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OYUN
İnanç Sümbüloğlu, Klinik Psikolog-Psikodramatist

Kısa Kısa “Oyun Kavramı”
Oyun kelimesinin pek çok kültürde çocukluk dönemi ile ilişkilendirildiği
görülmektedir. Oyun “çocukların bazen kurallara göre bazen de içlerinden geldiği
gibi yaptıkları eğlence türünden etkinlikler” ya da “eğlenceli şekilde yapılan beden
eğitimi veya etkinlikler” olarak tanımlanmaktadır (Terr, L.,2000).
Kavramın tarihçesine bakıldığında benzer şekilde oyunu çocukluk dönemine ait
bir özellik olarak görme eğiliminin Antik Yunan’a kadar dayandığı tespit edilmiştir.
Antik Yunan’da “oyun” ve “eğitim” sözcükleri Yunanca’ da çocuk için kullanılan
kelimelerden türetilmiştir (Terr, L.,2000)
Bunun yanı sıra Hollandalı tarihçi Huizinga (1872-1945) Homo Ludens isimli
incelemesi ile insan kültürüne yeni bir boyut getirmiş, Homo Faber ( yapımcı
insan) , Homo Sapiens (düşünür insan) ikilisinin yanı sıra Homo Ludens (oyuncu
insan) kavramını geliştirmiştir. Huizinga oyunun özgür ve bilinçli olarak günlük
yaşamın dışında kalan ancak oyuncuların kendilerini tümüyle oyuna verdikleri bir
deneyim olaraktanımlamaktadır. Huizinga’ya göre oyun çocukluk döneminin
baskın özelliği olmanın yanı sıra insan doğasına ait temel bir özelliktir (And,
M.,2012).
Bu anlam ve işlevlere ek olarak tarihler boyunca oyunun sağaltma ve iyileştirme
işlevi olduğu da dikkat çekmektedir. Bir söylenceye göre Ortaoyunu Kanuni Sultan
Süleyman zamanında Süleymaniye’de bulunan akıl hastanelerindeki hastaları
sağaltmak için başvurulan oyunlarla ilişkilidir. Bunun yanı sıra oyun tarihler
boyunca yalnızca ruhsal hastalıkların iyileştirilmesinde değil bedensel hastalıkların
tedavisinde de kullanılmıştır (And, M.,2012).
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Oyunun Anlamını Sorduk…
Oyun kavramının tarihsel sürecini okur, düşünür ve araştırırken ulaşabildiğimiz
çocuk, ergen ve yetişkinlere oyunun anlamını sormaya karar verdik. Çocuk, ergen ve
yetişkinlere “Sizce oyun ne demektir? Yaşamınızdaki anlamı nedir?” diye sorduk.
Aldığımız yanıtları dijital ortama aktararak kelime bulutlarına ulaştık. Bakın neler
bulduk?

Kelime Bulutu Tekniği
Kelime bulutlarına sisteme yüklenilen kelimelerin sıklıklarının görselleştirilmesi ile
ulaşılmaktadır. Kelime bulutu grafiklerinde en büyük olan ifadeler en sık kullanılan
ifadeleri temsil etmektedir. Bunun yanı sıra buluttaki kelime sayılarının artması
toplamda kullanılan kelime sayısı ile doğru orantılıdır.

5 - 6 yaş grubu
Anasınıfına devam eden 5-6 yaş çocuklarına ‘Oyun ne demektir?’diye soruduk.
Oldukça sade yanıtlar aldık. “Oyun eğlenmektir.”, “Arkadaşlarla koşmaktır.”, “Sessizce
oturmaktır.”, “Zekâdır.” gibi pek çok ifadeyi dijital ortama aktardık ve kelime bulutuna
dönüşmesini sağladık. Çocukların tabloda görüldüğü üzere en çok “oynamak” ve
“eğlenmek” ifadelerini dile getirdiğini tespit ettik.
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14 -16 yaş grubu
14-16 yaş grubunda yer alan gençlerin ifadelerinden açığa çıkan tabloyu
incelediğimizde “eğlenceli” ve “oyun” kelimelerine bir kez daha ulaştığımızı gördük.
Ancak bunun aynı sıra “sanal” ve “bilgisayar” ifadelerinin 5-6 yaş deneyiminden
farklı sözcükler olarak sık tekrarlandığını tespit ettik.

p

25+
Yetişkinlerin ise çocuk ve ergenlere benzer şekilde “oyun” ve “eğlence” ifadelerini
dile getirdiğini ancak bu kelimeleri daha az tekrarladıklarını gördük.
Yetişkinlerinyeni bir kelime olarak “çocukluk” ifadesini eklediklerini ve oyun
deneyimini anlatmak için kullandıkları kelimelerin değişkenliğini tespit ettik.
Sonuç olarak;
Her yaşta bireyin oyunu eğlence ile ilişkilendirmesine çok sevindik.
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“Bilgisayar” ve “kelimeler” tarafından sarmalanan oyun oynama deneyimine daha
derinden bakmak için kendimize ödevler verdik.
Oyunun her yaşta bireyi zihinsel ve bedensel olarak özgürleştiren bir deneyime
dönüşmesi için savunuculuk yapma kararımızı bir kez daha doğruladık.

Referanslar:
1. Terr, L. (2000). Sevgi ve Çalışmanın Ötesinde Oyun Yetişkinler için Neden İhtiyaçtır?, Çeviren Murat
Köseoğlu. İstanbul: Literatür Yayınevi.
2. And, M.(2012). Oyun ve Bügü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
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Psikanalitik Eksende Bilinçdışına
Giden Bir Araç Olarak ‘Oyun’
Neil Serem Gülenay, Psikolog

Oyunun kelime anlamı düşünüldüğünde, Türk Dil Kurumuna göre ‘Oyun; Yetenek ve
zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence’
anlamındayken; ruh sağlığı alanı ve çalışanları için çocukların içsel dünyalarını
anlamanın ve dönüştürmenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Çocuklarla yapılan
psikanalitik çalışmanında merkezinde bulunmaktadır. Yazının geri kalan kısmında
Psikanaliz literatüründeki oyun ve oyun tekniği hakkında yer alan görüşlerden
oluşan bir derleme yer almaktadır.
Pierre Denis ‘Çocuklarla nasıl konuşuyoruz?’ sorusuna yanıtlar bulmaya çalışır.
Aslında her yanıt ayrı bir sorudur: ’Çocuklarla nasıl konuşuyoruz? Gözlerle. Ellerle.
Sesle. Sözcüklerle. Akan su gibi, bazen kırık bir plak gibi. Sözlük gibi. Çok fazla
sözcükle. Porselen mağazasındaki bir fil gibi. Bıçak atan bir sirk cambazı gibi… ’Ya
da bir psikanalist gibi? Her psikanalist kendine ait olmayan bir öyküye emanetçi
olur. Ama çocukla çalışıldığında söz konusu olan, bir öyküye yazıldığı anda sıcağı
sıcağına emanetçi olmaktır. Erişkinle çalışmaktan farkı budur. O anda yazılan
geçmiş olmayan, güncel ve hatta kimi kez gelecek olan bir öyküye emanetçi
olmaktır çocukla çalışmak. Ayrıca, Psikanalist Laurent Danon – Boileau, bir klinisyen
olarak çocukla konuşmanın birçok unsura bağlı olduğunu belirtir. Bunlar,
klinisyenin kim olduğu, kendi çocukluk öyküsüyle kurduğu ilişki, o anki duygu
durumu, çocuğu ve sorunlarını nasıl gördüğü, tedaviye yönelik bakış açısı ve
çocuğun onunla yaptığı görüşme hakkında ki izlenimleri üzerindeki düşünceleridir
(Parman T.,2003).
Psikanalizin uygulama alanları içinde, onun kuramını ve pratiğini en çok
zenginleştiren, yetişkin nevrozu alanı dışında, çocuk psikanalizi olmuştur.
Çocukların psikanalizi iki büyük psikanaliz ekolünün doğuşunu sağlamıştır:
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Gelişimsel Yaklaşım ve Benlik Psikolojisi (Anna Freud), İçsel Nesne ile İlişki
(MelanieKlein). Onların karşılaşmasından üçüncü bir kuram doğmuştur: Dışsal
nesnenin içsel olarak kaydedilmesi sürecini kuramsallaştırmak için oluşturulmuş
Geçiş Alanı Kuramı (D. Winnicott; Alexandrıdıs A., 2015 Çeviren: Alemdar, Ö.).
Çocuk psikanaliziyle yetişkin psikanalizi arasında ki farklılık ilkelerde değil de,
teknikte baş gösterir. Teknikteki farklılık çocuğun ruhsal yapısının özgüllüğünden
kaynaklanır. Çocukta sözel çağrışımların daha sınırlı olmaları nedeniyle birçok
analist oyun tekniğine başvurmuştur. Oyun tekniğini ilk uygulayan HermineHugHellmuth olmuşsa da, asıl bu tekniği geliştiren ve düzenli bir şekilde kullanan
MelanieKlein ‘ dir. MelanieKlein seansta beliren oyun öğelerinin yetişkinde ki
çağrışımlara denk geldiklerini savunur. Çocukta kaygı uyandıran bir durumla
bağlantılı olan fanteziler, oyun sayesinde, simgesel bir biçimde ifade edilirler
(Abrevaya, E.2003).
Yani yetişkin analizanın serbest çağrışımının yerine çocukla olan çalışmada, dilsel
çağrışımların yerine büyük ölçüde oyun geçer. Oyunun çocuğun bilinçdışı
düşlemlerinin ifadesi olduğu varsayılır. Bu tez, Freud’un torununun oynadığı bobin
oyunu gözlemine, ünlü ‘Fort-Da’ gözlemine dayanmaktadır. Psikanalitik uygulamaya
M. Klein ve D. Winnicott tarafından yerleştirilmiştir. Bunlardan birincisi, oyunu
çocuğun bilinçdışının bir ifadesi olarakdeğerlendirmiş ve yorumsal söz alanını daha
önce hayal edilemeyecek düzeyde bir yaratıcılığa açmıştır. İkincisi ise, karşılaşma
alanını, teatral yaratıcılık oyununun geçiş alanı olarak ve bunun bir sonucu olarak da
interaktif bir durum olarak nitelendirerek, çocukla interaktif olarak resim yapma
(squiggle - çiziktirme oyunu), psikodramatik şekilde oynama, analistin sözel dil
dışında ki davranışlarını yorumlama olanaklarını da kullanarak yorum biçimlerini
zenginleştirmiştir (Alexandrıdıs A., 2015 Çeviren: Alemdar, Ö.).
MelanieKlein’ a göre;oyuncaklar, oyun analizi için mutlak gereksinim değildir. Birçok
çocuk aktivitesi olabilir; bir iki tas, su bardağı ve kaşıktan oluşan su havuzunda
olduğu gibi. Çocuk genelde resim yapar, yazar, boyar, keser, oyuncakları tamir eder.
Bazen hem kendine hem de psikanalistine rol vererek, alışveriş oyunu, doktorculuk,
okul ile ilgili oyunlar ve anne ve çocuğu oynar. Bu oyunlar da çocuk sıklıkla yetişkinin
yerine geçer, bu şekilde hem rolleri değiştirme ile ilgili arzularını, hem de
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ebeveynleri ya da diğer otorite pozisyonunda olanların kendisine nasıl davrandığını
ya da nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Bazen psikanalist tarafından temsil
edilen, çocuğuna karşı sadist bir şekilde davranan ebeveynin rolüne girerek
saldırganlığını ve var olmakla ilgili kızgınlığını açığa vurur. Çocuğun oyununda
saldırganlık doğrudan veya dolaylı olarak farklı yollarla ifade edilir.Genelde bir
oyuncak kırılır, eğer çocuk daha saldırgansa bıçakla ve ya makasla masaya veya
tahta parçalarının üstüne saldırır; su veya boyalar etrafa sıçratılır ve oda savaş
alanına döner. Çocuğun saldırganlığının meydana çıkmasına olanak sağlamak
önemli olsa da daha önemli olan, neden özellikle aktarım durumunun bu anında
yıkıcı dürtülerin ortaya çıktığına ve bunların çocuğun zihnindeki sonuçlarına dikkat
etmektir.
Oyun faaliyetleriyle ifade edilebilen duygusal durumların çeşitliliği sınırsızdır: Hayal
kırıklığı ve reddedilme hisleri; anne babayı veya erkek ve kız kardeşleri kıskanma, bu
kıskançlığa eşlik eden saldırganlık, bir oyun arkadaşına sahip olmaktan dolayı
duyulan haz ve ebeveynlere karşı işbirliği yapma, yeni doğmuş ya da doğması
beklenen bebeğe karşı olan sevgi ve nefret hisleri, bunu izleyen kaygı, suçluluk ve
onarma isteği. Çocuğun oyununda günlük hayatın gerçek deneyimlerinin ve
detaylarının sıklıkla düşlemlerle birbirine karıştığını görürüz. Bazen çok önemli
gerçek olaylar ne oyuna ne de çağrışımlarına giremez ve bazen tüm vurgu açıkça
daha önemsiz olayların üzerine yapılır. Ancak bu önemsiz olaylar duygularını ve
düşlemlerini harekete geçirdiklerinden onun için çok önemlidirler.
Oyun tekniğinde ki önemli noktalardan bir tanesi her zaman aktarım analizi
olmuştur. Biliyoruz ki aktarım sırasında hasta önceki duygularını ve çatışmalarını
psikanalistiyle tekrarlar. Aktarım yorumlarımızda, hastanın düşlemlerini ve kaygılarını
kaynaklandıkları yere, yani çocukluklarına ve ilk nesneleriyle olan ilişkilerine
götürdüğümüzde kendisine önemli bir şekilde yardım edebildiğimizi
deneyimleyebiliriz. Hasta önce ki duygularını ve düşlemlerini tekrar deneyimleyerek
ve bunların ilk nesnelerle olan bağlantılarını anlayarak bu ilişkileri kökeninde
gözden geçirip düzeltir ve böylece kaygıları etkili bir şekilde azalır (Klein M.,1955,
Çeviren: Sönmez B.,).
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Sonuç olarak; Psikoterapi iki oyun alanının, hastanın ve terapistin oyun alanının
örtüştüğü yerde gerçekleşir. Psikoterapi birlikte oynayan iki kişi ile ilgilidir. Bunun
mantıksal sonucuda oyun oynamanın mümkün olamadığı yerde terapistin yaptığı
işin hastayı oyun oynamayacak durumdan oyun oynayabilecek duruma getirmeye
yönelik olmasıdır. Çünkü hasta oyun oynama kapasitesine sahip olmadığı zaman
yapılan yorum işe yaramaz ya da kafa karıştırır. Ama karşılıklı oyun oynandığı zaman,
kabul görmüş psikanalitik ilkelere göre yapılan yorum terapi çalışmasını ileriye
taşıyabilir. Çünkü ancak hasta oyun oynarken yaratıcılaşabilir ya da başka bir deyişle
çocuk ya da yetişkin sadece oyun oynarken yaratıcı olmakta özgürdür (D. W.
Winnicott, 1998).

Referanslar
1. Alexandrıdıs A., (2015). Çocuk Psikanalizi Günleri, Çeviren: Alemdar, Ö.
2. Abrevaya., E. (2003). ‘Çocuk psikanalizinde çerçeve’. Psikanaliz Yazıları,Çocuk ve Psikanaliz.
3. D W Winnicott., (1998).Oyun ve Gerçeklik.
4. Klein M., (1955). ‘Psikanalitik Oyun Tekniği: Tarihi ve Önemi’ Çeviren: Sönmez B.,)
5. Parman T., (2003). ‘Çocuk dilinden çocuk kalbine’. Psikanaliz Yazıları, Çocuk ve Psikanaliz.
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Çocukluktan Yetişkinliğe Oyunun
İyileştirme Gücü
Birgül Emiroğlu, Klinik Psikolog - Oyun Terapisti

‘Birinci Dünya Savaşında karşı saflarda yer alan askerlerle ilgili bir hikâye vardır: Noel’de
ateşkes ilan edilir. Noel gecesi ve ertesinde askerler başta çekinerek sonra heyecanla
siperlerden çıkarlar. Şarkılar söylenir ve karşıt takım askerleri arasında futbol oyunu
oynanır tüm gece’.
Tüm bunlar oyunun gücü ve umudun göstergesidir. Oyun yetişkinlerde doğal ve
süregelen bir davranıştır. Oyunun ruhsal iyileştirici gücü vardır...
‘’Bayan S. şaşırmış görünüyordu. Sesinde kızgınlık ve inanmazlık hissedilen bir tonla
sordu ‘Bu şeylerle oynamamı mı istiyorsun? Ama ben yapmayacağım’. Terapist hiçbir
beklenti olmadığını ve o nasıl rahat hissediyorsa öyle çalışabileceklerini söyledi. Dik
bir şekilde koltukta oturdu ve sadece konuşarak başladılar. Kısa bir zaman sonra,
merak duygusu öne geçti. Zamanla oyunlar denendi, sanat projeleri keşfedildi ve
sonunda kumun dayanılmazlığı galip geldi. Uzunca bir süre uğraştı ve sadece 3 ‘nötr’
obje kullanarak bir sahne yarattı. Sonra başını kum tepsisine dayadı, sahneye baktı
ve sessizce ağlamaya başladı. Seans bittiğinde, iç çekti, güldü ve sesizce çıktı.
Söylenecek bir şey kalmamıştı. Kelimeler fazlalık olacaktı. Bir sonraki gün, terapist
telesekreterde bir mesaj buldu. Bayan S. : ‘Anlamama yardımcı olduğun için teşekkür
ederim. Önümüzdeki hafta görüşürüz’. Oyun Terapisi, aslında yetişkinler için çok
güçlü bir araçtır. Bayan S. klasik konuşma terapisinde tıkanmış ve derin ve
konuşalamayan duygularının açığa çıkması için ‘çaresizce’ ona yardım etmeye
çalışan terapisti tarafından yönlendirilmişti. Terapisti S’yi, ‘direnç göstermekle’
etiketlemek yerine, yönlendirme yaparak doğru olanı yapmıştı. Çünkü oyunun
kullanımıyla kalbine umut dolmuştu.’’

Virginia Axline, 1967 yılında oyun terapisine yeni bir bakış kazandırmasıyla oyun
terapisinin popülerleşmesinin ardından geçen onlarca yıldan bu yana, bu terapotik
yenilik, danışmanlık alanında çalışan birçok uzmanın da saygısını kazanmıştır.
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Çocukluktan yetişkinliğe doğru uzanan yelpazede oyun terapisi, eğitimden, sağlık
alanına hatta kurumsal alanlarda farklı amaçlar ile kullanılmaya başlamıştır.
Ruh sağlığı çalışmalarında oyun terapisinin, kaygı, travma, depresyon ve istismar gibi
zorluklar yaşayan çocuklarda etkili olduğu kanıtlanmıştır. Oyun Terapisi çocuklarda
etkili bir yöntem olarak tanınsa da yetişkinlerde kullanımı ile ilgili çalışmalar ve
araştırmalar kısıtlılık göstermektedir. Araştırmalar, oyun terapisi tekniklerinin
gelişimsel problemler, komorbid psikolojik rahatsızlıklar ve/veya duygusal gelişimsel
takılmalar yaşayan yetişkin danışanlar da dahil olmak üzere yetişkin terapilerinin bir
parçası olarak uygulanabileceğini göstermiştir.
Oyun terapisi uygulamaları, yetişkinlerin içsel süreçlerine ulaşmasına ve çeşitli
malzemeler yoluyla çocukluk travmaları üzerine çalışmasına izin verir. Malzemeler
yaratıcı ve ifadeye dayalı oyunu mümkün kılmak üzere seçilir. Yönergeler,
yetişkinlerin acı hatıra ve deneyimlerini söze dökme baskısı hissetmeden kendi
yöntemlerini seçebilmeleri olanak sağlayacak şekilde verilir.
Oyun terapisi, yetişkinlere deneyimlerini terapotik hedeflerin direktifleri olmadan
yorumlama ve doğrulama fırsatı verir.
Bebekler, hayatta kalma yolculuklarında, meraktan kaynaklanan bir dürtüyle tüm
vücutlarıyla onları çevreleyen ve daha sonra iç dünyalarına dönüşecek olan evreni
keşfederler. Bu iç dünya ile dış dünya arasındaki ilişki büyümenin temel araçlarından
biridir. Oyun, yetişkinlikte de önemli bir araç olma özelliğini korur; çünkü, oyunun
yaratıcılık, rol provası, beden/zihin bütünlüğü gibi adaptasyonu arttıran birçok
davranışı güçlendirici bir etkisi vardır.
Literatür Değerlendirmesi:

Greenwald (1967), danışanlarıyla vaka araştırmaları yürütmüş ve insanların
kendilerini hayata oyunla hazırladığını bulmuştur. Oyun bir varoluş ve dünyanın
öngörülemeyen durumlarıyla başa çıkma biçimi haline gelir. Dolayısıyla
danışanlarının oyundan doğrudan fayda görebileceğini tespit etmiştir. Özellikle de
oyunun, danışanların terapatik süreci engelleyecek kadar yoğun duygular üzerinde
çalışmasına yardımcı olduğunu belirtmiştir.

11

Eaker (1986), Oyun Terapisi ve Aile Terapisini birleştirip Aile Oyun Terapisini
geliştirmiştir. Bu yöntemi kullanarak, terapistler süregelen kişilerarası zorlukları
çözmeleri konusunda ailelere yardım edebilirler. Araştırmalar bu tekniğin,
çocukluktaki cinsel istismar, ensest, ölüm ve yetişkinlerde post-travmatik stres
belirtilerine yol açabilecek diğer travmaların ortaya çıkarılmasında yardımcı
olduğunu gösterir.
Johnston’ın (1997), cinsel istismar kurbanı yetişkinlerle deneyimleri, onu Oyun
Terapisini seanslarına katmaya yöneltmiştir. Oyun Terapisi aracılığıyla yetişkinlerin
korku, suçluluk, sorumluluk, depresyon, kaygı ve kızgınlık gibi derin, acı dolu
duygularına bakmalarına yardımcı olmuştur. Johnston, danışanlarının çoğunun zayıf
sosyal becerileri, agresif ve kendine zarar vermeye yönelik davranışları, diğerlerine
güvensizlikleri ve gelişimsel olarak uygunsuz cinsel bilgi ve davranışları olduğunu
p
bulmuştur.
Oppawsky (2001), yetişkin danışanlara yardım etmek için Psiko-dinamik Oyun
Terapisi modelini kullanmıştır. Bunu yetişkinler için bireysel ve grup terapilerine,
çizimi dahil ederek yapmıştır. Bu çizimler yetişkin olarak danışanlara kapanmış
bilişsel, davranışsal ve duygusal alanlara ulaşmak için araç olarak kullanılır.
Söze dökme zor olduğunda, çizimler yetişkin danışanların önemli geçmiş
deneyimlerini yansıtabilirler. Bu teknik ayrıca kendini ifade edecek yeterli dilsel
becerilere sahip olmayan farklı kültürden danışanlara da ulaşmak için kullanılabilir.
Çizimler ayrıca danışanların kızgınlık, düşmanlık, öfke, ve nefret gibi duygularını
toplumsal olarak kabul gören ifade biçimi olarak da kullanılabilir (Oppawsky, 2001).
Matto (2002), madde kullanımı ve bağımlılık gösteren danışanlara Oyun Terapisini
uygulamıştır ve Yaratıcı Sanat Terapisi gibi oyun tekniklerini kullanmıştır.
Danışanların çalışmalarında klinik metaforlar kullandığını ve bu metaforik sembolleri
klasik konuşma terapisine başlangıç noktası yaptığını belirtmiştir. Bu esnada yapılan
en önemli keşif, metaforlar bulunup, danışanlarla işlendikten sonra derin konuları
ortaya çıkarmak için ne kadar kısa bir süre gerektiğidir.
Demanchick, Cochran ve Cochran (2003), Birey-Odaklı Oyun Terapisini kullanarak
gelişimsel olarak geri kalmış yetişkinlerle iki vaka çalışması sunmuştur. Klasik Terapi
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için gerekli düzeyde sözel ve bilişsel iletişim becerisine sahip olmayan bu iki yetişkin,
Oyun Terapisiyle başarılı sonuçlar almıştır. Bunun sonucunda azalan davranışlar
şunlardır: Rol yapma, kendine zar ar verme, içe dönme, yıkıcı patlamalar ve sinir
krizleri.
Taylor (2009), danışanlarıyla Oyun Terapisinin tüm sınırları aşan, yaşa, etnik kökene
ve cinsiyete bakmaksızın uygulanabilecek bir yöntem olduğunu gösteren çalışmalar
yürütmüştür. Kum tepsisi terapisinin danışanlara problem çözme stratejileri ve yeni
perspektifleri görme becerileri kazandıracağı bulunmuştur. Kum, yatıştırıcı ve
terapatik doğası sayesinde derin acılı konuların rahatlıkla ve daha az travmayla
çıkmasını sağlayacak bir rahatlama ortamı yaratır.
Oyun Terapisi daha derin bir klinik başlangıç noktasıyla, daha kısa zamanda daha çok
klasik terapinin yapılabilmesine izin vermiştir. Yeni davranış düzenlerinin
oluşmasında, sağlıklı karar verme mekanizmalarının artışında, daha güçlü kişiler
arası etkileşimde ve duygusal ifadenin kolaylaşmasında ilerleme kaydedilmiştir.
Oyun Terapisi duyguları tanımlama ve ifade etme, güvenli yerleri belirleme, yeni
başa çıkma davranışları geliştirme ve kendini keşfetme gibi önemli terapatik
hedeflere ulaşma aşamasına yarar sağlar.
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Psikodrama Oyun ve Gerçeklik
Berrak Artemiz Çınar, Klinik Psikolog-Psikodramatist

Psikodrama’nın kurucusu Moreno, henüz bir Felsefe öğrencisiyken Viyana’daki
bahçelerde çocukları izlerken aslında insanların “yaşam sahnesinde doğaçlama
yapan bir oyuncu” olduğunu düşünmekteydi. Bu düşüncelerle birlikte Moreno;
sahneyi katılımcıların kendi yaşam alanları, oyuncuları kendi çevreleri, oyunu ise
kendi hikayelerinden oluşan bir psikoterapi yöntemini; psikodramayı geliştirmiştir.
Psikodramada oyun kavramı ısınma oyunları ve protagonist merkezli oyunlar olarak
iki şekilde düşünülmektedir. Isınma oyunları ile katılımcıların bir arada oynadıkları
oyunlarla gruba, konuya, mekana veya belirlenen herhangi bir ana ısınmaları
sağlanmaktadır. Pratogonist merkezli oyunlarda ise oyun bir aşama olarak karşımıza
çıkmakta ve protagonist merkezli çalışmaların önemli anlarına zemin hazırlamaktadır.
Protagonistin oyunu, onun keşfetmek istediği her şeyle ilgili olabilmektedir.
Protagonist, oyununu kendi gerçeklik algısı içinde yardımcı rollerle birlikte oynar.
Hiç yaşanmamış bir veda, söylenmemiş bir söz, çıkartılmamış bir öfke, sık
tekrarlanan bir rüya, sarılınmamış bir aşk, dokunulmamış bir kardeş, çalınmamış bir
enstrüman, seçilmemiş bir aile, hiç planlanmayan bir bebek, tanışılmamış bir akraba,
sahip çıkılmamış bir ihtiyaç, yaşanmış veya yaşanmamış her türlü an oynanabilir.
“Ama bu gerçek değil ki oyun” diye düşündüğümüz an nesnel gerçeklik içindeki
farkındalık anıdır. Oyun oynamanın temel dinamiği bizi, onu bir yandan gerçekmiş
gibi yaşadığımız bir yandan da olan bitenin gerçek olmadığının farkındalığını
taşıdığımız bir ana götürmesidir. Psikodramada ise Moreno artı gerçeklik kavramına
değinmektedir. Bu kavramı Moreno’nun yaşam ve iş ortağı Zerka Moreno bir kişinin
ruhuna dokunduğumuz anda başlayan nesnel veya öznel gerçekliğin ötesindeki bir
boyut olarak tanımlar. Yani psikodrama öznel ve nesnel gerçeklik arasındaki köprü
olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle psikodramada artı gerçeklik“sen ne yapmak
istersin” deki gerçekliktir.
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Bizden Haberler
Oyun Terapileri Derneğinin her yıl düzenlediği geleneksel
sempozyumu bu sene 24-25 Ekim Tarihlerinde İstanbul Teknik
Üniversitesi Maçka Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecektir.
Sempozyumda ele alınacak başlıklar : “Oyun” ve “Ruh sağlığı”
konulu sempozyumda Disiplinler arası bakış ile oyun kavramı ve
anlamı, oyun’un biyolojik mekanizması, insanlık tarihinde oyun,
psikanalizin oyun’a bakışı,oyun’un ruhsal anlamı ve psikoterapide
yeri, oyunun terapotik anlamı üzerinde durulacaktır. Sempozyum
Detayları için www.oyunterapileridernegi.org adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu
Birgül Emiroğlu Bakay
Eylem Ayrancı Orhon
İnanç Sümbüloğlu
Neil Serem Gülenay
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