne sürmüştür. Kayser ve Himle (1984), eşlerde yakınlık 
kurma ile ilgili güçlüklerin temelinde akılcı olmayan ve işlevsel olmayan inançların olduğunu 
tespit etmiştir. Dattilio ve Padesky (1990) ise akılcı olmayan inançların aynı zamanda evlilik 
uyumunu azalttığını belirtmişlerdir. 

Evlilik doyumunun da evlilikte kurulan ilişkiye yönelik geliştirilen inançlardan etkilendiği 
ileri sürülmüştür (Fincham ve Bradbury 1990). Bilişsel modelde sıklıkla ele alınan konulardan 
olan problem çözme tarzlarının ve iletişim becerilerinin de evlilik doyumunu etkilediği 
bilinmektedir (Metis ve Cupach 1990). Debord ve arkadaşları (1996), yaptıkları çalışma ile 
evliliklerinde kendilerini mutsuz olarak tanımlayan eşlerin diğer bireylere göre, daha fazla 
gerçekçi olmayan düşüncelere ve bilişsel çarpıtmalara sahip olduğunu belirtmişlerdir. Moller 
ve ark. (2001) ise eşlerin bilişsel çarpıtmalarının yoğunluğunun evlilikteki çatışma düzeyini 
yordadığı sonucuna ulaşmışlardır. Yurt içinde yapılan benzer çalışmalarda, eşlerin işlevsel 
olmayan inançlarının evlilikteki çatışma sayısı ve sıklığı ile bağlantılı olduğu (Hamamcı 
2005) ve bilişsel çarpıtmaların problem çözme becerilerini ve evlilik doyumunu etkilediği 
sonucuna ulaşıldığı görülmektedir (Güven 2005). 

Bilişsel davranışçı terapi odaklı evlilik terapisi

Gelişimi
Evlilik terapisi, başlangıcı uzun yıllar öncesine dayanan ve günümüze kadar gelişimini devam 
ettirmiş önemli bir psikoterapi türü olarak karşımıza çıkmaktadır (Northey 2002). Albert 
Ellis 1950’lerde Akılcı Duygusal Davranışsal Terapi odaklı evlilik terapisini geliştirerek, 
eşlerin mantık dışı inanç ve düşüncelerinin duygusal güçlüklere neden olduğunu belirtmiş ve 
eşlerin terapi sürecinde bunların farkına varmalarını sağlamıştır (Nazlı 2013). Zaman içinde 
Albert Ellis’in çalışmaları ile işlevsel olmayan davranışların çevresel koşulların değişmesi 
ile azalacağını savunan davranışçı ekoller -bilişsel faktörleri de önemsemeye başlayarak- 
bireylerdeki düşünce kalıpları, öz düzenleme gibi zihinsel süreçlere odaklanmaya başlamıştır. 
Böylece iletişim becerilerinin geliştirilmesi, problem çözme becerilerine odaklanılması ve 
eşlerin hatalı düşünce örüntülerinin değiştirilmesi, çatışma çözümlemek için yoğunlaşılan 
noktalar haline gelmiştir (Efe ve Türkçapar 2013). 1960’lı yıllarda ise, evlilik ve aile içerisinde 
var olan sorunları davranışçı kuram çerçevesinde ele alan Patterson (2005), klasik davranışçı 
kuramda da yer aldığı gibi evlilik sorunlarının bir davranışın sonucuna göre sürdürüldüğünü, 
ödül, pekiştirme gibi unsurların eşlerin davranışlarını söndürme veya devam ettirme 
konusunda önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Bilişsel davranışçı evlilik terapilerinde erken dönem yaklaşımları, davranış değişikliğini 
teşvik etmeye odaklanmıştır. Buna örnek olarak, Jacobson ve Margolin (1979) ile Liberman’ın 
(1970) çalışmaları gösterilebilir. Ancak zaman içinde evlilik terapilerinin bilişleri ve duyguları 
doğrudan ele alan müdahaleleri de (Dattilio 2001, Dattilio 2005, Patterson 2005) içerecek 
şekilde genişlediği çarpıcı bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Kuramsal görüş
Bilişsel davranışçı evlilik terapisi, ilişki problemlerini hafifletmek, ilişki bağlamında bireysel 
zorlukları ele almak ve evli çiftlere yardımcı olmak için geliştirilen, güçlü ve ampirik temellere 
sahip olan bir yaklaşımdır (Fischer ve ark. 2016). Bilişsel davranışçı evlilik terapisinde 
amaç; ilişki doyumunun artmasını sağlamak, ortaya çıkan çatışmaları, iletişim güçlüklerini 
ve uyumsuzlukları ele alıp çözümlemektir (İkizoğlu 2019). Evlilik terapilerinin davranışçı 
yönü, bireylerin davranışlarının aile içinde öğrenildiğini belirterek, bu davranışların önceki 
pekiştireçler ile devamlılığın sağlanmasına ve davranış değişikliğine odaklanmaktadır 
(Demirbilek 2016). Evlilik terapilerinin bilişsel yönü ise, eşlerin temel inançları, şemaları, 
algıları ve tüm bunların duygular üzerinde oluşturduğu etkiye odaklanmakta ve eşlerin 
çatışmalarının temelinde kişisel şemalar ile bunlara bağlı geliştirilen düşüncelerin yer 
aldığını vurgulamaktadır (Dattilio 2005). Beck’ e (2011) göre, evli çiftlerde sıklıkla var olan 
bilişsel sistematik hatalar aşağıdaki şekilde örneklendirilebilir. 
• Seçici soyutlama: İlişkide çatışma yaratan durumun belli detaylarının seçilerek öne 

çıkarılması ve bunun üzerinden çatışmanın sürdürülmesidir.
• Keyfi çıkarım yapma: Eşlerden birinin nesnel bir kanıt bulunmamasına rağmen belli 

sonuçlara ulaşması ve bunları mutlak doğru sayıp eşini yargılamasıdır.
•  Aşırı genelleme: Bir veya birkaç olaydan yola çıkıp aşırı ve uçlarda olan genel sonuçlara 

ulaşılmasıdır.
•  Kutuplaşmış düşünce: Deneyimlerin, durumların tamamen başarılı, tamamen başarısız 

veya tamamen iyi-kötü şeklinde algılanmasıdır.
•  Büyütme/değerini azaltma: Bir durumun uygun görülen şekliyle değil, daha fazla veya 

daha az boyutunun algılanması olarak açıklanabilir. Eşler birbirlerinin özelliklerini 
abartarak felaketleştirme eğilimine sahip olabilmektedirler.

•  Olumsuz etiketleme: Yanlı atıflardan kaynaklanan bu bilişsel hatalara sahip olan eşler 
birbirlerinin davranışları için olumsuz, eleştirel bir tutum sergilemektedirler.

•  Kişiselleştirme: Gerçekleşen herhangi bir durumla ilgili sonuçları eşlerden birinin üstüne 
alınıp bu şekilde yorumlamasıdır. Eşler bazen birbirlerinin davranışlarını kendilerine 
yönelik olarak algılayabilmektedirler.

•  Zihin okuma: Eşlerin ne düşündüklerini her zaman anlayabileceklerine dair inançları 
bulunabilmektedir. Bu inanca bağlı olarak eşler birbirlerine uygun olmayan düşünceler 
atfetme eğiliminde olabilmektedir.

•  Kişisel akıl yürütme: Eşlerin, hissettikleri duygunun doğrulanmasının gerektiğine 
yönelik inançlara sahip olmaları şeklinde açıklanmaktadır. Sorumlulukların büyük bir 
kısmını üstlenen eşlerden biri haksızlığa uğramış gibi hissedebilmekte, böylece eşinin 
ona yardımcı olmadığını düşünüp onu suçlama eğiliminde olabilmektedir.

Ellis’e (2003) göre, evlilikte eşler sahip oldukları bilişsel hataları fark edene ve 
çözümleyene dek örselenmiş evlilik yaşantısı devam edecektir. Epstein ve ark. (2002), 
ilişki içerisinde bireylerin genellikle eşleri ve ilişkileri hakkındaki bilişlerinin geçerliliğini 
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değerlendiremedikleri için, kendi düşüncelerini gerçek olarak kabul ettiklerini 
belirtmektedirler. Bu durumun da eşlerin birbirlerine olan duygusal ve davranışsal tepkilerini 
etkileyerek ilişki sorunlarının ortaya çıkmasına neden olduğu savunulmaktadır.

Tedavi ilke ve stratejileri
Bilişsel davranışçı evlilik terapisinde tedavi müdahaleleri, sorunlu davranışları yapıcı bir 
şekilde ele alma, problem çözme, iletişim kurma becerileri gibi doğrudan beceriye dayalı 
yöntemler yoluyla davranışları değiştirmeye odaklanır. İlişkide bilişsel çarpıtmaları ele 
almak için rehberli keşif veya sokratik sorgulama gibi daha tipik bilişsel müdahalelerin 
kullanılabileceği görülmektedir (Fischer ve ark. 2016). Terapist bir seans oturumu 
boyunca eşlerin birbirleri ile olan etkileşimlerini izleyerek hatalı bilişleri belirlemekte ve 
değerlendirme konusunda eşlere rehberlik etmektedir. Çarpık veya aşırı genellenmiş bir biliş 
belirlendikten sonra, terapist eşlere onu değiştirmek için çeşitli bilişsel terapi yöntemlerini 
kullanma konusunda yardımcı olmaktadır. Örnek olarak, kişi eşinin davranışının nedeni 
hakkında gerçekçi olmayan aşırı bir yorumda bulunduğunda, terapist kişiye eşinin eylemleri 
için alternatif açıklamalar geliştirmesi adına koçluk yapabilir (Epstein ve Zheng 2017). 
Buna ek olarak, terapist terapi sürecinde eşlerin öfke, üzüntü, kaygı gibi duygularını kontrol 
etmeleri amacıyla gevşeme eğitimi ve çeşitli duygu düzenleme stratejileri gibi davranışsal 
eğitimlerden de yararlanabilir. Eşlerin sahip olduğu otomatik düşünceleri, bilişsel hataları, 
varsayımları test etme, tanıma ve düzenleme uygulamaları için terapistin kullandığı belli 
stratejiler bulunmaktadır. Beck (2011), bu stratejilerden bazılarını şu şekilde açıklamaktadır:
1.  Otomatik düşünceler ile duygusal tepkileri ilişkilendirme: Bu aşamada temel strateji 

çatışma yaratan durum karşısında oluşan duyguyu tanımlayıp, olay ile ilişkilendirerek 
kişinin olay karşısında geliştirdiği otomatik düşünceleri belirlemektir. 

2.  Düşünceleri belirlerken hayal gücü kullanma: Otomatik düşüncelerin sadece belirli bir 
olay veya durum yaşandığında değil, benzer bir yaşantı karşısında da ortaya çıkabileceği 
varsayılmaktadır. Eşlerden benzer durumları hayal etmeleri ve duruma bağlı olarak oluşan 
düşüncelerini not etmeleri istenir. Böylece çok hızlı oluşan otomatik düşünceleri kişinin 
dikkatlice yeniden izlemesi hedeflenmektedir.

3.  Otomatik düşünceleri tanımak: Otomatik düşünceler eşlerde var olan öfke, üzüntü 
gibi duygusal belirtileri ya da eşler arasındaki iletişim problemlerini arttırmaktadır. 
Eşler duygularının ve beklentilerinin çatışma yaratan durum ile ilişkili olarak ortaya 
çıkan otomatik düşüncelerden kaynaklandığını gözden kaçırabilmektedir. Bu nedenle, 
otomatik düşünceleri tanımak eşlerin kendi düşünce sistemlerine yönelik farkındalık 
kazanmalarını, duygu düzenleme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Bu bağlamda, 
eşlerden çatışma yaratan bir durum yaşandığında, durum ile ilişkili olarak ortaya çıkan 
duygusal tepkileri ve otomatik düşünceleri not etmeleri istenmektedir. 

4.  Yeniden oynama tekniği: Otomatik düşünceler belirlendikten sonra çatışmalı durum 
zihinde yeniden canlandırılarak eşlerden “şu anda zihnimden geçenler neler” sorusunu 
kendilerine sormaları istenmektedir. Pek çok kişinin durumu veya olayı zihinlerinde tekrar 
canlandırdıklarında, gerçek olayı yaşadıkları zaman kaçırdıkları otomatik düşünceleri 
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fark ettiği belirtilmektedir.
5. Otomatik düşünceleri test etme tekniği: Evlilikte yaşanan çatışmalarda eşlerin duygusal 

tepkilerinin genellikle orantısız ve abartılmış olduğu kabul edilmektedir. Otomatik 
düşüncelerin çarpıtılmış, abartılmış düşünceler olup olmadığını test etmek eşlerin 
kendilerini düzenlemeleri açısından oldukça önemli olmaktadır. Eşlerin sahip oldukları 
otomatik düşünceler “bu düşüncemi destekleyen kanıtlar veya düşünceme karşıt olan 
kanıtlar nelerdir?”, “eşimin bu davranışı için başka bir açıklama olabilir mi?” gibi sorular 
ile test edilebilmektedir. 

6.  Akılcı tepkiler geliştirme: Akılcı tepki, eşlerin sahip oldukları otomatik düşüncelerin 
hatalı değerlendirmelere dayandığını fark etmeleri durumunda, yeniden duruma 
uygun, işlevsel ve gerçekçi tepkiler geliştirmeleridir. Akılcı tepkinin oluşması eşlerin 
düşüncelerinin duruma karşı verilen bir tepki veya yapılan yorum olarak görülmesini 
sağlamaktadır. Geciktiği zaman kendisini aramayan eşinin umursamaz davrandığı ve 
kendisine değer vermediği yorumunu yapan bir kişi otomatik düşüncelerini düzenlerken 
akılcı tepkiler geliştirerek durumu “gecikmiş olması beni umursamadığını göstermez, 
çoğu zaman ilgili ve şefkatli davranışları olmuştur” şeklinde değerlendirebilmektedir.

Bilişsel davranışçı evlilik terapisinde terapist eşlere nasıl daha işlevsel düşünebileceklerini 
öğretirken öğrenme kuramlarında yer alan pekiştirme, sönme, duyarsızlaştırma, psikoeğitim, 
iletişim, çatışma ve problem çözme teknikleri, düşünceyi durdurma, çetele tutma gibi 
bilişsel davranışçı teknikler kullanılabilmektedir (Gladding 2012). Dattilio (2006), evlilik 
terapisinde en önemli bileşenlerden birinin problem çözme becerisi olduğuna özellikle 
dikkat çekmektedir. Çünkü var olan bir problem, eşler için çözülmesi gereken bir unsur 
olmakla birlikte, uzlaşma sağlayıp çözüm yolları ürettikleri önemli bir süreç olarak da 
değerlendirilmektedir. Diğer terapi tekniklerinde de olduğu gibi, bilişsel davranışçı evlilik 
terapisinde terapist mutlaka eşler ile terapötik bir ilişki ya da ittifak kurduktan sonra 
süreç içerisinde işbirliği ile ilerlemek durumundadır. Efe ve Türkçapar (2013), terapistin 
işbirliğini sağlamak adına seans sonrası geribildirim vererek hedeflerin anlaşıldığından emin 
olması, terapideki ortak amaçların tekrar gözden geçirilmesi, verilen ev ödevlerine katılımın 
sağlanması gibi boyutların eşlerin motivasyonunu arttırarak tedaviye katılımlarını olumlu 
şekilde etkileyeceğini öne sürmektedir. 

Terapide ele alınan ilişki problemleri ve psikopatolojiler

İlişki problemleri temelinde bilişsel davranışçı evlilik terapisi
Evlilik ilişkisi, insanların yaşamlarını zenginleştirdiği kadar yaşamlarını etkileyen ciddi stres 
faktörlerinin de kaynağı olabilmektedir (Epstein 2017). Bilişsel-davranışçı evlilik terapisi, 
ilişkilerinde içsel ya da dışsal kaynaklı çeşitli stres faktörlerine sahip olan evli çiftlere 
müdahale etmek için etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır (Baucom ve Epstein 
1991, Epstein ve Baucom 2002, Baucom ve ark. 2015). Evlilik sorunları için bilişsel terapide 
genel olarak, ilişkilerin gerçekçi olmayan beklentilerinin değiştirilmesi, evlilik etkileşiminde 
hatalı bilişlerin düzeltilmesi ve yıkıcı etkileşimi azaltmak için kendi kendine eğitim 
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prosedürlerinin kullanılmasına önem verilmektedir (Epstein 1982). Bireylerin ilişkiye ve 
eşlerinin rollerine dair sahip oldukları beklentiler, çatışmaların olduğu evliliklerde bilişsel 
müdahalelerin önemli odak noktalarını oluşturmaktadır (O’Leary ve Turkewitz 1981, 
Jacobson ve Margolin 1979). 

Gerçekçi olmayan beklentilerin kaçınılmaz olarak öfke gibi olumsuz duygulara ve yıkıcı 
davranışlara yol açarak hayal kırıklığı yarattığı öne sürülmektedir (Ellis ve Harper 1975). 
Stuart (1969), eşlerin olumsuz (veya olumlu) beklentilerinin, davranışlara yön vereceğini 
belirterek kolayca kendi kendini gerçekleştiren kehanetler haline gelebileceğine dikkat 
çekmektedir. Olumsuz olan ve kendi kendini gerçekleştiren kehanetler ise, muhtemel evlilik 
çatışması ve evlilik memnuniyetsizliği ile sonuçlanabilmektedir. Sager’e (1976) göre, her 
birey, ilişkiye sağlayacağı ve ilişkiden elde edeceği faydalar konusunda hem bilinçli hem de 
bilinçdışı bir dizi beklentiler taşımaktadır. Gerçekçi ya da gerçekçi olmayan bu beklentiler 
genellikle dile getirilmemekte, ancak eşlerin etkileşimleri bu beklentileri karşılamadığında 
eşler arasında hayal kırıklığı, öfke, saldırganlık gibi tepkiler ortaya çıkabilmektedir. 

Terapi sürecinde temel beklentilerin doğru değerlendirilmesi, düşüncelerin yüzeysel 
şekilde tanımlanmasının ötesine geçerek terapistin olayların kişi için sahip olduğu anlamları 
elde edebilmek adına soruları dikkatli bir şekilde kullanmasını gerektirmektedir (Beck 
ve ark. 1979). Terapistin, bu bilişlerin evliliklerindeki hayal kırıklığını ve çatışmayı nasıl 
şiddetlendirdiğini anlamaları için eşlere rehberlik etmesi halinde, eşlerin kendi inançlarını 
değiştirip düzenlemek için daha fazla motive olabilecekleri belirtilmektedir (Epstein 
1982). Çatışmalı ilişkilerde yalnızca bireysel olarak görülen olumsuz davranış döngülerinin 
bulunmadığı, aynı zamanda eşlerin birbirlerinin davranışları hakkında olumsuz atıflar yapma 
eğilimleri de görülebilmektedir. Bu atıfların genellikle değerlendirme yaparken negatif bir 
bakış açısına sahip olma ile ilgili olduğu ve kişilerin pozitif davranışları fark edemedikleri 
halde olumsuz davranışları fark etme veya takip etme eğilimi göstermeleri gibi özelliklere 
sahip oldukları vurgulanmaktadır ( Jacobson ve Margolin 1979). Gelles ve Straus (1979), bu 
tarz atıfların aile üyeleri arasında çatışma olasılığını arttırabileceğini belirtmektedirler. 

Sonuç olarak, eşlerin hatalı niteliklerinin ve birbirlerine yönelik algılarının düzeltilmesi, 
karşılıklı olarak tatmin edici bir ilişki kurulması ve sürdürülmesinde önemli bir adım olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Doherty (1981) eşler arasındaki yükleme davranışlarının terapi 
sürecini etkilediğini ve büyük olasılıkla karşılıklı olarak yıkıcı suçlamayı da ortaya çıkarmada 
etkili olduğunu belirtmektedir. Baucom (1981), terapi sürecinde eşlerin birbirlerine yönelik 
karşılıklı suçlamalarını azaltmak için, evlilik sorunlarının iç faktörlere (benlik) veya dış 
faktörlere (kişinin partneri) nasıl atfedilebileceğinin açıklanmasının ve bu atıflara kendi biliş ve 
davranışlarının nasıl katkıda bulunduğunun değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır. 
Bu yaklaşımlardaki ortak amacın, her bireyin kendi davranışlarının anlamlarını ve nedenlerini 
yorumlama açılarını değiştirmek ve genişletmek olduğu görülmektedir. 

Çatışmalı ilişkilerde kurulan etkileşimler, genellikle duygusal patlamalar ve yükselen 
davranışlar ile belirgindir. Bu tür davranışlar öfke ve kaygı gibi olumsuz duyguları ortaya 
çıkaran çarpık beklentiler ve nitelikler ile ilgilidir. Duygusal olarak olumsuz etkilere 
sahip olan bu tür durumlar eşler arasındaki çatışmayı azaltabilecek sistematik problem 
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çözme becerilerini de engellemektedir (Epstein 1982). Eşlere verilen öz denetim, olumlu 
davranış becerileri gibi eğitimler stres faktörleriyle başa çıkmayı öğreterek, eşlerin hem 
evlilik çatışmasına hem de ardından beliren olumsuz durumlar karşısında ortaya çıkan 
öfke ve kaygı gibi uyumsuz tepkilerinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır (Beck 1979). 
Bunlara ek olarak, evlilik içerisinde eşler genellikle ekonomik zorlanma, öznel olumsuz 
değerlendirme, iş kaybı ya da borçlu olma gibi nesnel maddi koşullarla ilişkili duygusal 
sıkıntı yaşayabilmektedirler (Falconier ve Epstein 2011). Yaşanan ekonomik güçlüklerin ve 
bu durumla ilgili yıkıcı düşünme tarzında olan bilişlerin, eşler arasındaki olumsuz iletişimi 
arttırabildiğine dair kanıtlar vardır. Ekonomik sıkıntı ile ilgili olarak eşler arasında sözel 
olarak düşmanlık ifadelerinin artması ile birlikte olumsuz iletişim tarzının geliştiği ve 
ilişkide doyumun azaldığı belirtilmektedir (Falconier ve Epstein 2011). 

Evlilik ilişkisinde görülen en büyük problemlerden biri de ‘yaygın çift şiddeti’ olarak 
bilinen iki taraflı saldırganlık, psikolojik saldırganlık ile fiziksel saldırganlıktan oluşmaktadır 
(Epstein ve ark. 2015). Saldırganlık ve şiddetin olduğu evliliklerde, eşlerin evlilik terapisi ile 
güvenli ve etkili bir şekilde tedavi edilebileceği ve ilişkideki saldırganlığın azaltılması için en 
yaygın kullanılan terapi modelinin bilişsel davranışçı evlilik terapisi olduğu belirtilmektedir 
(Epstein 1982). Genellikle şiddetin türü ve bunların ilişki üzerindeki olumsuz etkilerinin 
çalışıldığı bilişsel davranışçı terapide, öfke yönetimi ile birlikte saldırganlıkla ilgili hatalı 
bilişleri değiştirmeye yönelik müdahaleler yer almaktadır (Epstein ve ark. 2015). 

Bir başka sorun alanı olan sadakatsizlik, çoğu evli çiftin deneyimlediği başka bir büyük 
stres etkeni olup, ihanete uğramış bireylerde sıklıkla travma semptomlarının ortaya çıktığı 
görülmektedir. Baucom ve arkadaşları (2009), bilişsel davranışçı terapi odaklı evlilik 
terapisi programının; eşlerin travma semptomlarıyla başa çıkmalarına, ihanete yol açan 
faktörleri anlamalarına, birbirlerinin düşünce ve duyguları hakkında yapıcı yollarla iletişim 
kurmalarına yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Söz edilen programın ihanet edilen eşlerin 
ilişki memnuniyetini artırdığını, ancak ihanet eden eşlerin memnuniyeti üzerinde ise karışık 
etkileri olduğunu öne sürmüşlerdir.

Belirli psikopatolojiler temelinde gelişen bilişsel davranışçı 
terapi odaklı evlilik terapisi 
Son yirmi yılda bilişsel davranışçı evlilik terapileri; çok çeşitli bireysel, psikolojik ve 
tıbbi sorunları ele alacak şekilde uyarlanmıştır. Bu müdahalelerin geliştirilmesinde 
eşlerin işlevselliğinin ve ilişki kalitesinin birbirini etkilediği düşüncesinin etkili olduğu 
görülmektedir (Fischer ve ark. 2016). Kişinin eş desteğinden olumlu düzeyde etkilenmesi, 
bireysel müdahalelere ek olarak bir iyilik halinin oluşmasına katkı sunmaktadır. Bir eşin 
sosyal desteği, ciddi sağlık sorunları gibi çok çeşitli stres faktörlerinin olumsuz etkilerinin 
azaltılması ve daha fazla psikolojik iyi olma hali ile ilişkili bulunmuştur (Cutrona 1996, 
Dehle ve ark. 2001, Soulsby ve Bennett 2015). 

Evlilik ilişkisi içinde maruz kalınan bir stresör esas olarak eşlerden birini etkiliyorsa, diğer 
eşin temel olarak destekleyici bir rol oynayabileceği, ancak eşlerin ikisini birlikte etkiliyorsa 
işbirliği içinde problem çözme sürecine girmelerinin daha işlevsel olduğu vurgulanmaktadır 
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(Revenson ve ark. 2005, Cutrona ve Gardner 2006). Bu bağlamda, son yıllarda bilişsel 
davranışçı evlilik terapileri, bireysel sorunun oluştuğu kişilerarası bağlamda doğrudan ele 
alınmaya başlamıştır. Bu uygulamalarda temel olarak; ilişkideki çatışmaları ve problemleri 
çözmek yerine, evli çiftlerle çalışarak bireysel sorunlara (örn. depresyon, madde kullanımı, 
kanser, kardiyovasküler hastalık) yönelik müdahalelerde bulunmak amaçlanmaktadır. 
Bununla birlikte, kişinin sahip olduğu bozukluğu olumsuz yönde etkileyen yüksek düzeyde 
eleştiri gibi uyumsuz etkileşim örüntüleri de ele alınabilmektedir.

Baucom ve arkadaşları (1998), bireysel psikopatoloji ve tıbbi sorunlara yönelik 
bilişsel davranışçı evlilik terapilerinde, eşlerin destekleyici bir rehber gibi tedaviye dahil 
olabileceklerini belirtmektedirler. İlgili alanyazın incelendiğinde, ilişki sorunlarının 
kişinin psikopatolojisini veya tıbbi problemini olumsuz yönde etkileyecek kronik bir stres 
faktörü olarak ele alındığı görülmektedir. Bununla birlikte, terapi sürecinde yaşanan ilişki 
sorunlarının ele alınması, psikolojik bozuklukların eşlerin etkileşimlerinde güçlü bir etkiye 
sahip olduğunu öne çıkarmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, anksiyete bozuklukları, travma 
sonrası stres bozukluğu (TSSB) veya obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanıları olan kişilerin 
aile bireylerinin ve eşlerinin kişinin anksiyeteden kaçınmasına yardımcı olmak için belli 
davranışlarda bulundukları vurgulanmaktadır.  Belirli bir psikolojik bozukluk için uygulanan 
temel müdahaleler arasında, eşler arası ilişkinin ya da aile ilişkilerinin düzenlenmesinin, 
mevcut sorunların çözümlenmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu gösteren 
çalışmalar da bulunmaktadır (Boeding ve ark. 2013, Fredman ve ark. 2016). 

Depresyon
Depresyon ve madde bağımlılığı, ilişkinin işleyişi bağlamında en çok çalışılan psikiyatrik 
bozukluklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem kesitsel hem de boylamsal olarak ilişki 
içerisindeki iletişim güçlükleri, uyum problemleri gibi sorunlar ve depresyon belirtileri 
birbiriyle yakından ilişkilidir (Whisman ve Baucom 2012). Eşler arasındaki ilişki problemleri, 
bozukluğun gelecekte tekrar ortaya çıkması açısından önemli bir risk faktörü olabilmektedir 
(Whisman 2001, Whisman ve Baucom 2012). Bu nedenle hem depresyon belirtilerini hem 
de ilişki işlevlerini ele alan depresyon tedavileri, bireylerin ilişki sorunlarının iyileşmesi 
üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bilişsel davranışçı evlilik terapilerinin, depresyon ile 
birlikte ilişki sorununa odaklanmış olmalarının depresyon tedavisinde etkili olduğunun altı 
çizilmektedir (Baucom ve ark. 1998). 

Depresyon ve ilişki problemleri arasında iki yönlü bir birliktelik olduğuna dair önemli 
kanıtlar vardır (Whisman 2013). İlişki problemleri, depresyon gelişimi için bir risk faktörüdür 
ve bununla birlikte depresyon da ilişki üzerinde bir stres faktörüdür. Barbato ve D’Avanzo 
(2008) tarafından yapılan meta-analitik bir çalışmada, evlilik terapisinin, depresyonun 
azaltılmasında bireysel terapi kadar etkili olduğu, ilişki problemlerini önemli ölçüde 
iyileştirdiği ve böylece depresyonun nüksetmesi için önemli bir risk faktörünün etki gücünün 
azaltıldığı sonucuna ulaşmışlardır. Bilişsel davranışçı müdahalelere eş destekli davranışsal 
düzenlemeler ile bozukluğa özgü müdahaleler dâhil edilerek hem depresyon hem de ilişki 
memnuniyetini iyileştirmek için çalışmalar yapılmıştır (Bodenmann ve ark. 2008, Cohen ve 
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ark. 2010). Depresyon odaklı bilişsel davranışçı evlilik terapisindeki müdahalelerin ise her 
iki eş için de depresyona yönelik risk faktörlerini azalttığı vurgulanmaktadır. İlişki kalitesini 
geliştirmek için davranışsal müdahaleler konusunda psiko-eğitim sağlanan çalışmalarda 
hem depresyon hem de ilişki sorunları yaşayan bireyler için evlilik terapisinin etkili olduğu, 
yalnızca tek bir kişiye yönelik bilişsel tedavinin ise ilişki sorunlarını iyileştirmediği sonucuna 
ulaşılmıştır (Beach ve O’leary 1992, Jacobson ve ark. 1993). Özetle, bilişsel ve davranışçı 
temelli evlilik terapilerinin depresyon tanılı eşler açısından bireysel tedaviler kadar etkili 
olduğu ve ilişki sorunlarının azalmasına katkı sağladığı önemli bir sonuç olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Travma sonrası stres bozukluğu
Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşayan bireyler genellikle kendileri ve diğer kişiler 
için stres verici olan kronik belirtiler sergilerler. Bu belirtiler arasında davranışlar (örn. kısıtlı 
iletişim, saldırganlık, travmayı hatırlatan durumlardan kaçınma), bilişler (örn. travmatik olay 
için kendini suçlama, abartılı tehlike beklentileri) ve duygular (örn. kaygı, öfke, duygusal 
uyuşma, depresyon) yer almaktadır. Monson ve Fredman (2012), TSSB için hastalığın 
ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerini ele alan ve belirtileri tedavi etmek için her iki eşin de 
katıldığı bir tür bilişsel davranışçı tedavi yöntemi geliştirmişlerdir. TSSB’nin nedenlerini ve 
belirtilerini kapsayan psiko-eğitim ile eşlerin olumlu etkileşim, iletişim ve problem çözme 
becerilerini geliştirmeye yönelik olan çalışmada, bilişsel yeniden yapılandırma, duygusal 
düzenleme gibi davranışsal stratejiler kullanılmıştır. Monson ve Fredman (2012), tarafından 
geliştirilen yöntemin uygulandığı çalışmaların olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. Yapılan 
bir başka çalışmada; TSSB belirtilerinin iyileşmesi üzerinde travma ile ilgili inançlar ve 
suçluluk ile ilgili düşüncelerin bilişsel model ile ele alınması durumunda etkili ve olumlu 
sonuçların elde edildiği bulunmuştur (Macdonald ve ark. 2016). Luedtke ve arkadaşları 
(2015) tarafından yapılan farkındalık müdahalelerinin bilişsel davranışçı evlilik terapisine 
uyarlama çalışmasında ise, TSSB belirtilerinde ve her iki eşin de evlilik doyumunda iyileşme 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Obsesif kompulsif bozukluk
Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) semptomları genellikle bilişleri (örneğin tekrarlayan 
müdahaleci düşünceler), duyguları (örn. kaygı) ve davranışları (örn. kontrol gibi kompulsif 
ritüelleri) içermektedir. Bu belirtiler, sadece bireyin genel işlevselliğine müdahale etmekle 
kalmayıp, yakın ilişkilerinde de önemli bir stres faktörü olarak ortaya çıkma potansiyeline 
sahiptir. Bununla birlikte, eşler arasındaki çatışmanın da bireyin OKB semptomlarını 
şiddetlendirdiği bilinmektedir. 

Abramowitz ve arkdaşları (2006), OKB için maruz bırakma ve tepki önleme prosedürlerine 
yönelik, bilişsel davranışçı evlilik terapisinin ilkelerini vurgulayan bir program geliştirmişlerdir. 
Bu bağlamda, her iki eş için de OKB belirtileri ile kaygı duydukları durumlarla nasıl başa 
çıkılacağına yönelik olarak maruz bırakma ve gevşeme egzersizlerini içeren bir psiko-eğitim 
programı hazırlamışlardır. Abramowitz ve arkadaşları (2006), geliştirdikleri bu program 
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ile OKB belirtilerinde büyük bir azalma sağlandığını, semptomların 6 aylık ve 12 aylık 
takiplerde de yeniden ortaya çıkmadığını belirlemişlerdir. İlgili alanyazın incelendiğinde, 
anksiyete bozuklukları, TSSB ve OKB gibi bozuklukların ele alındığı bilişsel davranışçı 
evlilik terapilerinde, yaygın olarak sistematik maruz bırakma ve bozukluğa özgü davranışsal 
müdahalelerin uygulandığı görülmektedir. Daiuto ve ark. (1998) eşlerin maruz bırakma 
çalışmaları sırasında destekleyici rolde oldukları müdahalele biçimlerinin OKB ve agorafobi 
için bireysel müdahaleler kadar etkili olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca kişide OKB 
semptomlarının belirgin biçimde iyileşmesinin her iki eş için de ilişkilerinin memnuniyet 
düzeyinde artışa neden olduğu da önemli bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır (Monson 
ve ark. 2012, Abramowitz ve ark. 2013, Schumm ve ark. 2013, Schumm ve ark. 2015). 

Madde kullanım bozuklukları
Evli çiftlerde görülen ilişki problemleri ile alkol ve madde kullanım bozuklukları arasında 
güçlü bir ilişki bulunmaktadır (Whisman 2007). Madde bağımlılığı hem birey hem de yakın 
ilişkileri için kalıcı stres yaratan önemli bir sorun alanıdır. Madde kullanımıyla ilgili yaşanan 
sorunlara katkıda bulunan belirtiler arasında bilişler (örneğin, bir sorun olarak madde 
kullanımının reddedilmesi), duygusal tepkiler (ör. kontrolsüz öfke) ve davranışsal faktörlerin 
(ör. saldırganlık, sosyal geri çekilme, eş olma ile ilgili rollerini yerine getirmeme) yer aldığı 
görülmektedir (Birchler ve ark. 2008).

Bilişsel davranışçı evlilik terapisinde, madde kullanıcısı olan bireylerin tedavi sürecinde, 
eşler bir destekleme stratejisi olarak kullanılabilmektedirler. Tedavi sürecinde her iki eşin 
de madde kullanım bozukluğu ile ilgili bilişlerine odaklanılması ve bozukluğun ilişkide 
yol açtığı problemlerin azaltılması hedeflenmektedir. Powers ve arkadaşları (2008), madde 
kullanım bozukluğu tanısı konmuş eşlerle yürütülen bilişsel davranışçı evlilik terapisinin 
hem madde kullanımını hem de ilişki sorunlarını azaltmada bireysel tedaviden daha etkili 
olduğunu göstermişlerdir. Aynı şekilde, bilişsel davranışçı evlilik terapilerinin alkol kullanım 
bozuklukları için, olumsuz iletişim kalıplarını azalttığı (O’Farrell ve Fals-Steward 2000, 
McCrady ve ark. 2009) ve hem alkol tüketiminin iyileştirilmesine hem de ilişkinin işleyiş 
biçimine olumlu şekilde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır (O’Farrell ve ark. 1985, O’Farrell 
ve ark. 1992, Walitzer ve Dermen 2004). Özetle, alkol ve madde kullanım bozuklukları 
olan ilişkilere yönelik bilişsel davranışçı evlilik terapisi çalışmalarının, ilişki uyumu açısından 
bireysel tedavilerden daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (McCrady ve ark. 2009, 
Schumm ve ark. 2012, Schumm ve ark. 2014, Schumm ve ark. 2015).

Sonuç
Evlilik terapisi ilişkilerinde çatışma yaşayan eşlerin etkileşimlerinin ve iletişimlerinin 
düzenlenmesini içeren etkili bir psikoterapi türüdür. Bilişsel davranışçı evlilik terapisi 
ise, eşlerin sahip oldukları bireysel zorlukları ve ilişki problemlerini bireylerin otomatik 
düşünceleri, şemaları, duygu ve davranışları ile algılama, yorumlama gibi zihinsel süreçleri ele 
alarak çözmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Çarpıcı bir şekilde, bireysel 
temelli psikoterapi uygulayan terapistlerden yardım isteyen kişilerin büyük bir oranının 
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evlilik problemleri için destek aradıkları belirtilmektedir (Gurman ve Fraenkel 2002). 
Bu bağlamda, evli çiftlere yönelik olarak uygulanan bilişsel davranışçı evlilik terapilerinin 
özellikle son 20-25 yıl içerisinde hızla gelişen önemli ve önde gelen ekollerden biri olduğu 
görülmektedir.

İlişkide yaşanan güçlüklerin hedef alındığı bilişsel davranışçı evlilik terapisinde eşlere, 
çatışma yaratan durumlar karşısında işlevsel başa çıkma mekanizmalarının öğretilmesi, 
eşlerin ilişki süreci boyunca ortaya çıkan uyumsuzluklara yönelik beceriler geliştirmelerini 
sağlayarak ilişkinin devamlılığını olumlu şekilde etkilemektedir. Evli bireylerin çatışma 
yaşadığı durumlar yalnızca bireysel olarak görülen sorunlar olarak karşımıza çıkmamakta, 
aynı zamanda eşlerin birbirlerine olan yaklaşımları, duygu ve davranış örüntüleri ilişkiyi 
etkilemektedir. İlişkinin işleyişi açısından en önemli bileşenlerden birinin eşlerin sahip 
olduğu bilişler olduğu bilinmektedir (Epstein ve Eidelson 1981, Huber ve Milstein 1985, 
Fincham ve Bradbury 1990, Sharp ve Ganong 2000,). Bilişsel modele göre, eşlerin problem 
çözme tarzları ve iletişim becerileri de ilişkilerini etkileyen önemli faktörler arasında yer 
almaktadır (Metis ve Cupach 1990). 

Bilişsel terapide genel olarak, eşlerde bulunan gerçekçi olmayan beklentilerinin ve hatalı 
bilişlerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, terapötik işbirliğine verilen 
önemin fazla olması, uygulanan davranışsal tekniklerin çeşitliliği, kişilerin bilişsel süreçlerine 
odaklanarak uzun süreli ve kişinin yaşamının diğer yönlerine de uyarlayabileceği değişimler 
yaratması bu yaklaşımı etkili kılan diğer boyutlar olarak yer almaktadır. Olumsuz davranışsal 
etkileşimleri azaltmak ve eşlerin karşılıklı duygusal desteğini artırmak için tasarlanan bilişsel 
davranışçı evlilik terapisinin son yıllardaki müdahale sonuçları, bu yaklaşımın ilişkilerinde 
problem yaşayan evli bireyler için geniş bir yelpazede olumlu değişiklikler kazanmalarına 
yardımcı olabilecek bir yaklaşım olduğunu göstermektedir. 

Evlilik ilişkisi içinde çeşitli problemlere neden olan bir stres faktörünün eşlerden birini 
etkilediği durumlarda, diğer eşin destekleyici olması sorunun çözümlenmesine olumlu 
şekilde katkı sağlamaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, son yıllarda görülen önemli bir diğer 
yönelim ise, bilişsel davranışçı evlilik terapisi müdahale ilkelerinin, bireysel psikopatoloji 
ve tıbbi koşullar temelinde gelişen ilişki problemlerine yönelmesidir (Daiuto ve ark. 1998, 
Vedel ve ark. 2008, Monson ve ark. 2012, Schumm ve ark. 2013, Shnaider ve ark. 2014). Bir 
diğer açıdan, bilişsel-davranışçı evlilik terapilerinin deneysel açıdan güçlü olması, çok sayıda 
araştırma ile etkililiğinin desteklenmesi kuramı güçlendiren unsurlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Bussod ve Jacobson 1983, Baucom ve Epstein 1991, Baucom ve ark. 1996, 
Barbato ve D’Avanzo 2008, Epstein ve ark. 2016; Shokrollahzadeh ve ark. 2017). 

Terapi süresince somut davranış değişikleri üzerinde durması ve belirlenen hedeflerinin 
net olması gibi özellikler terapinin eşler açısından da anlaşılırlığını desteklemektedir. Bu 
bağlamda, bilişsel davranışçı evlilik terapisinin eşlerin desteğinden yararlanılarak hem 
psikopatoloji belirtilerinin hem de uyumsuz etkileşim kalıplarının iyileştirilmesi için en 
az bireysel psikoterapi kadar etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca, evlilik problemleri için 
psikoterapi desteği arayan evli çiftlerde görülmesi muhtemel olan bilişsel çarpıtmalara, 
işlevsel olmayan bilişlere odaklanılmasının yanı sıra bilişsel çarpıtmalar değerlendirilirken 
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bunların psikopatolojiden ötürü gelişip gelişmediğine odaklanılmasının sorunun çözümü ve 
gidişatı açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
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