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İkinci Baskıya Önsöz

Elinizdeki kitapta ateş metaforunu, dünyaya insan olarak 
gelmek, gelişmek için gerek duyulan dayanma gücü ve canlılık-
la bir şeyler yapma ve şekillendirmeye dair yaratıcı süreci birleş-
tirmek için kullanıyorum. Ateş, yaratıcılığı yönlendirdiği gibi 
insanları da tamamen insan olmaya yönlendirir. Bununla be-
raber ateş, ustalık ve dikkat isteyen bir elementtir. İçindekileri 
ısıtmak için daima doğru sıcaklıkta yanmalıdır. Çok sıcak olur-
sa tüketir ve yok eder, harlanmamışsa da hiçbir etkisi olmaz.

Kitabın ilk bölümünde, kendi sanat eserlerime ve stüdyoda 
haftalar ve aylar süren resim çalışmalarıma yer veriyorum. Ba-
zen çok fazla ısı vardır ve resim iyi gider ama bazen de deneyim 
soğuktur ve hiçbir şey ortaya çıkmaz. Genellikle ateşi söndür-
mek ve tekrar yakmak için bir şeyler yapmam gerekir. Ortamı 
bazen müzik ve dans ısıtır, bazen de işe yeni malzemeler dahil 
etmek gerekir. 

Kitabın ikinci bölümünde benliğin psikanalitik bir bakış 
açısından oluşması üzerine bir kuram geliştiriyorum. Burada 
benlikte oluşan birincil canlılık kavramıyla yaratıcılığın ateşi 
arasındaki etkileşimi göstermeye çalışıyorum. Oyun, sanat ve 
hayal gücünün geçiş alanında ateşli bir heyecan duygusu vardır. 
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Böyle bir alana girme fırsatı yoksa hayat soğuk ve boş gelir, böy-
le olunca da benliğin ateşi söner. Karışıklık ve katılım alanlarını 
bulmak için kişi harekete geçmelidir, sanatı içeren terapötik bir 
ilişki bunları bulmanın bir yolu olabilir.

Kitabın son bölümündeyse yaratıcılık ateşinin, terapötik 
ilişkiye canlılık hissi verdiği ve ilerleme sağladığı vaka çalışma-
larını aktardım. Ayrıca tedavi sürecinde sık sık ateşin sıcaklığı-
nın yükseldiği ve aktığı dönemleri, alevin canlılığını koruyama-
dığı soğuk ve nemli cansızlık dönemlerinin izlediğine dikkat 
çektim. Bazen bir şeyin gerçekleşmesi için terapistin müdahale 
etmesi gerekir. Dışavurumcu sanat terapisinde böyle bir müda-
hale, sanat ve hayal gücünün kendisi kadar çok sayıda şeklinin 
olabilmesi gibi bir avantaja sahiptir.

İkinci baskıyla kitap sıcaklığını yaymaya devam ediyor. Ki-
tap, ilk baskısından bu yana dışavurumcu sanat terapisi kültü-
rüne girmiş ve sanat alanındaki öğrencilerle uygulayıcılara hi-
tap eden bir metin olarak yerini almıştır. Yeni bir önsöz yazma 
amacıyla kitabı tekrar okuduğumda, aynı anda hem geçmişe 
hem de geleceğe yolculuk yaptım. İkinci baskının önsözü üze-
rinde çalışmak için kitabı okuduğum yer, kitabı yazdığım yerle 
aynıydı. Okyanusla çevrili bir adada bulunan stüdyomda, or-
mana bakıyordum. Kitabı tekrar okuduğumda, metni yönlen-
diren fikirlerle yeniden bağ kurdum. İnsan gelişiminin merkezi 
yapıtaşı olan imgeleme ateşi (fire of imagination) kavramı, 1994 
yılında kitabı yazdığım zamanki kadar önemli görünüyor. As-
lında zaman geçtikçe ve dünya değiştikçe buradaki fikirler, daha 
da önemli hâle geldi. Köktencilik ve katı düşünme biçimleri, 
dikkatimizin odağında gibiler ve korkudan dolayı tarafsızlık ve 
olasılık duygusunu hızla yitiriyoruz. Kitle kültürü gittikçe daha 
fazla tüketime özendiren, statükocu ve çağdışı fikirleri tekrar 
sunmaya adanmış durumda. Eleştirel bakış açıları, insanları her 
zamankinden daha fazla korkutuyor ve marjinalleştiriyor. Bana 
göre bu akımlar, duyarlılığımızın uyuşturulmasını ve hayal 
etme kapasitemizin kısıtlanmasını temsil ediyor. 
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İlk baskıdan bu yana geçen zaman boyunca bana göre neler 
aynı kaldı ve neler değişti? Kitabın “Resim Günlüğü” başlık-
lı ilk bölümündeki resim sürecim aynı kalırken ortaya çıkan 
şekillerde büyük bir değişiklik olduğunu fark ettim. Manza-
raları düşündüren dairesel şekillerden konutlara veya kutulara 
benzeyen kapalı şekillere geçmişim. Örneğin artık özellikle de 
mücevherlere veya değerli eşyalara benzettiğim sıradan ambalaj 
malzemeleri gibi daha fazla kolaj öğesi kullanıyorum. Hâlâ kır-
mızı, turuncu, altın rengi ve mavi gibi zengin bir renk çeşitlili-
ğiyle çalışsam da paletimde yeşil renk daha ağır basıyor.

Biçimsel değişikliklere neyin neden olduğunu tam olarak 
açıklamak zor. Bir gün stüdyoya resim yapmak için geldiğimde 
önemli bir değişim yaşadığımı hatırlıyorum. Toronto’ya götür-
düğüm için her zaman kullandığım bir malzemem eksikti. Tüm 
bulabildiğim koli bandı, ambalaj kâğıtları, boya kalemleri ve 
birkaç kalemdi. Doğaçlama yapmak zorunda kaldım ve böylece 
yeni bir tarz şekillenmeye başladı. Aslına bakarsanız yaşadığım 
olay, dünyaya dair düşünme şeklimin ne olması gerektiğine dair 
güzel bir analoji oldu. Elimizdekileri değerlendirmek ve bun-
lardan güzel bir şeyler yaratmak zorundayız. Dünya, devamlı 
değişim sürecinde olduğundan aşina olduğumuz eski biçimlere 
güvenemeyiz. 

İlk bölümde bahsettiğim oğullarım da sanatsal biçimlerini 
değiştirdiler. Tabii ki artık daha da büyüdüler, birer sanatçı ve 
müzisyen oldular ve birbirimizden uzaklaştık. Aynı zamanda 
birbirimize daha da yaklaştığımızı da hissediyorum. Artık ara-
mızda daha serbest ve kolay bir bilgi alışverişi var. Kitabımı on-
lara adama konusunda hâlâ rahatım. Giderek daha fazla onların 
geleceği temsil ettiğine inanıyorum ve bu kitabın ruhunu, ken-
di tarzlarında yaşatacaklarına inanıyorum. Her ikisi de doğaçla-
ma çalışıyorlar, buldukları şeylerle çalışıyorlar ve elindekileri şe-
killendiriyorlar. Basit bir hayat yaşıyorlar ve sanat hayatlarının 
merkezinde yer alıyor. Ayrıca kültür ve stiller arasında köprüler 
kurmak için de çalışıyorlar. Biri günlük sesler, elektronik back-
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beat, blues veya caz melodileriyle ses düzenleri oluşturup geliş-
tiriyor. Diğerininse masaüstüne sığabilen kartonlarda hazırlan-
mış siyasi gösteriler yapan bir kukla şirketinin yanı sıra eski ve 
yeni Arap besteleriyle Yahudi bestelerini birbirine harmanlayan 
bir müzik topluluğu var. 

Kitabın yazılmasından günümüze kadar geçen süreçte kesin-
likle değişen şey, şu anda içinde yaşadığımız dünyadır. Kitabı, 
1994 yılında Ortadoğu’da yaşanan barış süreci ve o zamanlar 
bunun beni nasıl etkilediğini hatırlayarak okudum. Tabii ki şu 
sıralar hem o bölgede hem de tüm dünyada bulunduğumuz 
durumun yarattığı acıların farkındayım. Savaş, her yanımızı 
kuşatmış gibi ve her yerde çaresizlik hissi var. Farklı bir gelecek 
hayal etsek de aynı tuzağa düşmeye devam ediyoruz. Bunun 
böyle olması gerçekten çok sinir bozucu. Dünyanın durumu, 
sanatın ve hayal gücünün böyle bir ortamda nasıl bir yeri olabi-
leceği sorusunu gündeme getiriyor. Resim yapmaya devam mı 
etmeliyim yoksa stüdyodan çıkıp politik alana mı girmeliyim? 
İkisini birleştirmenin bir yolu var mı? Sanatın kendisini politik 
ve sosyal olana dahil etme sorumluluğu var mı? Stüdyoyu ve 
dünyayı birbirinden bağımsız, iki farklı grup gibi görmemeye 
çalışıyorum. Stüdyoda farklı malzemelerle yeni formlar oluş-
turulabildiğinden, süreç içinde bir sürü farkındalık oluşabilir. 
Sanatçılar, eleştirel bir bakış açısı oluşturmak ve statükoya mey-
dan okumak için her zaman ön plana çıkmıştır. Evet, sanatın 
dünyada olup bitenlere yanıt verme ve bunları bize göstererek 
harekete geçmemizin farklı bir yolunu sunma sorumluluğunun 
olduğunu düşünüyorum.

Yaratıcılığa psikanalitik bakış açısı sunduğum ikinci bölümü 
yeniden okuduğumda, psikanalizden gelen köklerimin işlerim-
le ilgili düşüncelerimde hâlâ belirgin bir şekilde yer almasına 
rağmen bugün sanat yapmayı merkezde tutmakla daha fazla 
ilgilendiğimi fark ettim. Açıklama ve yorumlamayı içeren psi-
kolojik çerçeveler çizmek yerine keşif ve tanımlama alanlarında 
artık daha fazla kalmaya çalışıyorum. Bunun böyle olmasında 
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son yedi yıldır dışavurumcu sanat terapisi, danışmanlık ve eği-
tim alanlarında yüksek lisans ve doktora dereceleri veren nis-
peten yeni bir kurum olan Avrupa Lisansüstü Okulu (EGS) 
öğrencilerine eğitim vermemin de bir payı var. EGS’nin eğitim 
çerçevesi içinde psikolojik boyutun gölgesinde kalmadan sanat 
temelli bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyoruz. Psikolojinin açık-
layıcı yapısı, yaratıcı süreci azaltma ve kontrol etmeye meyilli-
dir. Oysa daha fazla fenomenolojik ve tanımlayıcı bir tavırla 
olasılıkların kapıları açılarak buradan içeriye sürprizler girebilir. 
Önceliğimiz farklı sanat yollarıyla çalışmaktır, ne yaptığımızı 
anlamaksa bunun ardından ortaya çıkan bir yansımadır. Sanat-
sal çalışmada kalarak ve imgeyi daha ileriye taşıyarak açıklayıcı 
çerçevemizin sanat eseri tarafından nasıl yansıtıldığını göster-
mekten daha fazla bilgi ortaya çıkar ve daha fazla kapı açılır.

Son olarak sonuç bölümündeki vaka incelemelerini okumak, 
yıllar boyunca yaptığım işten gurur duymamı sağladı. Uygula-
malı çalışmayı ve yaptığımız şeyin bir etkisi olduğu gerçeğini 
seviyorum. Devam etmek ve ilerlemek için kendi işimden il-
ham alıyorum. Daha fazlasını yapmam gerektiği duygusu dışın-
da bugüne kadar hiçbir şey değişmedi. Hâlâ benzer bir şekilde 
çalışıyorum ama sanatsal aktivitenin terapötik eyleminden çok 
daha fazla yararlanıyorum. Sanatsal bir sürece girmenin terapö-
tik etkisine şahit oldum (birisinin bir şey yapabildiği gerçeğin-
den, sanatsal eserdeki güzelliğin ve değerin sadece onu yaratan 
tarafından değil, onu gören başkaları tarafından da tanınmasına 
kadar). Çalışmanın kendinde ve ötesinde görülmenin yarattığı 
etkinin, her zamankinden daha fazla farkındayım. En önem-
lisi de yardım etmeye çalıştığımız kişilerdeki etkili gerçekliğe, 
ancak çalışmaya odaklanarak ulaşabileceğimiz noktasında ikna 
olmuş durumdayım. Estetik sorumluluğumuz, işe yarayan bir 
çalışmanın ortaya çıkmasına yardımcı olmaktır.

Doğal olarak kitabın temasının, şu anda içinde bulundu-
ğumuz yeni politik ve sosyal bağlamla nasıl ilişkili olduğunu 
da düşünüyorum. Mevcut siyasi ve sosyal iklimde ateşe yön 
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vermek ne anlama geliyor? Etrafımdaki birçok insanda, siyasi 
ve sosyal değişim konuları hakkında belirgin bir umursamaz-
lık görüyorum. Herhangi bir değişiklik yapmak veya sesini du-
yurmak mevzu bahis olduğunda ortamda bir uyuşukluk, güç-
süzlük ve çaresizlik hissi ağır basıyor. Korku, ateşi söndürüyor. 
Belki de sanatın yaratıcı hayal gücüne nasıl dahil olabileceği, 
bu kriz ve değişim zamanlarında nasıl bir etki yaratabileceğini 
görmek için barış ve sosyal adalet için çalışmayı önererek bir 
miktar yangının oluşturulması yararlı olabilir. 

Uyuşukluk, enerji eksikliğiyle birleştiğinde tüm dünyada, 
savaş ve şiddet alevlerinin yükseldiğini de görüyorum. Şiddeti 
kanıksadıkça bunu, düzeni yeniden yapılandırmanın geçerli bir 
yolu olarak da kabul etmeye başlıyoruz. O hâlde değişim ola-
sılıklarına karşı duyarsız kalmakla savaşa rıza gösterme eğilimi 
birbiriyle ilişkilidir. Savaş ateşiyle oynamak tehlikedir, kolay-
lıkla kontrolden çıkabilir. Savaş ateşi, tam anlamıyla insanları, 
topraklarını ve evlerini yakıp yok ettiği gibi hayal etme, oyna-
ma ve sanat yapma kabiliyetlerini de yok edebilir. Yaratıcı hayal 
gücünün üretken ateşiyle yıkıcı savaş ateşini birbirinden net bir 
şekilde ayırmalıyız. Savaşın ateşine yön vermek, şiddet ve inti-
kam dürtüsüne alternatif olarak diyalog ve tartışmayı, çatışma 
çözmeyi ve sanat yapmayı teşvik etmek için hayal gücünün kul-
lanılması anlamına gelebilir.

Umarım bu kitap, yaşam enerjimizi ve dünya üzerinde var 
olma becerilerimizi ateşlemede hayal gücünün, oyunun ve sa-
natın merkezi rolünü teşvik etmeye devam eder. 
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Teşekkür

Yedi belki de daha fazla yıl geçtikten sonra ateşe yön veren-
ler arasından kimlere teşekkür etmek isterim? ISIS-Canada’da 
çalıştığım iş arkadaşlarım Rowesa Gordon, Lisa Herman, Jani-
ne Hancock ve Lee Shields'e; Avrupa Lisansüstü Okulu'ndan 
(EGS) Paolo Knill, Margo Fuchs Knill ve Majken Jacoby'ye; 
“Bandajdan Öte” adlı yeni projem için Sınır Tanımayan Dok-
torlar'dan Mira Dodig, James Fraser, Jan Mackie ve Bohdan Pe-
tiyk'e teşekkür ederim. Bandajtan Öte projesinde bir danışman 
olarak sanat ve oyun terapisiyle savaş travması yaşayan çocukla-
ra yardımcı oluyorum. Tüm bu insanlar, çalışmalarımda enerjik 
ve hayati bağlamlarla bana ilham vermeye devam ediyorlar. Bu 
kitabın doğuşunda etkisi bulunan ve daha çok kitap, makale ve 
projenin yaratılmasında bana yardımcı olmaya devam eden ko-
cam, ortağım, meslektaşım ve arkadaşım Steve Levine’e tekrar 
teşekkürler.

*

Bu kitapta yer alan materyallerin bir kısmı başka yerlerde 
biraz farklı bir biçimde yayımlanmıştır: The Arts In Psychothe-
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rapy (Psikoterapide Sanat) dergisindeki Women and Creativity: 
Art-In-Relationship (Kadın ve Yaratıcılık: İlişkide Sanat) sayısı, 
C. 16, 4. Sayı, 1989 kışı ve C.R.E.A.T.E.: Journal of the Crea-
tive and Expressive Arts Therapy Exchange'deki (Yarat: Yaratıcı 
ve İfade Edici Sanat Terapisi Değişimi Günlüğü) Playing with 
Fire: Reflections on the Ethics of Expressive Arts Therapy (Ateşle 
Oynamak: Dışavurumcu Sanat Terapisinin Etiği Üzerine Dü-
şünceler) başlığı, 5. Cilt, 1995.
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Önsöz

Ateşe yön vermek, heyecan verici bir iştir. Ateş sönebilir, 
kontrolden çıkabilir, ani bir parlamayla yangına dönüşebilir 
veya birkaç kıvılcımdan ibaret kalabilir. Isı, düzgünce yönlen-
dirilmezse cehenneme dönüşebilir. Saldırganlık ve aşk tek bir 
kaptadır. Zıtların festivalidir: yalnızlık ve bağlanma, özgürlük 
ve hapis, birleşme ve ayrılık, savunma ve kırılganlık, sorular ve 
görevler, kuram ve uygulama, biçimsizlik ve şekil, katılım ve 
yorumlama.

Ellen Levine, Ateşe Yön Vermek: Sanat, Terapi ve Yaratıcılık 
Üzerine Çalışmalar adlı kitabında insanların yaratıcı olması 
için kapsayıcı bir alan hazırlar ve kişinin kendini güvende his-
sedebilmesi için bu alanı korumaya dikkat eder. Alana girer. 
Kapıyı kapatır. Kapıyı açar. Yönlendirdiği ateşe defalarca geri 
döner. Çocuğa özgürlük sunar ve çocuk da dans etmeye baş-
lar. Beraberce fırtınadan ateş yaratırlar. Deneyimledikleri şeye 
isim verirler. Ellen Levine, başkalarına karşı sabırlıdır ve on-
ların yanındadır. Katılımcı olarak anlam ve imgenin temelleri 
ve katmanları arasında ilerlerken kendine nasıl bakacağını bilir. 
Diğerleri arasında bir sanatçıdır ve yolculuğunu boyayarak can-
landırır. 
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Ellen Levine, onu bilgilendiren ve ona geri dönebileceği 
sağlam bir psikanalitik temel sağlayanları tanımamıza izin verir 
ve bu sırada yolculuğunun onu nereye götüreceğini bilmeden, 
kendi keşiflerine devam eder. Dışavurumcu sanat terapisi ala-
nındaki meslektaşlarıyla yoldaşlarını kabul eder ve yoğunlaşan 
ateşte kendi sesini de gittikçe güçlenen diğer seslere ekler. Yön 
verirken yansıyıp değişen renk ve şekilleri, doku ve görüntüleri 
nakşeder. Bazen sessizce dinlemektedir. Bazen mücadele eder. 
Bazen aynı zamanda hem öğrenci hem de öğretmendir. Bazen 
harekete geçer, ardından şaşkınlık ve direnişle döner. Bazen 
dans eder. 

Kendine özgü dikkatli tarzıyla Ellen Levine, çalışmanın al-
tında yatan kuramı gözden kaçırmaz ve şimdilik onun geçiş 
alanı olan turuncu ipliklerini tüm kitap boyunca örer. Rol yap-
manın iyileştirici gücü, kaosa dahil olma, sanat yoluyla otantik 
sembolik dil arayışı, kişinin deneyimine isim verme ihtiyacı ve 
düzen özlemi bütünün bütünlüğünün bir parçasıdır. Onunla 
beraber seyahat ettikçe sevdiği kişilerle birincil ve saygılı iliş-
kilerine, öğretmenlerine ve ait olduğu topluluklara sorduğu 
sorularıyla kadınlarla, ergenlerle, kendi imgesiyle arasındaki 
ilişkilerini daha derinden anlamaya başlarız. Alevler dönüşüm 
geçirdikçe daha yoğun ve daha dayanıklı hâle gelir. 

Ateşe Yön Vermek kitabında seyahat eden bir kadının, sanat-
çının, eşin, annenin, klinisyenin, terapistin ve meslektaşın yara-
tımını tamamlamak için “yön vermeyi” tekrar tekrar kullanarak 
ikilemleri, sevinçleri, özlemleri ve yuvaya dönme arzusu duyan 
gerçek bir kişinin bu oyunu, bu ötekini, bu kitabı yaratma süre-
cini görme şansını yakalıyoruz. Ellen Levine’in kitabında ken-
dinize hoş geldiniz. Bu kitap, size çok güzel bir yön verecek.

Elizabeth Gordon McKim, Şair 
Bali, Şubat1995



Ateş, uçlarda yaşayan bir elementtir. Samimi ve 
evrenseldir. Kalbimizde yaşar. Göklerde yaşar. 
Maddenin derinliklerinden yükselir ve kendini sevginin 
sıcaklığıyla sunar veya maddeye geri dönerek orada 
gizli ve bastırılmış bir hâlde nefret ve intikam gibi 
saklanabilir. Tüm olgular gibi iyilik ve kötülüğün karşıt 
değerlerine bu kadar kesinlikle atfedilebilecek tek 
şeydir. Cennette parlar. Cehennemde yanar. Hem 
şefkat hem işkencedir. Hem aşçılığın belkeğimi 
hem de kıyamettir. Bir yandan iyi çocuğun ihtiyatla 
yanında ısınabildiği fırın, diğer yandan alevlere 
yaklaşan çocuğun oyun oynadığında itaatsizliğini 
cezalandırandır. Sağlık ve saygıdır. Hem iyi hem de 
kötü bir vasi ve korkunç bir tanrısallıktır. Kendiyle 
çelişebilir ve tam da bu nedenle evrensel açıklama 
ilkelerinden biridir.

Gaston Bachelard, The Psychoanalysis of F
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Giriş

Ateşe Yön Vermek kitabının yayımlanmasıyla sesimi, son 
birkaç yıldır yeni yeni ortaya çıkan dışavurumcu sanat terapi-
si alanı hakkında düşünen ve yazan meslektaşlarımdan oluşan 
koroya ekliyorum. Alanımız büyüyor ve bir alanyazın gelişiyor. 
Terapist olarak çalışıyoruz ve başkalarını eğitiyoruz. Bazılarımız 
düşüncelerimizi ortaya koyarak yol gösterici ilkeler geliştiriyo-
ruz. İşimizin ruhuyla ilgili her zaman takdir ettiğim şey, ona 
birçok farklı bakış açısıyla yaklaşabilmemiz. Dışavurumcu sa-
nat terapisi alanyazında çeşitli fikir ve yaklaşımları ele alıyoruz. 
Dışavurumcu sanat terapisinin doğasını; sanat terapisi, dans 
terapisi, müzik terapisi, drama veya şiir terapisi gibi daha ge-
leneksel uzmanlıklardan ayıran şey, çok türlü olmasıdır. Ala-
nın çeşitliliği, sanatın çok türlü doğasını ve çalışmalarımızda 
karşıtların ve farklılıkların yarattığı gerginliği kontrol edebilme 
kapasitesini yansıtır.

Alanyazındaki çeşitli sesler arasında 1970’lerin başından 
beri terapide sanat hakkında yazan Shaun McNiff’in çalışma-
ları da yer alıyor. Çalışmaların yönü; ruhun kendini, imgeler 
biçiminde gösterme ihtiyacını dikkate alan derin bir sanat psi-
kolojisi geliştirmek olmuştur. Bu imgeleri nasıl öne çıkardığı-
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