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Karalama, çizim, heykel, kolaj, çeşitli şekilleri ve küçük sırlarıyla 

hareket, notalar, ritimler ve melodiler – bunların hepsi bizi doğrudan 

doğruya ve derinden etkiledikleri gibi, içimizde belli bir yansıtma alanı 

bulunan bir deneyim kıvılcımı oluştururlar. Tanısal bakış açısına, 

empati sorumluluğundan ve danışanın ilettiği mesajla “nesnel bir 

şekilde” yüzleşmek arzusundan ötürü ihtiyaç duyarız.     

 

Danışanın meydana koyduğu artistik  

mesajın gerçekte ne ifade ettiğini  

anlamamız gerekir. 

 

 



Tanısal düşünce dinamiktir; varsayımların açığa 

çıkmasını, çağrışımların görünür hâle gelmesini sağlar; 

ihtimallerin ve çağrışımların harekete geçip havsalanın 

bunları almasına hizmet eder. Bu düşüncenin yaratıcı 

yüzü; içgüdüsel ve beklenmedik yönüdür. 

 



Tanısal vargı indirgeyici, 
akla uygun ve bağlayıcıdır. 
Başlıca amacı açık seçik bir 
stratejik terapötik yol 
tutturmayı mümkün 
kılmaktır. Oysa sanat 
terapisinin, danışanı 
sınıflama ve yaftalama 
geleneğine sahip, doğası 
gereği karamsar tanısal 
vargıdan daha nitelikli bir 
yaklaşımı vardır. Tanısal 
vargı, insanın korktuğunun 
başına gelmesi duruma 
dönüşebilir. 



Tanısal düşünce başlangıçta üç unsur arasındaki 

uçurumu inceler: 

Kullanılabilir potansiyel (ilk seanslarda ortaya çıkıp 

etkinleştirilenler). Latent potansiyel (hedef alınabilecek 

kaynaklar ve en uygun ihtimaller veya artistik ortam 

sayesinde geliştirilebilecekler). Norm (aynı yaşa, aynı sağlık 

durumuna ve zekâ düzeyine sahip normal insanlardan 

genellikle beklenenler). 



Bilgi anomaliye kıyasla normalin 

anlaşılmasını sağlar. Dert kaynağının farklı 

ve çeşitli ihtimallerinin yanı sıra, derman 

kaynağının gözler önüne serilmesine ve 

danışanın kişiliğinde nelerin açığa 

vurulduğuyla nelerin gizlendiğinin 

kavranmasını mümkün kılar. Bilgi artistik 

mirasla uzmanlaştığımız artistik ortamın 

tarihinin bilincine varma, bu ortamın şifa 

verme gücüne dair deneyimizle bundan 

haberdar olmamıza ve kendimizi belirli bir 

ortamda etkinleştirme kapasitemize dayanır. 

Aynı zamanda insan beden ve ruhunun farklı 

gelişme aşamalarına dair normal ve patolojik 
hâlleri bilmemiz gerekir.     



Deneyim ipuçlarını ve ihtimalleri fark etmemizde bize önemli 

ölçüde hassasiyet kazandırmakla kalmaz, duyulan güveni de 

arttırır; ayrıca mevcutla idrak edilenin hızla kavranmasının yanı sıra 

şaşırtıcı ve zorlayıcının aranması sırasında çekilebilecek sıkıntılara 

da göğüs vermeyi sağlar.  

Hassasiyet ve yüksek düzeyde cesaret, terapistin incelikli gözlem 

sürecinde duyduğu karanlıkta kalma korkusu ve endişesi yüzünden 

ortaya çıkar. 



Terapist sanat eserinin, ritim ve sesin, düzenleme veya 

ürünün, hareket veya ifadelerin niteliğini tam anlayamazsa, 

muhtemelen salt deneyim düzeyinde kalır. Terapist 

karanlığa gömülmüştür. Tanısal düşünce formüllerden, 

sözlüklerden ve standartlardan kaçınmanın yanı sıra cesaret 

gerektirir. Yeni ve cesur bir kavrayış yöntemini teşvik eder.  

 



Tanısal beceri nasıl edinilir? 

A.Terapötik süreci uygularken, artistik ortamların farklı 

gelişim aşamaları ve niteliklerinin yanı sıra bu ortamların 

özelliklerine, insan zihninin bilgiyi genişletici ve 

derinleştirici bir unsurunu katmamız zorunludur.  

 



B. Unutmamalıyız ki farklı sanat terapilerinde uygulanan tanısal düşünce üç 

unsurun birleşimine dayanır:  Deneyim unsuru, düzenleme unsuru ve içerik 

unsuru. İnsanın sanatsal yaratısı sırasında veya sonrasında kendimize her 

zaman şu üç soruyu sormalıyız: Birinci soru, şu anda ne hissediyorum ve  

yaratanı artistik ürünün doğuşu sırasında ne yaşadı? (deneyim unsuru); ikinci 

soru, bu eser nasıl yapıldı, hangi yolla ve hangi sırayla? (düzenleme unsuru); 

ve üçüncü soru, bu sanat eseri bana ne anlatıyor? hangi mesajları iletiyor ve 

hangi simgeler dünyası kullanılmıştır? (içerik unsuru).  

 



C. Kendimizi tanısal aracın yerine koymalıyız: Bizi etkileyen 

nedir? Danışanı harekete geçirdiğimiz artistik ortamda 

kendimizi  nasıl ifade ediyoruz? Hangi başat kişilik 

özelliklerine sahibiz ve kişiliğimizin tarifi zor yönlerinde 

gözden saklanan nedir? Bir başka deyişle, terapist kendini 

yani tedavi amacıyla kullandığı ortamda yarattığı kendi 

eserlerini tanısal analize tabi tutmalıdır. 

 



DÜZENLEME AŞAMASI: 
 

Orantılar: 

 Sanat Boyutu/Artistik kalite 

 Sanat Boyutu/Mesaj 

 Renk (Duygu)/Biçim (Zihin) 

 Form (Algı)/İçerik (Ruh) 



 Bütünleştirme [entegrasyon] (parçaların bütünü 

meydana getiriş şekli) 

 Malzeme kullanımı (malzeme türleri ve teknik) 

 Yönler ve hareket 

 Çizgi kalitesi 

 Prototipler 

 Eylemlerin kronolojisi 

 Çelişkiler 

 Merkezler ve Odaklanma 

 Harcanan çaba 

 

 Harcanan çaba 

 Kaynaştırma yaklaşımı (8’e kadar, 

temel, toptan, farklılaştırılmamış)  

 Analitik yaklaşım – çözümleyici, 

sistematik 

 Anal sanata nazaran genital sanat 

 Odaklar: W, D, Dd, Dr, S 

 %70 kuralı 

 Yataya  nazaran uzaysal 

 













Rorschach  Odak ve Belirteçleri 

 
Odaklar [Lokasyonlar] (lekede cevaba yol açan yer) 

W – Bütün leke 

D – Kısmi leke 

Dd – W veya D ile ilgili olmayan herhangi bir cevap 

Dr – Gelişigüzel bir kesim 

S – Boşluk 



Belirteçler [Determinantlar] (belirli bir cevaba yol açan muhakeme kriterleri) 

F – Biçim 

M – İnsan hareketi 

FM – Hayvan hareketi 

m – Cansız hareket 

C – Kromatik [Canlı] renkler 

CF – Renk biçimi 

FC – Biçim-renk 

Cn – Renk adlandırma 

C' – Akromatik [Cansız] renkler  

CF', FC – Gölgeleme (Doku, Derinlik, Görünüm) 

T – Doku 

Biçim Boyutu – Ölçü veya Kontur 

r – Simetri (Çiftler ve Yansıma) 






















































