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Klinik Psikolog ve Dışavurumcu Sanat Terapis-
ti Suzi Amado, sanatın her dalının ruhumuza 
iyi geldiğini vurguluyor. “Sanat nasıl iyileş-

tirir?” dosyamız için biz sorduk, Suzi Amado da 
içtenlikle cevapladı…

Sanatı terapi aracı olarak kullanmaya nasıl karar 
verdiniz?
Süreç benim sanatla iç içe olma isteğim ile 
başladı. Boyalarla, renklerle vakit geçirmeyi çok 
özlemiştim ve bunu yapacak alanlar arıyordum, 
değişik müzikler dinliyor ve bundan keyif alıyor-
dum. O sırada Julia Cameron’un Sanatçının Yolu 
kitabı girdi hayatıma. Sanatın dönüştürücülüğü-
nü her hücremde hissederken terapi odama da 
taşımak istediğimi fark ettim. Bunu içime sinerek 
yapabilmek için 2009’da ikinci yüksek lisansımı 
yapmaya California Institute of Integral Studies’e 

gittim ve 3,5 yıl boyunca, beceri geliştirme, teori 
ve süpervizyon ile yoğun uygulama içeren sanat 
terapisi yüksek lisansımı yaptım. Orada öğrendi-
ğim deneyimi, teoriyi, ihtiyacı sanatsal sürece ter-
cüme etme becerimi, yaptığım her işte kullandım.

  SANATIN HER DALI ETKİLİ 
Hangi sanat dalları daha etkili sizce?
Sanatın her dalının etkili olduğunu düşünüyorum. 
Biri diğerinden daha etkili diyemem ama kişi eğer 
profesyonel sanatçıysa ya da bir sanat alanında 
yoğun çalışıyorsa daha az hakim olduğu sanat ala-
nını öneriyoruz. Çünkü iyi olduğu ya da olmaya 
çaba gösterdiği bir sanat dalında yapılan müdaha-
leler kişide mükemmeliyetçiliği tetikleyebilir. 

Peki, sanat bize nasıl ve neden iyi geliyor?
Sanat terapisinde estetik yanıt diye bir kavram 
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vardır. Bir sanat işini yaparken ya da sanat ile 
temas ettiğimizde (gördüğümüzde, dinlediğimizde 
dokunduğumuzda, izlediğimizde) içimizde bir kı-
pırdama hissedebiliriz. Bu bizim estetik yanıtımız-
dır. Estetik yanıtlarımız bize iyi gelebilecek sanat 
işleriyle temas ettiğimizde iyileşmemize katkıda 
bulunur. Bazen sanat işi deneyimimizi yansıtır; 
anlaşılmış hissederiz, bazen sanat bize duymaya 
ihtiyacımız olan şeyi söyler; desteklenmiş hisse-
deriz, bazen de bize iyi gelen bir deneyim yaşatır. 
Bazen bir içgörü kazanmamıza aracı olur, bazen 
bizi zorlandığımız bir şeyden biraz uzaklaştırıp fe-
rahlatır. Sanat üretmek de bize sevdiğimiz bir şeyi 
yaptığımız için, iç dünyamızı yansıtacak güvenli 
bir alan bulduğumuz için ve yaratıcılığımızı açtığı 
için iyi gelir. Tabii, sanat terapisinde desteklediği-
miz sanat üretiminde dikkatli olmak, malzemeyi 
doğru seçmek, kişiyi doğru desteklemek önemli 
ama hayatın içinde keyif aldığımız her sanat aktivi-
tesi, ruhumuza, özümüze iyi gelir.

Sanat, terapiye gelen herkes için uygun bir araç 
mı? Yöntemleri nasıl belirliyorsunuz?
Hiçbir terapi yaklaşımı herkese iyi gelmez ama sa-
nat terapisi, şu grup için uygun değildir diyebilece-
ğim bir grup da yok. Çocuklar, ergenler, yetişkinler, 
çiftler, farklı ruh sağlığı sorunları yaşayan insanlar, 

travma mağdurları ve yaratıcı olarak sıkışmışlık de-
neyimleyen kişiler, sanat terapisinden faydalanabi-
lir. Ancak kişinin sanatla çalışmak istemesi önemli. 
Eğer istemiyorsa iyi gelmeyeceğini düşünüyorsa 
asla zorlamayız. 

 HANgİ SANAT DALINI 
 NASIL SEçmELİYİz ? 
Hangi sanat dalını kullanacağımızı seçerken şunla-
ra dikkat ediyoruz:
• Kişi, herhangi bir sanat dalında çok iyiyse başka 

bir dala gidiyoruz. 
• Kişiye olasılıklar sunuyoruz ve her şeyi bir davet 

olarak sunuyoruz. “Bunun ritmini yapmak ister 
misin? Bu objenin bir sesi olsa ne derdi?” gibi 
soruları sunuyoruz.

• Birçok zaman, bir sanat dalından diğerine geçiş 
de yapıyoruz. Önce ritim yapıp sonra hareket 
etmek, ardından resim yapmak gibi bir yöntem 
olabiliyor. 

Bir terapist olarak değerlendirmelerinizi duyabilir 
miyiz? Özellikle ABD’de çalıştığınız dönemdeki 
deneyimlerinizi paylaşır mısınız?
Sanat harika bir araç ama terapist önce iyi bir 
insan olmaya, sonra iyi bir terapist olmaya emek 
vermeli. Ben sanat terapisi alanında yüksek lisans 
yaparken bir hastanede çalıştım ve bu benim kal-
bimi inanılmaz genişleten bir deneyim oldu. Dini 
görevliler, terapist adayları, masaj terapisti adayla-
rı, müzisyenler ve bütünsel hemşirelerden oluşan 
bir ekiptik ve hastalara destek veriyorduk. Ben 
yoğun bakım hastaları, kanser hastaları ve organ 
nakli hastalarıyla çalıştım ağırlıklı olarak. Tek tek 
de çalışıyorduk ama bazen mesela bir müzisyenle 
aynı odaya giriyordum ve ben meditasyon yaptırır-
ken o da sezgisel bir şekilde müzik çalıyordu.

Türkiye’de sanatın terapide kullanımı konusunda 
nerede olduğumuzu düşünüyorsunuz?
Bence çok başlangıçtayız. Yüksek lisans düze-
yinde sanat terapisi eğitimi almış çok az sanat 
terapisti var. Sanat atölyeleri, yaratıcılığı açma 
çalışmaları, sıklıkla sanat terapisi olarak tanıtılıyor. 
Sanat terapisi bir terapidir ve eğitim sürecinde uy-
gulayacak olan kişinin çok ciddi bir klinik altyapı 
edinmesi önemlidir, çünkü sanatla sözle ulaşıl-
makta zorlanan derinliğe çok daha hızlı ulaşılabi-
lir. Ortaya çıkan materyalle çalışılabilecek klinik 
yetkinlik elzemdir.

ithafsanat.com 25

Terapi yöntemi olarak 
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yararlanılıyor. 
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