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Hayal gücünü ve sanatsal dışavurumu yaşama katan bütünsel 
bir psikoterapi yaklaşımı olan sanat psikoterapisi, ifade 

edilemeyen düşünce ve duyguların su yüzüne 
çıkmasını sağlıyor. 

av ile zorlu karşılaşmaya hazırlarken, 
taşlarla duvarlara çizimler yapıyor, 
doğadan edindikleri pigmentlerle 
onları boyuyor ve ihtiyaç duydukları 
bütünsel zihin haline bu şekilde 
erişiyorlardı. 
Sanat psikoterapisi 1940’lı yıllardan 
bu yana, depresyon, kaygı ve psikoz 
gibi birçok farklı ruh sağlığı sorunuyla 
birlikte özellikle travma sonrası 
stres bozukluğu yaşayan bireylerin 
tedavisinde kullanılıyor. İnsanlığın 
tarihi kadar eski olan sanatın iyileştirici, 
gerilimi azaltan, geçmiş, şimdi ve 
gelecek arasında bağlar kuran işlevleri 
bugün halen kullanılıyor.
Bir meslek olarak sanat psikoterapisinin 
gelişim sürecine odaklanacak olursak, 
1900’lerin başlarına gitmemiz gerekir. 
“Art therapy” yani sanat terapisi 
terimini Adrian Hill’e borçluyuz. 

G
ET

TY
 IM

AG
E 

TÜ
RK

İY
E/

 W
U

N
D

ER
V

IS
U

A
LS

Hill, Birinci Dünya Savaşı’ndan 
tüberküloz hastalığıyla döndükten 
sonra, tedavi gördüğü sanatoryumda 
resim yapmaya başlar ve bunun 
iyileşme sürecini olumlu etkilediğini 
fark eder. Sonra aynı sanatoryumda 
sanat dersleri vererek sanatın bir tür 
terapi aracı olarak kullanımını geliştirir. 
Birbirlerinden habersiz ama eş zamanlı 
olarak 1940’larda Amerika’da alanın 
büyükanneleri olarak bilinen Margaret 
Naumburg ve Edith Krammer, sanat 
psikoterapisine bugünkü mesleki 
kimliğini kazandıracak önemli 
psikanalitik kuramsal bağlantıları 
oluşturur. Sanatsal dışavurum, serbest 
çağışım gibi bilinçdışını yüzeye çıkaran 
bir yöntem olarak öncelikle ele alınır. 
Sanat ile zihnin çizgisel akışında dile 
gelmeyecek sözler, anılar ve düşler, 
resim ve heykel yaptıkça, dans ettikçe, 
ifade bulur, bilincin yüzeyine taşınır ve 
yeniden işleme fırsatı yakalanır.
Birey yaşamış olduğu örselenmişliği, 
hissettiği öfkeyi, utancı veya suçluluğu 
sanatsal ifadeler üreterek dışsallaştırır. 
Söz dışı iletişimin kullanılıyor olması, 
bireyi daha özgür ve cesur bir şekilde 
kendi gerçeğini ortaya koymaya 

Sanat psikoterapisi   
resim yapmak mıdır?

S anatın sağlıkla ilişkisi 
kadim geleneklere 
kadar dayanan uzun bir 
geçmişe sahip. Zihinsel 
imgelere odaklanarak 
hayal gücünü aktif 
hale getirmek ve 

ritim aracılığıyla bedenin serbestçe 
devinimine izin vermek, hemen 
hemen her kültürde bulunan ruhsal ve 
bedensel iyileşme ritüellerinin kalbinde 
yer alıyor.
40 bin yıl öncesine gidip mağara 
resimlerine bakacak olursak, insanın 
hayatın olağan sorunlarına çözüm 
arayış sürecinde sanatı yaşama katışına 
tanık olabiliriz. Chauvet Mağarası’nda 
resmedilen av sahneleri, insanın korku 
ve umut arasındaki gelgitlerinde 
yaşadığı güven arayışını anlatır. 
Mağara duvarı, belirsizliğin eşiğinde 
duran insanın veya kabile erkinin hafıza, 
sezgi, hayal gücü, stratejik düşünce 
ve prova ederek öğrenme gibi farklı 
zihinsel yetilerini birlikte kullandığı bir 
sürece sahne olur. Avcılar, kendilerini >>

Yazı: Bihter Yasemin Adalı, Dışavurumcu Sanat Terapisti,  
 Olcay Güner, Klinik Psikolog, Nur Dinçer Genç, Klinik Psikolog
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Sanat psikoterapisi uygulamasında sanatın farklı 
dallarından yararlanılır. Görsel sanatlar (resim, heykel, 
fotoğraf, film vs.), hikâye ve şiir yazma, drama, kukla, 
müzik, hareket ve dans gibi birçok sanat dalı bu sürecin 
parçasını oluşturur. Bu nedenle çalışılacak mekân ve 
malzemeler de oldukça önem taşır. İster grupla, ister 
bireysel olarak çalışırken, kişilerin rahat hareket 
edebilecekleri, düzenli, güvende hissedecekleri, kolayca 
malzemelere erişebilecekleri bir sanatsal üretim alanı 
oluşturulmalıdır. Bu atölye geleneksel bir sanat atölyesi 
olmak zorunda değil; türlü modifikasyonlarla hastane veya 
sığınma evinin yemekhanesi gibi yerler de sanatsal yaratım 
sürecine elverişli ve yaratıcı akışı körükleyecek hale 
getirilebilir. Malzemelerin kalitesine ve çeşitliliğine dikkat 
etmek önemli. Bu malzemeler, hasta ve danışanlara 
kendilerini çocuksu hissettirmemeli, kaliteleri hayal 
kırıklığı yaratmamalıdır. Sanat psikoterapisinde, sanat 
malzemesinin yanı sıra yaşamın içinden parçalara yer 
verilmesi de büyük önem taşır; doğadan toplanmış organik 
malzemeler ve geridönüşüme katılan atıklar gibi. Farklı 
malzemelerin her bireyde uyandıracağı duygular ve 
çağrışımlar bireye özgüdür. Oldukça spontan biçimde 
gelişir,  terapi gündemine ilişkin odak noktaları malzemeye 
şekil verirken kendiliğinden oluşur. 

Faydaları neler? 
Bir kolaj çalışmasında farklı kâğıt parçalarını tek bir kâğıda 
yapıştırmak, bireyin kendi içindeki bölük pörçük parçaları 
bütünleştirmesini; akrilik veya suluboya çalışmalarında 
farklı renkleri karıştırmak, farklı duygu ve deneyimlerle 
temas etmesini ve bu duyguları sentezlemesini 
kolaylaştıran bir süreç sunar. İç dünyaya ait parçaların 

dışsal şekillere yansıtılarak ve elle tutulur hale geldiği 
sanatsal üretim deneyimi, bireye hâkimiyet duygusu 
vererek duygularının yatışmasını, onlarla yüzleşmesini ve 
yaşamına şekil verme sorumluluğunu üstlenmesini 
kolaylaştırır. Tüm bu sebeplerden ötürü, sanat alanında 
malzemelerin çeşitli olması süreci olumlu etkiler ve 
zenginleştirir. Sanat Terapisti Judith Rubin’e göre, 
malzemelerin çeşitliliği kişilerin kendi sevdikleri anlatım 
biçimlerini keşfetmesini ve onları geliştirebilmelerini 
sağlar. 
 
Bireysel mi, grup çalışması mı?
Sanat terapisi uygulamaları yapılırken bireysel 
çalışmaların yanı sıra sıklıkla grup çalışmaları da tercih 
edilir. Grup çalışmalarında genellikle üye sayısı 6-12 
arasında değişir.  Bu gruplar bazen aynı sorunu paylaşan 
kişilerle (ortak bir travma yaşamış veya aynı alanda kişisel 
gelişim sağlamak isteyenler) olabileceği gibi, bazen de farklı 
sorunlarla bir araya gelen kişilerden oluşabilir. Grupta 
bazen ortak bir tema işlenir, bazen de grup toplanır ve 
herkes bireysel olarak çalışır. Sosyal öğrenmenin büyük bir 
kısmı grup içerisinde gerçekleşir. Bu sebeple grup çalışması, 
bireylere içinde pratik yapabilecekleri benzer bir ortam 
sağlamış olur. Benzer ihtiyaçları olan kişiler birbirlerine 
karşılıklı destek sağlarlar ve problemin çözümünde yardım 
ederler. Grup sanat terapisinde katılımcılar birbirlerine 
ilham verebilir, birbirlerinin eserlerinde gizli kalmış 
kaynak ve anlamlara ayna tutarak göz önüne çıkarabilirler. 
Duyguların sanatsal ifadesini teşvik eden destekleyici grup 
zemini, insanın iç dünyasının dışavurum aracılığıyla 
yeniden şekil bulduğu kabul, aidiyet ve dayanışma hisleri 
uyandıran restoratif yaşantılar sunar.

Sanat psikoterapisi bireyler ve gruplarla çalışılabilir. Çift ve aileler de birlikte sanat  
yaparak aile içi dinamiklere, çatışmaya yol açan zemin ve çözümlerine dair içgörü ve  

deneyime erişim sağlayabilir.

Nasıl uygulanır?

>> teşvik eder. Dışavurumla, 
içine hapsolmuş deneyimlerin 
yükünü hafifletir, farklı açılardan 
içinde taşıdığı ağırlığa bakarak 
kendini anlayabilir ve farklı 
çözümler üretebilir. Birey 
içsel çatışmalarına bilinçli 
olarak şekil verdikçe, sanatsal 
dışavurumunun odağı olarak ele 
aldıkça ve bedenselleştirdikçe, 
bütünleştirme ve çözümleme 
fırsatları yakalar.

Bu yaratıcılığın sansürsüzce akıp 
gittiğine bir işaret sayılabilir. 
Yaratıcılık sağlık işareti ise, bu durum 
danışanların ‘iyileşme’ye başladığını 
gösterebilir.”
Alain de Botton ve John Armstrong 
“Terapi Olarak Sanat” adlı 
kitaplarında, sanatın kendimize 
özgü günlük yaşam ikilemlerimizi 
çözmede bize yardımcı olduğunu 
söylerler ve sanatın yedi işlevinden 
bahsederler. Bunlar bizde eksik olan 
ve sanat sayesinde yerine gelen 
fonksiyonlardır.

1. Hatırlama
Bir açıdan sanat hatırlamak içindir. 
Danışanlar olumlu veya olumsuz 
etkilendikleri anlar geçip gittiğinde, 
onların tek bir sahnesine odaklanırlar 
ve eserlerinde o anın özüne yer 
verirler. Eser, o ana dair duyguları 
kaydeder ve korur.

2. Umut
Umut, yaşam başarısının anahtarıdır. 
Danışanlar bazen yoğun sorunlar 
içindeyken bile hoş görünümlü, 
pozitif resimler yapabilirler. Bu durum 
sorunlarının farkında olmadıkları 
anlamına gelmez. Bazen hoş resimler 
tüm sorunlar içerisinde sadece 
cesaret almak için çıkabilir. Kimi 
zaman danışanlar sadece umudu 
araştırıyordur. 

3. Acı
Sanat acıyı farklı perspektiflerden 
göstererek yeniden keşfettirir ve 
onunla baş etmemizi sağlar. Adeta 
normalleştirir. İşlenemeyecek 
düzeyde olumsuz duygular içeren 
deneyimleri katı madde olarak ele 
alırsak, katı madde suya dönüşmeden 
gaz haline yani sanat haline dönüşür. 
Bir zarafeti, hafifliği vardır. İşte 
buna süblimasyon denir. Danışanlar 
açısından bu tür sanat eserleri, çok 
yoğun ve özel anlarla başa çıkmaları 
için onlara donanım sağlar.  

Seanslarda o esere yabancılaşmak 
yerine tahammül ederek bakmalarını 
istediğimizde, kendileriyle ilgili pek 
çok önemli ipucunun farkına vararak, 
gelişim kaydettiklerini görebiliriz. 
Kısacası, yardımı dokunacak şeyler 
bize her defasında çok iyi paketlenmiş 
olarak sunulmayabilir. Bu durumda 
beğenilmeyen paketleri de açıp 
incelemek, içinde ciddi gelişim 
ipuçları taşıdığından önemli olabilir.

7. Değerini fark etme
İnsanlara tanıdık, bildik gelen her şey 
bir süre sonra çekiciliğini ve değerini 
yitirebilir. Genellikle yaşamımızda 
olanları değil, olmayanları hayal eder 
ve değerli buluruz. Ama sanat bizi 
monotonluktan kurtarır, etrafımızda 
her zaman var olan pek çok şeyin 
değerini fark ettirir. Sanat günlük 
yaşamımızdaki durumların, kişilerin, 
duyguların minik detaylarına nazikçe 
bakıp değerini fark etmemize 
yol açar. Mesela bir çocuk, boya 
kutusundaki sıradan bir boyanın siyah 
zeminde ne kadar hoş göründüğünü 
keşfedebilir veya sıradan bir kâğıt 
havlu rulosundan olağanüstü bir 
heykel yapabilir ve kâğıt havlu 
rulosunun değerinin farkına varabilir. 
Baklagillerle mozaik yapan bir 
danışan için fasulyeler, mercimekler 
yeni bir değer kazanabilir. Bir çamur 
parçasının muazzam bir heykele 
dönüşmesi sonucu çamura hayran 
olabilir. 
Bir süre sonra etraflarındaki her şeyin 
detaylarını, inceliklerini başka bir 
gözle görebilir.  
 
Sanat ve şifa
Sanat, estetiği ve doğallığıyla 
koruyucu olduğundan ve uyumu 
artırdığından, bir anlamda “psikolojik 
sağlamlığı” da destekler. En acı verici 
konuları ele almış sanat yapıtları bile 

4. Dengeleme
Danışanların duyguları bazen bir 
uçtan bir uca gidebilir. Örneğin, 
kendilerini çok başarılı ya da yetersiz 
veya çok popüler ya da çok ezik 
hissedebilirler. Sanat onlar için bu 
çok konsantre durumlar arasında bir 
denge sağlayıcıdır. Oldukça dingin 
bir yaşamları varsa, çok karmaşık 
ve kompleks bir eser danışanları 
dengeleyebilir. Çok karmaşık bir 
yaşamları varsa da çok dingin bir eser 
onları daha fazla dengeler. Aslında 
ilham dediğimiz şey de, denge için 
olan ihtiyacın dışa vurulması olarak 
düşünülebilir.

5. Kendini keşfetme/anlama
Yarattığımız sanat eseri, bir anda bizi 
çarpan bir durumla karşılaştırabilir. 
Aslında eserde olup biten şey, 
sıklıkla aklımızdan geçiveren ama 
bir türlü kendimize tam olarak ifade 
edemediğimiz bir düşüncemizin, 
duygumuzun form bulmasıdır. 
Danışanlar da terapi sırasında 
hissettiklerini kelimelere 
dökemedikleri durumlarda, sanat 
olarak oluşturdukları bir formdan yola 
çıkar ve hissettiklerini aniden tam 
olarak ifade edebildikleri bir eserle 
karşı karşıya kalıverirler. Bunlara “aha” 
anları da diyebiliriz! 

6. Gelişim/büyüme
Bir sanat eseri bazen zihnimizin gizli 
bir köşesinde yer alan olumsuz bir 
yaşantımızı tetikleyebilir. Bu nedenle 
bu eserlerden rahatsız olabiliriz. 
Rahatsız edenden geri durmak yerine 
ona tahammül ederek, önyargısızca 
bakmak ve bizde var olanı sanat 
eserinde bulmak bizi geliştirebilir. 
Danışanlar da kendileriyle ilgili 
bir sürü şey barındıran bir eseri 
sırf yanlış bir formda olduğu için 
bazen reddeder ve beğenmez. >>

“ SA N AT;  İÇİMİZDEKİ SA NDIKL A RI  
VE Y Ü KLÜ KLERİ AÇ A R .  M A HZENLERİ  

VE TAVA N A R A L A RINI H AVA L A NDIRIR .  
B İZİ  İYİLEŞ TİRİR ” 

JULIA CAMERON 
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Nasıl iyileştirir?
Psikolojik danışmaya veya 
psikoterapiye gelen bireylerin 
genellikle çözmek istedikleri 
problemleri vardır. Pek çok 
psikoterapi yaklaşımında 
psikoterapistler, kişileri yaratıcı 
problem çözmeye teşvik ederek 
yani içlerindeki yaratıcı gücü açığa 
çıkararak etkin çözümler bulmalarına 
yardımcı olurlar. Sanat terapisi ise 
sorunların tedavisinde doğrudan 
sanatın iyileştirici gücünden yararlanır. 

“Sanatçının Yolu” adlı kitabın yazarı 
Julia Cameron’un dediği gibi, “Sanat; 
içimizdeki sandıkları ve yüklükleri 
açar. Mahzenleri ve tavan aralarını 

havalandırır. Bizi iyileştirir”. 
Peki, sanatın iyileştirici gücü nerede 
saklı? Elbette ki yaratıcılıkta! Yaratıcı 
süreç ve iyileşme “dönüşmek/
dönüştürmek” kaynaklarından 
beslenir. Psikoterapist Carl Rogers bu 
konuyla ilgili şunları söyler: “Terapi 
sürecinin en önemli bölümlerinden bir 
tanesi insanın içindeki yaratıcı hayat 
enerjisini uyandırmaktır. Yaratıcılık 
ve sanat böylelikle örtüşür. Yaratıcı 
olan çoğu şey genellikle terapötiktir. 
Sanat terapisi seansları boyunca 
danışanlar izlendiğinde, başlangıçta 
zorlananların zamanla düşünmeden, 
kendiliğinden ortaya çıkan eserler 
yarattığına tanık olunmaktadır. 
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>> kolaylıkla ortaya konur ve izleyici 
bulur. 
Bir şekilde “iyilik hali”ni kaybetmiş 
ve hastalanmış bir kişi, yakın 
çevresindeki insanlara kıyasla 

“normal” ritmini şaşıran bir makineye 
dönüşür. Sürekli kendisiyle 
mücadele eder. Şikâyetlerinin 
tutsağı olur ve kendisine odaklanır. 
Bu odaklanmadan çıkması ve 
çevresindeki pozitif özelliklerin 
farkına varması için, psikolojik 
danışmanlık veya psikoterapide 
kullanılacak “sanat” iyi bir araç 
olur. Psikoterapiyi, terapötik 
ortamda, değişim için risk alan iki 
kişi arasında yaşanan ve terapistle 
danışanın işbirliğini gerektiren süreç 
olarak tanımlayabiliriz. Bu süreçte 
kullanılacak “sanat”, danışan ve 
terapist arasında katalizör görevi 
yapan ve ortak amaç olan “iyi oluş” 
için işbirliğini artıran bir etmendir.
Sanat ve şifa üstüne uzman olan 
Shaun McNiff, iyileşmenin sanatın 
acıyı kabul etmesiyle başladığından 
söz eder. McNiff, “Art Heals” adlı 
kitabının bir bölümünde, 15 yıldır 
hastanede kalan Anthony adlı 
kronik bir hastayla yaptığı sanat 
terapisini anlatır. Bu bölümde, 
Anthony’nin sadece birkaç çizgiyle 
başladığı ilk zamanlardan, portreler 
ve üç boyutlu yağlıboya resimler 
yaptığı döneme kadar geçen süreç 
aktarılır. McNiff sanat terapisinin 
Anthony’nin hayatını değiştirdiğini 
söyler ve sanatın insanların kendi 
gerçeklerini oluşturmaya yardımcı 
olduğunu anlatır. McNiff sanat 
terapisinin iyileştirici, değiştirici 
ve harekete geçirici güçlerinin 
araştırmacılar tarafından tek başına 
bilimsel araştırmalar yaparak 
bulunamayacağını, ancak terapi 
esnasında danışanla birlikte sürece 

tanıklık edilerek gözlenebileceğini 
belirtir. McNiff ’e göre sanat terapisi, 

“hayat değiştirici” olacak kadar güçlü 
ve derin farklılaşmalara yol açabilir. 
 
Derin gevşeme 
deneyimi
Sanatla uğraşmak kişinin 
nörofizyolojisini, ruh halini ve yaşama 
karşı tutumunu değiştirir. Sanatla 
uğraşırken, stresin yerini derin 
gevşeme alır. Korku ve endişenin 
yerini de yaratıcılık, ilham ve umuda 
bıraktığı düşünülür. Yaratırken sağ 
beynin işlevi etkinlik kazanır, beyin 
dalgalarının düzeninde değişiklikler 
olur. Otonom sinir sistemi, vücuttaki 
hormonların düzeyi ve beyindeki 
nöro iletkenler de olumlu şekilde 
etkilenir. Bu olumlu değişiklikler 
kişinin bağışıklık ve sinir sistemini 
de güçlendirir. Bilim insanları alfa 
haline indirgenen zihin faaliyetlerinin 
insanların daha sakin ve huzurlu 
hissetmesine yol açtığını ortaya 
koydu. Birçok sanatçı ve düşünür 
ilhamın kendilerine yarı uykulu 
olunan dönemlerde geldiğini 
söyler. Derin gevşeme deneyimi 
sanatsal yaratıcılığın en önemli ara 
basamaklarından biridir. Seanslardaki 
danışanlar izlendiğinde şunlar 
gözlenir: Kişi karanlıkta kalan 
yönlerine ışık tutmaya ve farklı bir 
iç duyu ile iletişime başlar. Yepyeni 
kapılar birer birer açılır. Sözcüklerin 
ötesine geçilir. Adeta düğümler 
çözülür, benlik ve kişisel yaşam 
daha iyi anlaşılmaya başlanır. Sanat 
psikoterapisi gibi eyleme dayalı bir 
terapi yönteminin ardından, bireyin 
yaşamındaki iyileşmeyi ve değişimi 
sürdürebilmesi için gereken yeni 
davranışları üretebilir hale geldiği 
gözlemlenir, çünkü sanat psikoterapisi 

seanslarında düzenli olarak yaratıcı 
sürece girme cesaretini gösterir ve 
içsel bir momentuma tutunarak 
ataletini aşabilmeyi ve direncini 
yenmeyi öğrenir.
Aylarca ressamları inceleyen Psikolog 
Mihaly Csikszentmihalyi, en çok 
onların konsantrasyonlarına hayran 
kalır. Ressamlar resim yaparken 
yemeyi, içmeyi, yorgunluklarını 
unutup trans gibi bir ruh halinde 
işlerini yaparlar. Resim yapmaları 
bittiğinde de sanki hiçbir şey 
olmamış gibi bu resmi duvara 
asıp normal hayatlarına dönerler. 
Csikszentmihalyi yüzlerce ressamı 
inceledikten sonra anlar ki, gerçek 
mutluluk ve akış hissi sanat yapma 
sürecinde gerçekleşir. Akışın 
özellikleri şöyledir: Mutluluk, derin 
konsantrasyon, duygusal hareketlilik, 
artmış bir üstünlük hissi, kendini 
kaybetme hissi ve kişisel üstünlük 
hisleridir. Csikszentmihalyi bu hislerin 
bütününe akıcılık der.
Sanat terapisinde de 
hazmedemeyeceğimiz kaygısıyla 
içimize hapsettiğimiz pek çok 
meselenin zengin sanatsal ifade 
kanallarından birini seçerek, kolayca 
akıp gittiği, yol bulduğu ve karşımıza 
kabul görür bir biçimde çıktığı 
varsayılır. İfade kanallarının zenginliği 
danışan için büyük bir dayanak 
olabilir. Sanat terapisinde yazı, 
konuşma, resim, hareket, dans, drama 
ve pek çok sanat dalı kullanılır. Kişi 
bunlardan birinde veya birkaçında 
kendini rahat hisseder ve yaşamıyla 
ilgili meseleleri ele alır. Bunlar acı 
verici meseleler bile olsa, yumuşakça 
ve estetik bir yolla -sanatla- kabul 
edilerek ortaya çıkar ve işlenir. 
Sanatın böylece kişileri iyileştirdiği, iyi 
hissettirdiği düşünülür.

OKUMA ÖNERİSİ
“Terapi Olarak Sanat”, 
Alain De Botton,  
John Armstrong,  
Everest Yayınları
 
“Akış-Mutluluk 
Bilimi”,  
Mihaly Csikszentmihalyi, 
Buzdağı Yayınevi

“ SA N AT  TER A PİSİ,  ‘ H AYAT 
DEĞİŞ TİRİCİ ’  OL AC A K K A DA R GÜÇLÜ 

VE DERİN FA RKLIL A ŞM A L A R A  YOL 
AÇ A B İLİR .”   
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