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ÖNSÖZ 

Doğası gereği sanat ve yaratım süreci, iyileştirici, güçlendirici ve katartik 

etkisiyle farklı kültürlerde bir terapi yöntemi olarak kullanımı tarih öncesi 

dönemlere dayanmaktadır. İnsanlığın varoluşundan bu yana süregelen bir olgu 

olan sanatın ruhsal, zihinsel ve bedensel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini 

ortaya koyan çalışmalar son zamanlarda giderek artmaktadır.  

İnsanlık tarihi boyunca sanat ve sağlık yaşamın ayrılmaz öğeleri olarak 

yan yana yer almışlardır. Sanat terapisi, insanın içsel dünyasına anlam 

vermesine, bilinç dışı duygularını da dışa vurarak yansıtmasına yardımcı olan 

bir ifade biçimi olarak günümüzde kronik hastalıkların semptomları ile 

başetme,  ilaçların yan etkilerini azaltma, immün sistemi güçlendirme, ruhsal 

çökkünlüğü önleme,  sağlıklı davranışları güçlendirme, gerginlik ve kontrol 

kaybından kaçınma gibi çeşitli nedenlerle yardım alınan bir alan olmuştur. 

Sanat uygulamaları başta olmak üzere insanların tamamlayıcı terapilere 

yönelik ilgilerinin artması sanat ve sağlıkla ilgili profesyoneller başta olmak 

üzere farklı alanlarda bulunan birçok kişi ve kuruluşu toplumun bu gereksinimi 

karşılamaya yönelik çalışmalara yönlendirmiştir. Bu doğrultuda alanla ilgili 

uğraş veren kişilerin tamamlayıcı terapilerin kullanımına ilişkin uygulamalarını 

geliştirmeleri, etkin stratejiler belirlemeleri ve sağlıklı ve/ veya hasta bireyleri 

tamamlayıcı terapileri etkin ve doğru şekilde kullanmaları konusunda 

yönlendirmeleri önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda sanat ve sağlık birlikteliğini güçlendirme ve alana katkı 

sağlama gereksinimine dayalı son zamanlarda yapılan çalışmaların ve güncel 

bilginin bu kitapta bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Kitabın içeriğinin 

oluşmasında emeği geçen tüm hocalarımız başta olmak üzere, bize bu imkanı 

veren İksad Yayınevi’ne teşekkür ederiz. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Songül MOLLAOĞLU  Prof. Dr. Mukadder MOLLAOĞLU 
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GİRİŞ 

İnsanlık tarihiyle başlayan, birlikte gelişen, biçimlenen ve ilerleyen bir 

fenomen olan sanat, bireyin farkında olarak veya olmayarak duygu ve 

düşüncelerin fiziksel bir forma dönüştürebilme sürecidir (Gombrich, 2004). 

Aynı zamanda sanat; bireysel umutsuzlukları, krizleri, negatif veya reddedici 

bir etki oluşturmadan sağaltım yoluyla bir yöntem olarak psikolojik ve fiziksel 

hafifleme, rahatlama ve konfor sağlama girişimi olmanın yanında kişinin 

duygu, düşünce, tutumunu  ifade edebilme yoludur (Freud, 2001).  

Sanat, kişilerin baskılanmış ve bilinmeyen veya ulaşılamamış 

duygularını aktarır, ruhun bilinçli ve ya bilinçsiz tarafları arasında iletişimin 

akışını sağlar ve bilinçsiz öğeye somut bir form kazandırır (Masters, 2015; 

Oymakcıer ve Özaltunoğlu,2019). Bireyin ve toplumun yaşam pratiklerine yön 

verme, rahatlatma, anlam katma ve kolaylaştırma gibi etkilerinin yanında 

doğanın olgularından yaralanarak yeniden oluşum sürecini inşa etme, 

şekillendirme, farklı yaratım veya dizayn etme gibi etkilere de sahiptir. Birey 

ve toplumu inşa ederek, yaşam alanını iyileştirme, geliştirme ve sanat mekanın 

anlamlandırılmasına etki yapabilmektedir (Kandinsky, 1993:64). Çağdaş görüş 

sanatın içinde etkileyici ve büyüleyici bir rol barındırdığını ileri sürer. Aynı 

zamanda sadece objeyi değil, özneyi, sanatçının dışındaki evreni ve sanatçıyı 

da çevreleyen, düşler oluşturan bir büyünün oluşum evresini inşa eder 

(Baudelaire, 2003:57).  

Ertan & Sansarcı, (2017, s. 15) , “…Yaratıcılığın yada hayal gücünün 

ifade ediliş biçimi olarak anlaşılır. Sanat terimi, pek çok insan tarafından epey 

basit bir eylem olarak bilinse de akademik anlamda, tanımı yapılıp 

yapılamayacağı dahi tartışma durumudur. Bütün başka bakışların ortak noktası 

ise, sanatın, insanlığın evrensel bir değeri olduğu gibi, değişik biçimlerde de 

her türlü başka kültürler ile de algılanabilir olduğudur “ olarak günümüz 

sanatını tanımlamaktadır. 

Sağlık disipliniyle görsel sanatların aralarında güçlü bir uyum vardır 

çünkü görsel sanatlar üretici ifadeleri bir değer olarak görülmesi ve 

değişiklikleri bir kazanım biçiminde değerlendirmesi temel bir öneme sahiptir 

(Stuckey ve Nobel, 2010: 255).  

İnsan varlığıyla şekillenen bir kavram olan görsel sanatlarda kişilerin 

duygu, düşünce ve inançları görsel sanatlar aracılığı ile somutlaştırılmaktadır 

ve maddeye dönüşmektedir (Salderay 2008, Gombrich 2004). El sanatları, 

seramik, desen, resim, heykel gibi görsel sanat faaliyetleri 

yaratıcılığı,üretkenliği,  bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimi destekler 

(Özsoy, 2003). 
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Sanat disiplinin multidisipliner işleyişi sağlık alanında kullanımıyla, 

sağlık disiplininde de önemli sonuçlar ve bilimsel veriler sağlanması yönünde 

sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır 

Köken ve bağlam olarak çok geçmişe dayanan görsel sanatlar ve sağlıkta 

iyileşme üzerine etkisi medikal tedaviyle beraber bir tedavi seçeneği olarak 

kullanılmıştır. Disiplinlerarası bir geri plana sahip olan sanat, içinde 

barındırdığı tüm formlarıyla sanat terapi alanına katkı sağlayarak, uyum ve 

işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Geçmişten başlayarak 

günümüz tedavi ve terapi yöntemleri içinde artarak devam eden görsel 

sanatların yeri ve önemi yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Görsel 

sanatlarla beraber sanatın tüm formlarının kullanıldığı sanat terapisinde 

disiplinlerarası bir dayanışma ve işbirliğine dayanmaktadır.  (Case ve Dalley, 

2006). Post modern dönem öğretilerinden olan multidisipliner çalışma 

geleneğinin kazanımları sonucu sanat kendine daha geniş bir etki ve çalışma 

alanı bulmuştur.  

Sanat terapi aracılığıyla üretilen pratikler ve ürünler, üreten bireyin 

bireysel özellikleri, psikolojisinin ve davranışlarının yansımasıdır. Sanat 

terapisinin özü de sanatsal materyallerle danışanlara duygusal yaşantı ve 

aktarımlarını tasarlama, kendini ifade etme olanağı vermektedir (Öz, 

2015:824). Bireyin yaşadığı çevresiyle sağlıklı bir iletişime geçebilmesi 

günümüz dünyası için önemli bir gereksinimdir. Birey ve toplum arasında 

başlatılacak sağlıklı bir iletişim ve bu iletişim becerilerine sahip olma hem birey 

hem de toplum açısından bir gereksinimdir. Kurulmuş sağlıklı bir iletişim 

karşılıklı güven ve birbirini anlama pratiğine dayanmaktadır. Bu iletişim sözlü 

ya da sözsüz olabilmektedir. Sözlü iletişim kurmanın yolları tıkandığı veya 

zorlaştığı bazı durumlarda, bir yöntem olarak sözsüz iletişime geçmenin yolları 

aranılacaktır. Sözsüz iletişimi kurabilmek için yararlanılan bazı piktogramlar, 

göstergeler, semboller vardır. Bu tür yardımcı unsurları içinde barındıran sanat 

veya görsel sanatlar yoluyla sanat objesi üzerinden iletişim kurmanın yolları 

denenmektedir.  

Sanat Terapinin Tarihçesi 

İnsanlık tarihi kadar eski olan sanat, insanlar var oldukça da 

yaşayacaktır. Sanat tarihinin en eski örnekleri olan duvar resimlerine Fransa‟da 

Lascaux ve Chauvet, İspanya‟da Altamira mağaralarında raslanmaktadır 

(Resim 1). Farklı dönemlerde bu  figürlerinin mağaralara çizilmesi bu resimleri 

yapanların duygularını, düşüncelerini,inançlarını ve amaçlarını yansıttığı 

gerçeğini yansıtmaktadır. O günden bugüne başta görsel sanatlar olmak üzere 
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insanlar kendini anlatma, ifade etme ve rahatlama aracı olarak sanatın farklı 

formlarını kullanmış ve farkında olarak ya da olmayarak günümüzde sanat 

terapi olarak adlandırılan sanatın iyileştirici etkisinden yararlanmışlardır. 

 

Resim 1: Altamira Mağarası ve Paleolitik Mağara Sanatı 

Kaynak: Altamira Museum website: information of the cave.  
 

Sanat terapisi çağdaş dönemlerin bir kazanımı veya getirisi gibi görülse 

de,  kökleri antikçağa temellenen bir tedavi yöntemidir. Mağara duvarları 

çizimlerinden, mumyalanan ölü bedenlere, ritüellerde kullanılan maskelerin 

oyulmasına, parşömenlere yapılan görseller, grafikler, hamur veya toprakla 

oluşturulmuş formların hemen hepsi sanat terapinin tarihsel olarak varlığını 

artırarak devam ettiğinin bir kanıtı ve göstergesidir (Filiz, 2016:169).   

Bir terapi yöntemi olarak ilk kez iletişim tedavi ve konfor amaçlı, 

Bergama’da Zeus Tapınağının yer aldığı Eskülapolarak da bilinen tarihi 

bölgede bulunan antik tiyatroda hayata geçirilmiştir. Bu terapi yöntemi 

Romalılardan günümüze bu amaçla uygulana gelmiştir. (Giannini, J. 2004: 75-

91).  

Dr. Frigero 1880’li yıllarda İtalya’da hastalarının yaptığı sanatsal 

faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ortaya çıkan sanat ürünleri hastaların tıbbi olarak 

tanılanmalarını desteklemiştir. Prinzhorn’un 1922’de yayınlanan kitabında 

“Ruh Hastalarının Resimleri” adlı kitabında hastalara yaptırılan sanat 

ürünlerinin tanı amaçlı değerlendirildiği belirtilmektedir. Nolan C. Lewis ise, 

yetişkin nevrotik hastaların resim çalışmalarını değerlendiriyordu (Kaya 

Göktepe, 2014).  

http://en.museodealtamira.mcu.es/Prehistoria_y_Arte/la_cueva.html
http://museodealtamira.mcu.es/
http://museodealtamira.mcu.es/
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Köken ve bağlam olarak Sanat terapisinden 1940’lardan günümüze 

profesyonel bir terapi disiplini olarak yararlanılmaktadır. 1960 ve sonrasında 

ise etkili bir biçimde varlığını kanıtlamıştır. Kavram ilk kez 1942‘de tüberküloz 

hastaları üzerine yaptığı araştırmayı ifade etmek için Adrian Hill tarafından 

kullanılmıştır. Hill, araştırmasında hastaların resim yaparken bunu sadece bir 

vakit geçirme pratiği olarak görmediklerini, aynı zamanda stresle baş etme, 

kaygı ve travma deneyimlerini ifade etmek için de yararlandıkları bir yöntem 

şeklinde algılamış olduklarını duyurmuştur (Akhan, 2012). Formel olarak 

1940’lara kadar sanat terapi eğitiminin olmadığı bilgisiyle 20. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren sanat formlarının tedavi veya terapi yöntemine dahil 

edilerek yararlanılmıştır (Acar ve Düzakın, 2017:9-10). 

Sanatın iyileştirici gücü ilk kez psikoloji hastalarının müdahalesiz yani 

kendiliğinden yaptıkları görsellerin tıp doktorları tarafından gözlemlenmesiyle 

başlamıştır. Kreapelin ve Bruer hastaların çizimlerinin teşhiş ve tedavi 

aşamasında önemli belirtiler taşıyabileceğini iddia etmişlerdir (Rubin, 2010; 

Acar ve Düzakın, 2017:8).  

Sanat terapisi, Margaret Naumberg tarafından 1915 yılında  Amerika’da 

bir meslek olarak tanımlandıktan sonra 1958’ de  de onun ilkeleriyle ilk defa 

sanat terapisi kursu açılmıştır. Sonraki süreçte 1961 yılında halihazırda 

günümüzde de yayın hayatına devam eden Sanat Terapisi Bülteni adlı dergi 

yayınlanmaya başlamış, 1960’ların sonunda da uzmanlar ve alana ilgi 

duyanların bir araya geldiği Ulusal Sanat Terapileri Birliği kurulmuştur 

(Babaoğlu, 2011, s. 194). 2000’li yıllarda ise sanat terapi kilit bir terapi ve 

iyileşme modeli olarak hız kazanmıştır.  Bu iyileşme modeli toplumun birçok 

kesiminin referans aldığı bir yöntem olarak, özel eğitim gerektiren çocuklardan, 

mental, fiziksel rahatsızlığı olan her kesim için tedavi ve baş etme 

yöntemlerinden biri olarak öne çıktı. Türkiye’de ise konu ile ilgili Sanat 

Psikoterapileri Derneği 2012 de kurulmuştur (Sanat Psikoterapileri Derneği, 

2023). Dernek sanat terapi ile ilgili çalışmalarını 'Sanat Psikoterapi ve 

Rehabilitasyonu' konulu temayla eğitim ve atölye faaliyetleriyle 

sürdürmektedir. 

Sanatin İyileştirici Rolü 

Sanat yapan bireylerde estetik şekillerde yansıyan nesnel bir 

gerçeklik olarak ele alındığında sanatın iyileştirici yönü  var olan ve 

olmayan arasındaki bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Sanat, içsel 

ve dışsal nesnellerin gerilimini serbestleyerek bir ara alan oluşturur ve 

bir köprü görevi üstlenir (Winnicott, 2007. Duyumsanabilen, görülebilen 
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ve işitilebilen bir iletişim türü olarak sanat, tüm kültürlerde ve sanatın 

tüm formlarından yararlanılarak görseller, renkler, imgeler, notalar, 

jestler, mimiklerle bireyin kendini ifade etmesinde bir gösterge 

olabilmektedir (Mollaoğlu, 2022) Sanat terapiyle danışanın kendi 

yaşantılarına, bilinçaltına, rahatsızlıklarına, konuşamadıklarına ve 

ulaşamadıklarına uzanabilmesi sağlanmaya çalışılır.  Bu yolla birey 

deneyimlediği olumsuz durumları semboller, göstergeler, işaretler, 

sesler, jest, mimik, dans, hareket gibi eylemlerle dışa vurabilmektedir. 

Çeşitli nedenlerle bilinçaltına gönderilmiş, saklanmış, bastırılmış 

korkular, duygular, yaşantılar, deneyimler ve düşüncelerin bilinç 

yüzeyine çıkarılabilmesi sanat formlarıyla mümkün hale gelebilmektedir 

(Masters, 2005).  

Bireyin sözel olarak aktaramadığı duygularını sanatsal bir forma 

dönüştürerek aktarması bireyin çevresiyle iletişimini başlatması 

açısından önemlidir. Bireyle bildirişimin sağlanamadığı veya yetersiz 

kalındığı durumlarda sözsüz bildirişim aracı olarak yararlanılan sanat, 

istendik ve tercihen olması beklenilen amaçlarla ilişkili olarak 

eylemlerin inşa edilmesi sürecini yapılandırır ve iletişim için bir 

motivatör olabilir. Motivasyon, kişilerin bağlam içerisinde pozitif duygu 

ve düşüncelere odaklanması ve bu ilerleyen durumla beyin tarafından 

salgılanan endorfin hormonun harekete geçirilmesinde olumlu bir ruh 

hali yaratmaktadır. Bu nedenledir ki, sanat kişilerin içerisinde bulunduğu 

durumu ve kendilerini ifade etme biçimleri, kendilerini 

tanımlayabilmeleri gibi farklı ihtiyaç ya da yönelimlerini giderme gibi 

önemli bir sorumluluk taşımaktadır (Mollaoğlu, 2022). Bu yanıyla 

birçok problemin ve duygu durumunun betimlenmesi şeklinde ifade 

edilen sanat, pratiğe dayalı ve dışavurumcu tutumu sayesinde  kişilerin 

yaşantılarındaki zorlu süreçlerle baş etme yollarını güçlendirerek hayata 

değişik açılardan bakabilmelerine olanak sağladığı gibi psikolojik bir 

rahatlık sağlama yöntemi olarak da başvurulan bir yöntemdir. Spaniol 

(2001:221)’e göre; sanat terapisi, görsel imajın toparlayıcı, terapi veya 

rehabilite edici gücünü elinde bulundurma inancı temelinde inşa edilen 

ve genellikle ruhsal farkındalık ve duygusal yetkinliğin bir mekanizması 

ve üretim sürecinin tedavi edici potansiyeline yönelik bir tedavi şekli 

olarak hayatımızda yer almaktadır.  
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Sanat terapi, günümüzde giderek yaygın ve etkin bir şekilde 

yararlanılan bir alandır. Sanat terapi, rehberlik ve bilinçaltına 

depolanmış duygu ve düşünceleri geri çağırarak açığa çıkartmak, 

bilinçaltına tutulan negatif duygulara yönelik bir önsezi geliştirmek 

üzere kişiler üzerinde psikoterapi etkisiyle öne çıkar. Sanat terapinin iki 

hedefi olduğunu söyleyen Naumberg (1953), bunlardan birincisinin 

bilinç dışına itilmiş duygu ve düşünceleri bilinç düzeyine çekmek, diğer 

hedefin ise, bilinçaltıyla ilişkili olan negatif davranış ve düşüncelerin 

öznesine ileriyi görme veya sağduyu kazandırmak olduğunu belirtir. 

Sanat terapistleri sanatın anlatım şekillerini bireye destek yöntemleriyle 

etkinleştirerek bu durumdan yarar sağlayıcıyı üretici bir ‘yardım etme’ 

alanına ulaştırmaktadır. Birey gelişimi psikodinamik, bilişsel, bireysel 

ve kişilerarası duygusal çelişkileri gidermeye destek olan iyileştirici 

materyallerden yararlanan psikososyal kuramlara dayanır. Çok uzun bir 

geçmişe dayalı olarak alan uzmanları tarafından geliştirilen ve yürütülen 

sanat terapi programlarının iyileştirici etkisi üzerine güçlü çalışmalar 

ortaya konulmuştur (Malchiodi, 2011). 

Sanat terapisinin etkisi, sanat materyallerinden ve formlarından 

yararlanılarak dışavurumcu veya anlatımcı sanat komponentlerini 

kullanmak üzere bir ekspresyonist terapi olarak yansımaktadır (Resim 

2). Dışavurumcu sanat terapide temel ilkeler; 

• Sanat terapi danışanının kendini güvende hissetmesi için 

güvenli bir ortamın sağlanması, 

• Sanatsal aktivitenin kişiye özgü seçilmesi,  

• Sanat terapi danışanının yapılan aktivitede özgür düşünmesine 

ve kendi resmini anlatmasına ortam sağlanması, 

• Resmin orijinal ve kişiye özgü olması,  

• Tanılama amaçlı yaklaşılmaması 

• Sanat terapi danışanının kendi işaret ve sembolleriyle içgörü 

kazanmasının desteklenmesidir (Göktepe, 2015:29-30;Öz 

Çelikbaş, 2019). 

Üretim sürecinin ruhsal boyutu konvensiyonel psikoterapötik 

kuram ve yöntemleri, özellikle değişik sanat materyallerinin duygusal 
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niteliklerini algılamakta ve bu nitelikleri bir araya getirmektedir. Sanat 

terapi resim, bale, dans, tiyatro, sinema, heykel, müzik, grafik, bale, 

seramik gibi sanatın tüm uygulamalı formlarına yansıyarak, terapi alan 

kişiye dönmektedir. Multidisipliner bir anlayışla ele alınan sanat terapisi, 

sağlık disipliniyle etkileşerek güçlü bir ilişki üzerine inşa edilmiş ve 

sanat ile sağlığın birlikteliğini etki-tepki mekanizmasıyla işletmektedir.  

 

Resim 2: Yazarın Arşivinden (Kendi çalışması). 

Amerikan Sanat Terapisi Derneği, sanat terapisini hastalık, stres, şok 

veya travma benzeri güçlüklerle karşılaşan veya bireysel gelişim arayışı içinde 

olan bireylere profesyonel kişiler desteğinde verilen, sanat pratiği üretmenin 

terapötik (İyileştirici, tedavi edici) yararlanma biçimi olarak ifade eder 

(Edward,2014:3). Cathy Malchiodi (2003) ise: “sanat terapisi, yaş farkı 

olmaksızın kişilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal konforunu yükseltmek ve 

iyileştirmek için sanatta üretici süreçte yararlanılan psikolojik sağlık 

uzmanlığıdır” biçiminde betimler. Yurtsever (2014) “Sanat terapisi sanat 

ürününün iletişimde en temelde durduğu bir terapi formatıdır. Danışanın sanat 

materyallerini kullanarak kendini ifade etmesi, içsel değişim yaşaması 
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hedeflenir. Terapist ve danışanın yanı sıra sanat ürünü de bu ilişkinin 

içindedir.” Olarak sanat terapisini açıklamaktadır. 

Sanat terapi disiplinler arası bir uyumu ve geri planı gerektiren zorlu ve 

köklü bir çalışma alanı olarak uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Sanat terapi 

desteğiyle hastaların mümkün olabileceği kadar yaşam kalitelerini yükseltmek, 

yaşamla olan bağlarını güçlendirmek ve verimli veya yaratıcı pratiklerde 

bulunmasını sağlamak, hayatını anlamlı ve değerli hissettirmek, bireyin 

kendisine ulaşarak ürettiği pratiklerle yaşam içinde var oluşunu değerli ve 

gerekli olduğunu bireyin kendisine hissettirmek amaçlanmaktadır. Bu pratikler 

ve üretimlerle sosyalleşen birey içinde bulunduğu rutinine yaşam alanına 

uyumunu ve tahammülünü iyileştirecektir. Ürettikleriyle kendini hayatın içinde 

konumlandıracağı noktada değerli ve gerekli görecektir. Bu yolla kendini ifade 

eden birey iletişimin çok boyutlu formlarını deneyimlemiş olacaktır. Bu da 

sanat terapinin en temel kazanımı olarak kabul edilmektedir. 

Amerikan Sanat Terapisi Derneği (2009), sanat terapisini yaş farkı 

gözetmeksizin kişilerin mental, bedensel ve duygusal değerlerini ilerletmek ve 

iyileştirmek için sanatın yaratımsal sürecinden yararlanılması ile ortaya çıkan 

psişik iyileşme etkisiyle bir ruh sağlığı disiplini olarak görmektedir.  

Dolayısıyla sanat terapisi sanat formları aracılığıyla kendini anlamlandırmayı 

ve anlatmayı kapsayan bu üretim dönemini, bireylerin çatışma ve problemlerini 

giderme, bireyler arası ilişkileri ilerletme, kaygı ve stresini hafifletme, öz saygı 

ve öz bilinci yükseltme, farkındalığı artırma gibi birçok olumlu kazanımlara yol 

açan bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Başka bir ifadeyle herhangi 

bir sanat formuyla ilgilenmek veya üretim sürecine girmek bireylerdeki zihinsel 

veya fiziksel rahatsızlıklar üzerinde olumlu veya yapıcı etkiye sahiptir. 

Bireylerin gelişimlerini onaran, yükselten hayat standardını  belli bir seviyeye 

ulaştıran iyileştirici ve tedavi edici sonuçları olduğu düşünülmektedir. Destek 

talep eden danışanlara profesyonel destek sağlandığında travmalar ve olumsuz 

yaşam pratikleri deneyimlerinin aşılabileceği veya baş etme yollarının 
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gelişebileceği araştırmalarla doğrulanmıştır (American Art Therapy 

Association, 2009). 

Sanat yoluyla terapi; sanat kavramının içinde barındırdığı sinema, dans, 

ritm, müzik, görsel, resim, baskı, grafik, heykel dijital sanatlar, sanal veya fiziki 

müze ziyaretleri, sergiler gibi birçok formu içermektedir. Bireylerin bu 

üretimler sürecinde öz saygısını geri kazandığı, kendine olan yaratım inancını 

arttırdığı ve başkalarıyla geliştirdiği etkileşimde sağlıklı bir iletişimle 

sosyalleştiği bilgisi de çalışmalarla ortaya çıkarılmıştır (Göktepe,2015:12).  

Sanat terapi pratiği, birey gelişimi, eğitim, psikodinamik, kognitif, 

bireylerarası ve farklı duygusal çelişki, tutum yönetimi, sorun çözme ve 

sorunlarla baş etme, endişeyi hafifletme, gerçekliği algılama oryantasyon 

desteği ve benlik saygısını artırma hakkındaki psikososyal kuramlara temellenir 

(Sayar,2006) . Freud’un ve Jung’ın psikanalitik temalı araştırmaları 

verilerinden, Freud (1977) birey veya toplum çatışmalarının, birey veya 

toplumları sanatsal üretime teşvik ettiğini, görsel – resimlerle ifadenin, birey 

psikolojisinin iç dünyasını algılamak veya çözümlemek için önemli ve etkili bir 

yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. Jung (1968), hayal gücünün göstergeler 

üreterek psikolojiyi iyileştirdiğini, travma ve stresle karşı karşıya kalmış 

kişilerin bu yöntemle kendi kendilerini tedavi edebileceğini ifade etmiştir.  

Sanat terapisi birey psikolojisi ve gelişimi teorileriyle uyum içindedir. 

Terapistler psikoanalitik, bilişsel davranışçı, hümanistik veya varoluşçu teori 

gibi farklı kuramsal tutum geliştirebilir ve hangi teoriyi içselleştirmiş olursa 

olsun, kendi bakış açılarını katarak herhangi bir formda sanat terapi 

yöntemleriyle işleyebilmektedir (Rubin, 1999). Sanat, psikoterapinin 

kapsamında bulunan analitik psikoloji teorisi içerisinde ele alınmış ve sağlık- 

sanat birlikteliğiyle işlenmiştir. Freud, sanatın tüm formlarını psikanaliz 

açısından yararlı bir durum olarak ifade edip; sanatı inşa etmenin, üretimin 

kendine has süreçlerinin veya sanat üretimlerini seyretmenin yaşattığı 

etkileşimin birey doğası üzerine yapıcı etkisi olduğunu savunmuştur. Freud’a 
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göre (1977) kayda değer ve önemli olan durum, sanat pratiğinde harekete geçen 

bilinç dışı imgelemdir. Sanat terapisi disiplininde analitik sanat psikoterapisi 

ilk kez Jung (1968) tarafından kullanılmıştır. Freud’un öğrencisi olan Jung’la 

anılan bu durum, bilinç dışına itilmiş düşünceyi, bilinç yüzeyine çıkarabilmek 

ve bu düşüncelere anlamlı ve değerli birer yaşam deneyimi formu kazandırmak 

üzerine formüle edilmiş ve böylece sanat terapisine bilim ve düşün dünyası 

içinde önemli bir kimlik kazanmıştır (Guttmann & Regev, 2004). 

Yunanca ‘threrapeuein’ olarak ifade edilen Psikoterapinin bir alt dalını 

oluşturan sanat terapi, ‘iyileşmek veya iyileştirmek’ nosyonlarını 

karşılamaktadır (Sayar, 2014:27). Sanat yoluyla terapi; psikolojik veya fiziksel 

sağlığa yönelik, sanatın herhangi bir formunda profesyonel eğitim almış veya 

konunun uzmanı bir eğitmen desteğiyle bireylerde iyileşmeye yönelik, fiziksel 

ve psikolojik sorunları hafifletmek, hayata karşı isteklendirmek, kaygı, stres 

veya travmaya neden olan faktörleri azaltmak veya baş edebilme yollarını 

geliştirmelerine katkı sunarak farklı sanat materyallerinden yararlanmak gibi 

faydalar sağlamaktadır.  

Sanat terapisi veya psikolojisi süreç içinde bağımsız ve kendine özel bir 

alana doğru dönüşmüştür (Vick, 2003). Sanat yoluyla tedavi veya terapi 

yöntemi, sanat pratikleri içinde yer alan farklı formların bileşimi olarak 

uygulamaya yansımaktadır.  Danışanı değerlendirmek bununla beraber 

müdahale edebilmek amaçlı bütün sanat formlarından yararlanmak sanat 

terapisinin kapsamını oluşturmaktadır. Bu terapinin her yaşa uygulanabilir 

olması bir terapi yöntemi olarak tercih edilme nedenlerinden biridir (Demir, 

2017:577; Malchiodi, 2003). 

Sağlık terapinin hayata geçirildiği ilk tarihten günümüze görsel sanatlar 

bir tedavi modeli olarak bireyler veya gruplar tarafından odak noktası olarak 

ilgi çekmiştir. Hem sağlık hem de sanat disiplinin sosyal boyutları içerisindeki 

değerlerinin saptanmasında, topluluklarda verilen değer tanımlayıcı ölçüt 

olarak belirlemiştir (Stuckey ve Nobel, 2010: 254).   Dolayısıyla sanat 
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bireylerin veya grupların iyileşme ve terapi modeli olarak başvurduğu bir 

yöntem olarak yararlanılan bir alan olmuştur. 

'Kişinin duygularını dışa vurması, duygusal çatışmalarını çözümlemesi 

farkındalığını güçlendirmesi, davranışlarını ve bağımlılıklarını yönetmesi ve 

sosyal becerilerini geliştirmesi için sanat terapistinin sanatı, yaratıcı süreçleri 

ve ortaya çıkan sanat çalışmasını kullanarak düzenlenen ruh sağlığı uzmanlık 

alanıdır ve sanat terapi, duygu ve düşüncelerin sözsüz iletişim kurma formu 

olan sanatı, yaratma süreci içinde kullanarak hayatı zenginleştirmeyi 

amaçlayan tedavi sürecidir' tanımlamasından da anlaşılacağı gibi Amerikan 

Sanat Terapi Topluluğu (American Art Therapy Association, 2009) sanat 

terapisinin uygulandığında kişileri nasıl güçlendirebileceğini belirtmektedir. 

Bauhaus’ta sanat eğitimi almış olan Frield Dicker –Brandeis, Prag Terezan 

toplama kampındaki yıllarında kampta bulunan çocukların psikolojik 

yaşantılarının en mümkün olabilecek düzeyde sağlıklı ilerleyebilmesine 

yönelik yaptığı bir girişimle, görsel sanatlar desteğiyle, sağlıkta iyileşme 

formunu hayata geçirmiştir. Sanatçı akademik eğitimini Baushaus’ un temel 

dönemi kabul edilen 1919-1923 yılları arasında sürdürmüştür. Eğitimini aldığı 

erken dönem Bauhaus felsefesini estetik bakış açısıyla birleştirerek 

gerçekleştirdiği pratiklerine taşımayı başarmıştır (Wix,2009). Friedl, hedefinin 

çocukların sarsılan iç dünyasını restore etmek, onarmak ve yaşamla 

aralarındaki bağlarını koruyabilmek ve güçlendirmek olduğunu ifade etmiştir. 

Zaman ve mekan karmaşasını gidermek veya telafi etmek hedefiyle duygusal 

yoğunluklarını iyileştirmek, güçlendirmek ve psikolojik destek sağlamak için 

yoğunlaştırılmış bir Bauhaus yapısından yararlanmıştır 

https://www.kisa.link/QsqG  ). Bu anlamda çocuklarla ürettiği çalışmalarda 

bütün verileri birleştirerek etkileyici ve olağanüstü kişiliği, bitmeyen enerjisi, 

üretken, yaratıcı ve yenilikçi eğitim ve öğretim yöntem ve teknikleriyle seçkin 

sanatsal ve çocuk psikolojisine yönelik yoğun ve derin algı gücü ile 

birleştirmiştir. 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Friedl_Dicker-Brandeis?_x_tr_sl=en&
https://www.kisa.link/QsqG
https://www.kisa.link/QsqG
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Dicker –Brandeis’in Yahudi Prag toplama kampındaki çocuklara yönelik 

başlattığı bu girişimin sonuçları bu anlamda yapılmış çalışmalarla benzer 

uygulama ve yaklaşımlar içermektedir. Modern çağın önemli terapistlerinden 

olan Edith Kramer çalışmalarını yürütürken Friedl Dicker –Brandies’in 

çalışmalarına atıfta bulunduğu ve rehber aldığı isimlerden biri olarak andığı  

bilinmektedir (Wix, 2009: 152).  Dolayısıyla günümüzde yaygın olarak 

kullanılan görsel sanatlar terapi veya tedavi yönteminin temeli bugünlere 

dayanmaktadır. Sanat komponentleriyle tedavi giderek artan bir gelişim içinde 

ilerleyerek sanatın sağlığı iyileştirici ve tedavi edici boyutuyla yaygın bir 

kullanım modeli olarak gelişimine devam etmektedir. 

Kişilerde yapıcı bir iyileşmeyi sağlama, çatışmaları giderme, fiziksel ve 

psikolojik sorunları hafifletme, problem çözme, kaygı ve stresle baş etme, 

teşhis ve iyileşme sağlama gibi birçok etkili boyutuyla sanat terapi farklı sanat 

formları ile gerçekleştirilmektedir (Case ve Dalley, 2006; Geue ve ark.,2010; 

Malchiodi, 2005; Demir, 2017:577).  

Tamamlayıcı ve alternatif bir tedavi yöntemi olarak sanat terapi özellikle 

kanser, diyabet, astım gibi kronik sağlık sorunu olan hastalarda ya da madde 

bağımlılarında ve psikopatolojik sorunları olan kişilerde destekleyici bir tedavi 

yöntemi olarak kullanılmaktadır (Jiang vd., 2020).   Bazen hasta odalarında, 

bazen bekleme odalarında bazen de rehabilitasyon için tasarlanmış sanat 

atölyelerinde yapılan sanat terapinin hasta ve aileleri üzerinde olumlu etki 

yarattığına ilişkin çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Onkoloji tanısı olan 55 

bireyle yapılan bir çalışmada sanat terapisi toplantılarından sonra bu bireylerde 

ağrı, sızı, yorgunluk ve stres veya kaygı seviyesinde önemli ve anlamlı düzeyde 

hafifleme veya azalma olduğu kanıtlanmıştır (Nainis vd.,2006:162-9). Diğer bir 

araştırmada ise kentte yaşayan 300 bireyle yapılan çalışmada sanat terapisi 

topluluklarına katılan kişilerde doktora gitme oranlarının azaldığı, benzer 

biçimde ilaç kullanımında da seviyenin gerilediği ve aynı zamanda sanat 

terapisi almayan topluluğa oranla daha az depresif semptom verdikleri ya da bu 
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durumla kendilerini çok daha iyi duyumsadıkları tespit edilmiştir (Cohen, 

2005:89). 

Türkiye’de tamamlayıcı terapi yöntemleri kapsamında görsel sanatlar 

destekli sanat terapisi metodu, ülke genelinde giderek aygınlık kazanmaktadır. 

Aydın’da Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nin (KETEM) bütün 

duvarların yüzeylerini resimlendirerek onkoloji tanısı almış bireylerin moral ve 

motivasyonunu artırmayı hedeflemiştir. İzmir’de Denetimli Serbestlik 

yükümlüsü madde bağımlısı bireylerde tedaviye yönelik verilen resim veya 

görsel sanatlar terapisi çerçevesinde mandala formları uygulanarak ruhsal 

ölçümleme çıktıları yapıcı yönde sonuçlar ortaya koymuştur. Ortaya çıkan 

ürünler ise İzmir Adliyesi’nde düzenlenen bir sergiyle seyirciye teşhir 

edilmiştir (Bostancıoğlu, Kahraman, 2017).  Uluslararası Düzeyde yapılan 

araştırmalarda onkoloji tanılı genç bireylerde ve çocuklarda tedavi sürecinde; 

Gunter (2000) “ kemik iliği nakli geçiren çocukların savunma sistemini 

sağlamlaştırmak için sanat terapisi uygulaması” adlı çalışmasında alternatif bir 

terapi ve tedavi modeli olarak yararlanılan görsel sanatlar aracılığıyla tedavi ve 

üretilen pratiklerden sonra tedaviye katılanlarda kaygı tepkisinin düştüğü 

saptanmıştır. 

Favara –Scacco Smirne, Schiliro ve Di Cataldo (2001) ) “ Ağrılı işlemler 

sırasında lösemili çocuklara destek olarak sanat terapisi” adlı çalışmasında 

benzer şekilde bir alternatif terapi olarak kullanılan sanatla terapi pratiklerinden 

sonra, çok daha rahat üstesinden geldiklerini belirlemiştir. Bar –sela, Atid, 

Danos, Gabay ve Epelbaum (2007) “Sanat terapisinin, kemoterapi alan kanserli 

hastalarda yorgunluk ve ilerlemiş depresyon düzeyleri üzerine etkisi” adlı 

çalışmasında tedavi ve terapi yöntemlerinden biri olarak sanat terapinin tedavi 

edici boyutuna dikkat çekmiştir. Yapılan başka çalışmalarda da kanser hastaları 

için tamamlayıcı tedavi olarak sanat terapisi müdahalesi sonucunda kaygı, stres 

ve depresyon belirtilerinin azaldığı belirlenmiştir (Çalımlı, 2014; Geue 

vd.2013). Çocuk ve gençlerle yapılan araştırmalar anksiyete ve depresyon gibi 
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ruhsal belirtilere karşı sanatla terapi uygulamalarının rehabilite edici etkisini 

ortaya çıkarmıştır (Bush, 1997; Harvey, 1989). 

Sonuç 

Doğası gereği güçlendirici, katartik ve iyileştirici özelliği olan sanatın bu 

özelllikleri nedeniyle tedavi edici özelliğinin tarih öncesi dönemlere ve çeşitli 

kültürlere dayanmaktadır. Sanat terapisi, bireyin içl dünyasına anlam vermesine 

ve bilinç dışı duygularını dışa vurmasını sağlayan bir ifade biçimi olarak işlev 

görür. Bu boyutuyla da bireylerde yaratıcılığı geliştirir ve problem çözme 

yetisini güçlendirir. Bir iletişim yolu olarak sanat, geçmişten günümüze farklı 

formlarda yansımıştır. Sözsüz ifade yöntemi olan resim formunda sanat sadece 

bireyin başkalarıyla değil kendisi ile iletişimini de sağlamaktadır. Resim 

yapma, müzik, dans gibi tüm sanat terapi formlarında amaç kişilerin kendini 

anlatmak, tanımlamak, ifade etmek, çatışma ve problemlerinin analizini 

yapmak, bireyler arası etkileşimi arttırmak, stres ve kaygı düzeyini hafifletmek, 

tutum ve davranışları geliştirmek, benlik saygısını ve öz bilinci yükseltmek ve 

empatik yaklaşabilmektir. Sanatsal araç-gereç kullanılarak yapılan ve bir 

ekspresyonist yaklaşım olan sanat terapi sağlık hizmetleri alanında artan bir 

ilgiyle çalışmalara konu olmaktadır.  Sanat ve sağlık birlikteliğinin 

multidisipliner çalışmalarla ele alınarak tamamlayıcı ve alternatif tıbbın bir 

formu olarak sağlık hizmetlerinin sunulduğu ortamlarda kurumsallaşması için 

gereken çabanın artarak devam etmesi gereksinimi olan kişiler tarafından sağlık 

terapisinin olumlu etkilerinden yararlanmayı arttıracaktır. 
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1. Kardiyovasküler Sistem ve Hastalıkları 

Kardiyovasküler sistem, vücudumuzu bir ağ gibi saran, hücrelerin, 

dokuların ve organların ihtiyaç duyduğu metabolik maddeleri ileten bir 

sistemdir (Fuchs & Whelton, 2020). Temel görevi, besinleri ve oksijen 

açısından zengin kanı vücudun her yerine aktarmak ve oksijen açısından 

yoksun kanı akciğerlere geri taşımaktır. Kardiyovasküler sistemin herhangi bir 

kısmı veya tüm bölümlerindeki anormallikler veya yaralanmalar, ciddi sağlık 

problemlerine neden olmaktadır. Kardiyovasküler hastalıklar, kalp veya 

dolaşım sisteminden kaynaklanan, yavaş yavaş gelişen ve uzun süre belirti 

göstermeyen kronik hastalıklardandır (WHO, 2021). Hastalık belirtilerinin geç 

ortaya çıkması, tedavisini geciktirmekte, ciddi komplikasyonlara ve ölüme 

neden olabilmektedir. 

Şekil 1’de görüldüğü gibi kardiyovasküler hastalıklar; koroner kalp 

hastalıkları, miyokart infarktüs, periferik arter hastalığı, venöz yetersizlik, 

aritmiler, hipertansiyon, kardiyomiyopatiler, romatizmal kalp hastalıkları, 

konjenital kalp hastalıkları, kalp yetersizliği, kalp kapak hastalıkları ve kalbin 

enfeksiyöz hastalıklarını kapsamaktadır (WHO, 2021). 

✓ Koroner kalp hastalığı: Kalp kasını besleyen koroner arterlere giden 

kan akımının genellikle aterosklerotik oluşumlar nedeniyle azalması 

sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır.  

✓ Miyokard infarktüs: Kalbin bir kısmına kan akışının azalması veya 

durması nedeniyle miyokard hücresinde meydana gelen nekroz 

olarak tanımlanır (Saleh & Ambrose, 2018). 

✓ Periferik arter hastalığı: Kollarda ve bacaklardaki arterlerde darlık 

veya tıkanmaya bağlı gelişen hastalıklardır. 

✓ Venöz yetersizlik: Venöz akışta meydana gelen obstrüksiyonun 

neden olduğu veya ven kapaklarındaki yetersizlik sonucunda ortaya 

çıkan, venöz sistemdeki normal işleyişi bozan bir hastalıktır. 

✓ Aritmiler: Kalbin elektrik uyarılarının oluşumunda veya iletiminde 

bozulmalara bağlı ortaya çıkan ritim bozukluklarıdır. 

✓ Hipertansiyon: Arteriyel kan basıncı değerlerinin yüksekliği, genel 

olarak sistolik kan basıncı değerinin 140 mm/Hg, diyastolik kan 

basıncı değerinin 90 mm/Hg’nın üzerinde olması olarak ifade edilir. 

✓ Kardiyomiyopatiler: Genetik defektler, miyokardiyal dokunun 

infiltrasyonu veya kardiyak miyosit hasarı gibi etkenler sebebiyle 

gelişen kalp kası hastalıklarındandır.  
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✓ Romatizmal kalp hastalığı: Streptokok bakterilerinin neden olduğu 

romatizmal ateşten kaynaklanan kalp kası ve kalp kapakçıklarında 

hasara neden olan hastalıktır.   

✓ Konjenital kalp hastalığı: Doğumdan itibaren kalp yapısındaki 

malformasyonların neden olduğu kalbin normal gelişimini ve 

işleyişini etkileyen doğum kusurlarıdır. 

✓ Kalp yetersizliği: Kalbin pompalama kapasitesinde azalmaya bağlı 

oluşan, kalp fonksiyonlarının bozulduğu ve dokuların metabolik 

ihtiyacının karşılanamadığı bir hastalıktır (WHO, 2021). 

✓ Kalp kapak hastalıkları: Kalp kapaklarında yetmezlik ya da darlık 

(stenoz) şeklinde iki çeşit bozukluk görülebilmektedir. Darlık 

durumunda kapaklar arasındaki açıklık daralmaktadır. Mitral ve 

triküspid kapaklarındaki darlıklarda atriumlardan ventriküllere, 

pulmoner ve aort kapaklarındaki darlıklarda ise ventriküllerden 

damarlara kanın geçişi zorlanır. Yetmezlik durumunda ise kapaklar 

tam olarak kapanamadığı için kanın bir kısmı geriye doğru 

kaçmaktadır (Rostagno, 2019). 

✓ Kalbin enfeksiyöz hastalıkları: Mikroorganizma ve toksinlerin 

kalbin endokart, miyokart ve perikart tabakalarını etkileyerek 

enfeksiyona neden olmasıdır (Murillo et al., 2016). 
 

 
Şekil 1. Kardiyovasküler hastalıklar 
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2. Kalp Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri 

Kardiyovasküler hastalıklar, dünyada önemli mortalite ve morbidite 

nedenlerindendir (Roth et al., 2020; Timmis et al., 2022). Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar verilerine göre, 41 milyon insan her yıl 

hayatını kaybetmektedir. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara bağlı gerçekleşen 

ölümlerin başında, yaklaşık yılda 18 milyon ölümle kardiyovasküler hastalıklar 

gelmektedir ve bu tüm nedenlere bağlı ölümlerin %32'sini oluşturmaktadır 

(WHO, 2022). Kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin büyük 

bir çoğunluğu düşük ve orta gelirli ülkelerde görülmektedir. 2030 yılına kadar 

her yıl 23,6 milyon kişinin kardiyovasküler hastalıklardan öleceği tahmin 

edilmektedir (WHO, 2022). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 

%39,8 oranıyla 2009 yılından beri dolaşım sistemi hastalıkları tüm ölüm 

nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca, kardiyovasküler hastalıklar 

TÜİK tarafından yayınlanan son 2019 verilerinde de %36,8 ile tüm ölüm 

nedenleri arasında ilk sırada yer almıştır (TÜİK, 2019). Mortalitenin yanı sıra, 

kardiyovasküler hastalıklar ağır semptom yükü ve sistemik etkileri nedeniyle 

yeti yitimine sebep olabilmektedir. Bu durum, fonksiyonel kayıp ile birlikte 

üretkenlik kaybını da beraberinde getirmektedir (Roth et al., 2020). 

Kardiyovasküler hastalıklarda artan semptom yükü ve tekrarlı hastaneye 

yatışlar ise sağlık harcamalarında artışa sebep olmakta, ülkelerde ekonomik bir 

yük oluşturmaktadır (Timmis et al., 2020). Kardiyovasküler hastalıklarının 

artan sıklığı ve oluşturduğu yük düşünüldüğünde, tüm ülkelerin 

kardiyovasküler hastalıkları önleme programları oluşturması son derecede 

önemlidir. 

Toplumun yaşlanması ve beklenen yaşam süresindeki artış tüm dünyada 

kalp ve damar hastalıklarında yükselmeye neden olmaktadır. Bu nedenle, kalp 

ve damar hastalıklarının önlenmesinde risk faktörlerinin azaltılması öncelikli 

bir konudur. Kardiyovasküler hastalıkların oluşmasında birçok değiştirilebilir 

ve değiştirilemez risk faktörleri rol oynamaktadır (Francula-Zaninovic & Nola, 

2018). Yaş, cinsiyet ve aile öyküsü gibi faktörler kardiyovasküler hastalıklara 

neden olabilecek değiştirilemez risk faktörleridir. Değiştirilebilir risk faktörleri 

ise tütün kullanımı, alkol, sedanter yaşam ve sağlıksız beslenmedir (Bays et al., 

2021; Teo & Rafiq, 2021). Tütün kullanımı damar yapısında bozulmalara neden 

olduğu için kardiyovasküler hastalıklarda önemli bir risk faktörüdür. DSÖ, her 

yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün kullanımı nedeniyle öldüğünü ve tütün 

kullanımının kardiyovasküler hastalıklarda mortaliteyi arttıran önemli bir 

önlenebilir faktör olduğunu vurgulamaktadır (WHO, 2022). Ayrıca, sigara 

kullanımı koroner arter hastalığı riskini iki katına çıkarmaktadır. 
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Kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde obezite, diyabet, hipertansiyon ve 

hiperlipidemi gibi metabolik hastalıklarda rol oynamaktadır (Teo & Rafiq, 

2021). Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını benimsemek bireylerde metabolik 

hastalıkları önlemekte ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaktadır. Kötü 

ekonomik koşullarda beslenmede yetersizlik, hijyen azlığı ve sağlık 

koşullarında yetersizlik gibi nedenlerden dolayı kardiyovasküler hastalıklara 

sebep olabilmektedir (WHO, 2022).  

Kardiyovasküler hastalıklarla mücadelenin temelini, hastalık risk 

faktörlerinin tespiti ve risklerin önlenmesi oluşturmaktadır (Teo & Rafiq, 

2021). Kardiyovasküler hastalık risk durumu ne olursa olsun sağlıklı beslenme 

ve yeterli fiziksel aktivite ile daha sağlıklı bir yaşamın mümkün olduğu 

unutulmamalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Türkiye Kalp ve 

Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programında, kalp ve damar 

hastalıklarından korunmada tek bir risk faktörü değil, tüm risk faktörlerinin göz 

önüne alınması gerektiği ve bu doğrultuda yaşam tarzının benimsemesinin 

önemli olduğu vurgulanmaktadır. Kardiyovasküler hastalıklarından 

korunmanın amacı, aterosklerotik kalp ve damar hastalıklarının, 

komplikasyonlarının ve cerrahi müdahale ihtiyacının azaltılması, yaşam 

kalitesinin artırılması ve mortalitenin azaltılmasıdır. Bu amaçlara ulaşmak için, 

kalp ve damar hastalıklarına yönelik risk değerlendirmesi ve bir tedavi 

stratejisinin oluşturulması temeldir (Sağlık Bakanlığı, 2021). 

3. Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarının Etkileri 

Biyopsikososyal ve spiritüel bir varlık olan insan, herhangi bir hastalık 

durumunda, sadece fiziksel olarak etkilenmemekte, psikolojik ve sosyal açıdan 

da problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu doğrultuda, kardiyovasküler 

hastalıklarda da bireyler hem fiziksel hem de psikolojik ve sosyal açıdan 

etkilenmektedir (Anttila et al., 2021). Kardiyovasküler hastalıklarda kalbin iş 

yükündeki artış ve kan dolaşımının bozulması nedeniyle en fazla karşılaşılan 

fiziksel sorunlar dispne, ortopne, göğüs ağrısı ve yorgunluktur. Ek olarak, 

ödem, öksürük, iştahsızlık, şişkinlik hissi, çarpıntı ve senkop gibi belirtilerde 

görülebilmektedir. Hastalıkta görülen semptomlar uyku problemlerini 

tetiklemekte ve gastrointestinal sorunlar ise beslenme yetersizliklerine ve kilo 

kaybına neden olabilmektedir (Mazzotti et al., 2019; Warraich et al., 2019).  

Fiziksel problemlerin dışında, kalp ve damar hastalarında psikolojik 

sıkıntılar da görülmektedir. Kalp yetersizliği, konjenital kalp hastalıkları, 

kardiyak cerrahi sonrası ve miyokart infarktüs tanısı almış bireylerde sıklıkla 

psikolojik ve psikiyatrik sıkıntılar ortaya çıkmaktadır (Jha et al., 2019). 
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Hastalığın beklenmedik bir anda öğrenilmesi, çaresizlik, günlük yaşamda 

değişiklikler, hastane, tanı ve tedavi süreçleri bireyler üzerinde yüke neden 

olmaktadır. Oluşan yük ise, suçluluk, umutsuzluk, kararsızlık, depresyon, 

anksiyete ve stres semptomlarını arttırmaktadır (Glassman, 2022; Salzwedel et 

al., 2019). Koroner arter bypass greft ameliyatı geçirmiş bireylerde ölüm ve 

tekrarlama korkusu depresyonu tetiklemektedir (Molazem et al., 2018). Kalp 

yetersizliği hastalarında depresyon oranı genel popülasyona göre 4-5 kat daha 

fazla görülmektedir. Moradi ve arkadaşları (2021) tarafından yapılan güncel bir 

meta analiz çalışmasında, kalp yetersizliği hastalarında depresyon prevalansı 

ele alınmıştır ve depresyonun kalp hastalarında %28,1 ile %41,9 arasında 

görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Aynı çalışmada, ileri evre kalp yetersizliği 

olan hastaların ve kadınların daha fazla depresyon deneyimlediği belirtilmiştir 

(Moradi et al., 2021). Suksatan ve Tankumpuan (2021) tarafından 

gerçekleştirilen bir sistematik derleme çalışmasında, depresyonu olan kalp 

yetmezliği hastalarının, olmayanlara göre yeniden hastaneye yatırılma 

olasılığının daha yüksek olduğu ifade edilmiştir. Depresyon, anksiyete, stres 

gibi psikolojik problemler otonom sinir sistemine etki ederek sempatik 

uyarıların artışına neden olmaktadır. Sempatik uyarılarının artışı 

kardiyovasküler sistem üzerinde bir yük oluşturmakta, kalp hızının, kan 

basıncının artışına sebep olmaktadır. Bu durum, kalbin doğal ritmini bozmakta 

ve kardiyovasküler hastalıklarda görülen komplikasyonları ve semptomları 

arttırmaktadır. Ayrıca, depresif hastaların tedavi uyumlarının ve hastalığı 

kabullenme düzeylerinin düşük olması tedavi sürecini de olumsuz yönde 

etkilemektedir. Literatür, öfke, sinirlilik, stres ve depresyon gibi psikolojik 

problemlerin kardiyak fonksiyonları etkileyerek hastalıkların prognozunda 

kötüleşmeye neden olduğunu belirtmektedir (Glassman, 2022). Psikolojik 

sıkıntıların bu derin etkileri ele alındığında, sağlık kurumlarında 

kardiyovasküler hastalığı olan bireylerin psikososyal açıdan da 

değerlendirilmesi gereklidir  (Suksatan & Tankumpuan, 2021).  
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Şekil 2. Kardiyovasküler hastalıkların etkileri 

Şekil 2’de görüldüğü gibi, kardiyovasküler hastalıklarda hem fiziksel 

hem de deneyimlenen psikolojik problemler nedeniyle hastalar, giyinme, 

beslenme, hareket, alışveriş, banyo yapma, boşaltım gibi temel günlük yaşam 

aktivitelerini gerçekleştirmekte zorlanmaktadır. Bu durum basit gibi görünen 

aktivitelerde bile hastaları, bir başkasına bağımlı hale getirmektedir. Artan 

semptom yükü, bağımlılık ve hastane süreçleri, iş ve aile süreçlerini 

etkilemekte, işten ayrılma, aile rollerinde değişim görülebilmektedir. Ayrıca 

hastalar kendilerini, çevrelerine bir yük olarak görmektedir. Yaşanan tüm 

sorunlar, hastaların sosyal aktivitelerden uzaklaşmasına, içe kapanmasına ve 

sosyal izolasyona neden olmaktadır (Valtorta et al., 2018). Çok yönlü bir 

kavram olan ve fiziksel, psikolojik, sosyal ve spiritüel yönleri bulanan yaşam 

kalitesi ise bu süreçte olumsuz yönde etkilenmektedir (Abu et al., 2018; Tran 

et al., 2018).  
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4. Kardiyovasküler Hastalıklarda Tedavi Yaklaşımları 

Kardiyovasküler hastalıkların yönetiminde en önemli unsur risk 

faktörlerinin azaltılmasıdır. Sigarayı bırakmak, kiloyu kontrol altına almak, 

sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz kardiyovasküler hastalıkları önlemede 

öncelikli konulardandır (Francula-Zaninovic & Nola, 2018). Özellikle, 

ateroskleroz kaynaklı gelişen kardiyovasküler hastalıklarda sağlıklı yaşam 

biçimi davranışlarını benimsemek gerekmektedir (Lloyd-Jones et al., 2019). 

Amerikan Kalp Derneği, kardiyovasküler hastalıkların yönetiminde 40 ile 75 

yaşları arasındaki bireylerin kardiyovasküler risk faktörleri açısından 

değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Tüm yetişkinler, sebze, meyve, 

kuruyemiş, kepekli tahıllar, yağsız bitkisel veya hayvansal protein ve balık 

alımını içeren besinler tüketmelidir (Arnett et al., 2019). Ayrıca, trans yağ, 

rafine karbonhidrat ve şekerli içeceklerin alımı diyette en aza indirilmelidir. 

Fazla kilolu ve obez yetişkinler için, kilo vermek kardiyovasküler hastalık 

riskini azaltmaktadır (Powell-Wiley et al., 2021). Yetişkinler haftada en az 150 

dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite veya haftada 75 dakika yüksek 

yoğunluklu fiziksel aktivite yapmalıdır. Tüm yetişkinler her sağlık ziyaretinde 

tütün kullanımı açısından değerlendirilmeli ve tütün kullanan bireyler, bırakma 

merkezlerine yönlendirilmelidir. Kardiyovasküler hastalık riskini arttıran 

diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi gibi hastalıklarında kontrol altında 

tutulması son derecede önemlidir. Küresel olarak, serebrovasküler hastalıkların 

yaklaşık %62'si ve iskemik kalp hastalıklarının %49'u yetersiz kan basıncı 

kontrolüne bağlı oluşmaktadır (Wirtz et al., 2016). Anormal kan lipitlerinin 

kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir risk faktörü olduğu ifade edilmekte 

ve lipit düşüren ilaçların kullanımının kardiyovasküler hastalıkları azalttığı 

vurgulanmaktadır. Literatürde, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve 

tedavisinde statinlerin, kardiyovasküler hastalık riskini %20 oranında 

azaltabildiği belirtilmiştir (Wirtz et al., 2016). 

Kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde temel hedefler semptom ve 

bulguları kontrol altına almak, mortaliteyi azaltmak, tekrarlı hastaneye yatışı 

önlemek, fonksiyonel kapasiteyi artırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmektir. 

Bu doğrultuda, bazı farmakolojik ajanlar kullanılmaktadır. Bunlar, 

antikoagülanlar, antiplatelet ajanlar, anjiyotensin dönüştürücü enzim 

inhibitörleri, beta blokörler, kalsiyum kanal blokerleri, diüretikler, 

vazodilatörler ve digoksin türevi ilaçlardır. Kan damarlarının aterom birikmesi 

(yağ birikintileri) nedeniyle daralması veya semptomların ilaçlarla kontrol 

altına alınamadığı durumlarda, tıkalı arterleri açmak için girişimsel prosedürler 
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veya cerrahi işlemlerde uygulanabilmektedir (WHO, 2021). Balon anjiyoplasti 

ve stent takılması, damarlarda gelişen daralma ve tıkanmaların tedavisi 

amacıyla uygulanan minimal girişimsel işlemlerdir. Bu girişimsel işlemlerde, 

daralmış ya da tıkanmış damarın açılarak tekrar kan akışının sağlanması 

hedeflenir. Koroner bypass ameliyatı ise kalbin kanlanmasını engelleyen 

tıkanıklığın tedavisi için, tıkanıklığın distaline (ilerisine) yeni damar 

yerleştirilmesini kapsayan cerrahi bir işlemdir (Selçuk, 2019). 

Farmakolojik uygulamaların dışında, hastaları desteklemek ve hasta 

bireyleri topluma yeniden kazandırmak için kardiyak rehabilitasyon 

programları da uygulanmaktadır (González-Salvado et al., 2018). Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından kardiyak rehabilitasyon, kardiyovasküler hastalığı olan 

bireyleri topluma yeniden kazandırmak, yaşam kalitesini arttırmak, aktivitelere 

aktif katılımlarını desteklemek, fiziksel, mental ve sosyal olarak iyileşmeyi 

sağlamak amacıyla kullanılan uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (Bozkurt 

et al., 2021). Aynı zamanda kardiyak rehabilitasyon, kardiyovasküler hastalığı 

olan bireylerde, hasta eğitimi, davranış değişikliği, danışmanlık ve egzersiz 

eğitimini içeren kanıta dayalı bir müdahaledir. Kardiyak rehabilitasyon, 

kültürel yapıya uygun ve bireysel ihtiyaçlara duyarlı, biyopsikososyal kanıta 

dayalı bir yaklaşımı benimsemektedir (Izawa et al., 2019). 

Sürekli ilaç kullanımı, ilaç yan etkileri, tedavi maliyetleri gibi nedenler 

hastaları tamamlayıcı ve geleneksel tedavi yöntemlerine yönlendirmektedir. 

Yapılan güncel bir çalışmada da kardiyovasküler hastalığı olan bireylerin 

%63,5’inin hastalığın oluşturduğu yükü hafifletmek ve rahatlamayı sağlamak 

amacıyla geleneksel uygulamalar kullandığı belirlenmiştir (Uçar & Canbolat, 

2021). Kardiyovasküler hastalığı olan bireyler, çoğunlukla bitkisel ürünlere ve 

dua ’ya başvurmaktadır (Abu et al., 2018). Kardiyovasküler hastalıkların 

yönetiminde kullanılan tüm bu yöntemlerin dışında, sanat terapi uygulamaları 

da kullanılan modern yöntemlerdendir. Müzik, dans, çizim, boyama, heykel 

yapımı gibi birçok yöntemi içeren sanat terapi, beden ve zihnin bir arada uyum 

içerinde olmasını sağlayan ve iyileşmeye katkı sağlayabilecek uygulamalardır 

(Çakmak et al., 2020).  

5. Sanat Terapilerin Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri 

Sanat terapi uygulamaları, sağlığı sürdürmede günümüzde sıklıkla tercih 

edilen ve birçok faydası bulunan uygulamalardır. Uygulamanın kolay olması, 

ulaşılabilir olması, maliyetin az olması ve herhangi bir zararının bulunmaması 

gibi nedenlerle kardiyovasküler hastalıklarda da tercih edilmektedir. Sanat 

terapi uygulamaları ile sinir sisteminde birtakım değişimler meydana gelmekte 
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ve bu durum Şekil 3’de görüldüğü gibi kardiyovasküler fonksiyonları 

etkilemektedir. Otonom sinir sistemimiz iç ve dış uyaranları algılayarak 

sempatik ve parasempatik sinir sistemimizin tepki vermesine neden olmaktadır. 

Normalde vücudumuzda sempatik ve parasempatik sinir aktiviteleri arasında 

bir denge bulunmaktadır. Sempatik uyarılar kardiyovasküler sistem üzerinde 

uyarıcı etki yapar ve kalbin uyarılabilirliğini, kalbin kasılma gücünü, kalp hızını 

ve kan basıncını arttırıcı etki gösterir. Parasempatik uyarılar ise vücudumuzda 

kardiyovasküler sistem üzerinde inhibe edici etkiye neden olur ve kalbin 

uyarılabilirliğini, kalbin kasılma gücünü, kalp hızını ve kan basıncını azaltıcı 

etki ortaya çıkarır. Sanat terapi uygulamaları ile vücudumuzda parasempatik 

sinir uyarıları aktif hale geldiği için kalbin uyarılabilirliği ve kasılma gücü 

azalmakta bu durum kalp hızının ve kan basıncının azalmasına katkı 

sağlamaktadır (Huang et al., 2021; Kusumahati et al., 2021). Sanat terapi 

uygulamalarının ayrıca adrenalin, noradrenelin gibi sempatik sistemi uyaran 

katekolaminleri baskıladığı ve bu nedenle sempatik uyarının baskılandığı ve 

damarlarda dilatasyonun meydana geldiği kan basıncının azaldığı 

belirtilmektedir (Purnomo et al., 2020). 

Sanat terapilerinde beden ve zihin bir arada bulunmaktadır. Bu nedenle, 

sanat terapi uygulamaları beynin duyguları işleme ve dönüştürme görevi olan 

amigdala bölümünü etkilemektedir.   Duyguları kontrol etme özelliği olan 

amigdala müzik, dans veya resim gibi bireyleri duygusal açıdan etkileyen dışsal 

faktörleri işler ve bedensel tepkilere neden olur. Birey için hoşa giden bir 

müzik, dans, kitap, film gibi uyarılar amigdalada algılandıktan sonra 

parasempatik uyarıları aktif hale getirir. Parasempatik sinir sistemi ise 

fizyolojik olarak kalp hızını ve kan basıncını azaltır. Ayrıca, hoşa giden uyarılar 

amigdalada dopamin, serotonin ve oksitonin gibi çeşitli enforfin hormonları 

salgılatır (AShok et al., 2019). Endorfinler ise kardiyovasküler sistem 

hastalıklarında çok sık karşılaşılan ve yaşam kalitesini büyük ölçüde azaltan 

ağrının hafifletilmesinde rol alır (Taupikurrahman & Sagiran, 2021).  Ayrıca, 

endorfin psikolojik açıdan rahatlamayı sağlayarak depresyon, anksiyete ve 

stresin azaltılmasına katkı sağlar (Purnomo et al., 2020).  

Çok yönlü ve dinamik bir yöntem olan sanat terapi uygulamaları, duygu 

ile ilişkili limbik sistemi harekete geçirebilir, limbik sistem aktive edildiğinde 

kişi rahatlar, ayrıca müzik vücudu nitrik oksit molekülleri üretmesi için 

uyarabilir. Nitrik oksit kan damarlarının kasılıp gevşemesinde aktif rol 

oynamaktadır. Vücudumuzda nitrik oksit miktarının artışı kan damarlarında 

dilatasyonu sağlayarak, kan basıncının azaltılmasına katkı sağlar (Purnomo et 

al., 2020). 
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Şekil 3. Sanat terapinin kardiyovasküler sisteme etkileri 

 

6. Kardiyovasküler Sisteme Yönelik Kullanılan Sanat 

Terapiler 

Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken 

dönemde teşhis edilmesi, değerlendirilmesi ve tedavisinin tüm hastalıklarda 

önemli olduğunu vurgulamaktadır. Hayatı sınırlayan hastalıklarda baş etmeyi 

ve rahatlamayı sağlamak için terapötik yöntemler sıklıkla tercih edilmektedir. 

Sanat terapi uygulamaları da bu yöntemlerden biridir. Amerikan kalp derneği 

de DSÖ ile aynı görüşe sahiptir ve kardiyovasküler hastalıklarda erken 

dönemde değerlendirme ve tüm tedavi olanaklarının kullanılmasını 

önemsemektedir (Iguina & Kashan, 2022). Duyguları keşfetmeyi ve yaratıcılığı 

destekleyen sanat terapi uygulamaları, kardiyovasküler fonksiyonları 

düzenlemek ve kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan psikolojik 

problemleri azaltmak ve egzersiz kapasitesini arttırmak amacıyla 

kullanılmaktadır. Kardiyovasküler sisteme yönelik uygulanan sanat terapiler 

incelendiğinde çoğunlukla müzik terapi ve dans terapinin kullanıldığı 
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görülmektedir. Ayrıca, hem kardiyovasküler hastalıklarda psikolojik 

problemleri ve hastalık algısını tanımlamak hem de kardiyovasküler 

fonksiyonları düzenlemek için çizim ve boyama tekniklerinden 

yararlanılmaktadır. Literatürde kardiyovasküler hastalıklarda çok fazla 

çalışılmamış ancak birkaç çalışma bulunan farkındalık temelli sanat terapi ve 

hikaye anlatma yöntemleri de kullanılmaktadır. Uygulanan tüm bu sanat terapi 

uygulamaları kardiyovasküler sistem üzerinde benzer etkiler göstermekte olup, 

birbirlerine üstünlüğü bulunmamaktadır. Bunu destekler şekilde yapılan bir 

çalışmada, hipertansiyonu olan yaşlı bireylerde yaratıcı sanat terapilerden olan 

şarkı söyleme, çizim yapma ve hikaye anlatma yöntemleri uygulanmıştır. 

Çalışma sonucunda, tüm yöntemlerin benzer etki gösterdiği kan basıncında ve 

streste azalmayı sağladığı belirlenmiştir. Sanat, tüm yönleriyle kardiyovasküler 

sistemde iyileşmeyi sağlayan önemli yenilikçi bir yöntemdir (Utami et al., 

2021). 

Kardiyovasküler sisteme yönelik uygulanan sanat terapi uygulamaları 

müzik, dans, çizim ve boyama, hikaye anlatma ve farkındalık temelli sanat 

terapi başlığı altında ele alınmıştır.  

6.1. Müzik 

Her toplumda yaygın olarak bulunan ve kültürel bir araç olan müzik, 

Tablo 1’de görüldüğü gibi kardiyovasküler sistem üzerine önemli etkilere 

sahiptir (Ramin Ebrahimi et al., 2020). Vücudumuz, müziğin ritmine, 

frekansına ve niteliklerine ayak uydurarak nabzın hızlanmasına veya 

yavaşlamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, müzik nabzı düzenleyen önemli 

bir sanat terapi yöntemidir (Ho et al., 2021; Kulinski et al., 2021). Özellikle, 

hafif tempoda kullanılan müziklerin nabzı azalttığı araştırmalarda 

vurgulanmaktadır. Müzik kan basıncının da azaltılmasında etkin rol 

oynamaktadır. Hipertansiyonu olan yaşlı bireylerde gerçekleştirilen güncel bir 

çalışmada, müzik terapinin sistolik kan basıncını azalttığı belirlenmiştir (Lorber 

& Divjak, 2022)  Marlinda ve arkadaşları (2021) tarafından gerçekleştirilen bir 

çalışmada, hipertansiyonu olan bireylere dinletilen Mozart klasik müziğinin 

bireylerde diyastolik ve sistolik kan basıncını azaltmada etkili olduğu tespit 

edilmiştir (Marlinda et al., 2021). Kusumahati ve arkadaşları (2021) tarafından 

yapılan bir çalışmada, hipertansiyonu olan bireylere müzik terapi uygulanmış 

ve çalışma sonucunda kan basıncının azaldığı sonucuna ulaşılmıştır 

(Kusumahati et al., 2021). Ayrıca, bir sistematik incelemede, hipertansiyona 

sahip yaşlı bireylerle yürütülen 12 bilimsel araştırma incelenmiş ve sonucunda 
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müzik terapinin kan basıncını azaltmada etkili bir yöntem olduğu 

vurgulanmıştır (Winarto et al., 2021).  

Günümüzde dijital uygulamaların artışı ile birlikte müzik, yapay zeka 

uygulamaları ile birleştirilmiş ve kan basıncının düzenlenmesinde kullanılan 

bir otomatik müzik çalar modülü geliştirilmiştir (Christopherjames et al., 2021). 

Bu cihaz, kan basıncında değişim olduğunu algılamakta ve müzik terapi 

uygulamasını devreye sokmaktadır. Bireyde hipertansiyon geliştiyse düşük 

frekanslı, hipotansiyon geliştiyse yüksek frekanslı müzik çalmakta ve bireyin 

kan basıncı normal sınıra ulaşana kadar devam etmektedir. Çalışma sonucunda, 

bu cihaz ile klinikte yatan hastalarda kan basıncını normal sınırlarda tutmaya 

yönelik ilaç kullanımının azaldığı belirlenmiştir (Christopherjames et al., 

2021). 

Kardiyovasküler sisteme yönelik müzik terapi çalışmaları 

incelendiğinde, müziğin cerrahi operasyon öncesi anestezik ilaçların etkisini 

artırmak için kullanıldığı görülmektedir (Huang et al., 2021). Ramin Ebrahimi 

ve arkadaşları (2020) tarafından yapılan bir çalışmada, koroner anjiyografi 

sırasında hastalara müzik terapi uygulanmış çalışma sonucunda hastaların 

sedasyon ihtiyacının ve anksiyete düzeylerinin azaldığı belirlenmiştir (Ramin 

Ebrahimi et al., 2020). Cerrahi operasyonlar ve invazif işlemler bilinmeyen bir 

süreç olduğundan bireyler korku yaşamakta ve bu durum onları strese 

sürüklemekte, ameliyat sonrası semptomların artışına ve iyileşme sürecinin 

uzamasına neden olmaktadır (Çelik et al., 2022). Müzik terapi uygulamaları ise 

cerrahi operasyonlar öncesi bireylerin rahatlamasına ve anksiyete düzeylerinin 

azalmasına katkı sağlamaktadır. Anksiyete düzeyi azalan bireylerde, cerrahi 

operasyonlar sonrası algılanan ağrı düzeyi azalmakta ve iyileşme süreçleri 

hızlanmaktadır (Luis et al., 2019). Çelik ve arkadaşları (2022) tarafından 30 ile 

70 yaşları arasında koroner arter hastalığı olan bireylere anjiyografi işlemi 

öncesinde Türk kültür yapısına uygun yavaş ritimde 45 dakika boyunca müzik 

terapi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, müzik terapinin hastalarda kan 

basıncını, solunum hızını, kaygıyı ve ağrı düzeyini azalttığı belirlenmiştir 

(Çelik et al., 2022). Lieber ve arkadaşları (2021) tarafından gerçekleştirilen 

müzik terapinin anjiyografide anksiyete ve fizyolojik parametreler üzerindeki 

etkilerine yönelik güncel bir meta analiz çalışmasında, 12 randomize kontrollü 

tasarıma sahip çalışma incelenmiştir. Sonucunda müzik terapi uygulamalarının 

anjiyografi sonrası anksiyete düzeyini önemli ölçüde azalttığı bulunmuştur 

(Lieber et al., 2019). Taupikurrahman ve Sagiran (2021) tarafından yürütülen 

başka bir sistematik derlemede ise, kalp ameliyatı sonrası hastalara müzik 

terapi uygulayan beş çalışma incelenmiş ve 30 dakika süreyle sakin bir ritimde 
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uygulanan müzik terapi uygulamalarının hastalarda ağrı şiddetini azalttığı 

belirlenmiştir (Taupikurrahman & Sagiran, 2021).  

Tablo 1. Kardiyovasküler sistem üzerine müzik terapi çalışmaları  

Yazar (yıl) Çalışma türü Hastalık grubu Müdahalenin sonucu 

Lorber ve 
Divjak, 

(2022) 

Randomize 
kontrollü 

çalışma 

Hipertansiyonu olan 
yaşlı bireyler 

Sistolik kan basıncı, kalp 
hızı ve anksiyete düzeyi 

azalmıştır. 

Marlinda ve 

ark. (2021) 

Yarı deneysel 

çalışma 

Hipertansiyonu olan 

bireyler 

Diyastolik ve sistolik kan 

basıncını azaltmıştır. 

Kusumahati 

ve ark. (2021) 

Ön test-son 

test çalışma 

Hipertansiyonu olan 

bireyler 

Diyastolik ve sistolik kan 

basıncını azaltmıştır. 

Ramin 

Ebrahimi ve 

ark. (2020) 

Ön test-son 

test çalışma 

Anjiyografi planlanan 

bireyler 

Sedasyon ihtiyacı ve 

anksiyete azalmıştır. 

Çelik ve ark. 

(2022) 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

Koroner arter hastalığı 

olan bireyler 

Kan basıncı, solunum hızı, 

kaygı ve ağrı azalmıştır. 

Huang ve ark. 

(2021a) 

Randomize 

kontrollü 
çalışma 

3 ile 12 yaşları arasında 

doğuştan kalp hastalığı 
olan çocuklar 

Preoperatif anksiyete 

düzeylerini azaltmıştır. 

Huang ve ark. 

(2021b) 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

0-1 yaş aralığındaki 

cerrahi operasyon 

geçirmiş çocuklar 

Sedatif ilaç kullanımını 

azaltmış ve mekanik 

ventilasyon süresini 

kısaltmıştır. 

Mozaffari ve 

ark. (2020) 

Randomize 

kontrollü 
çalışma 

Anjiyografi planlanan 

bireyler 

Müzik terapi ve kas gevşeme 

teknikleri, anksiyete 
düzeyini azaltmıştır. 

Mir ve ark. 
(2021) 

Randomize 
kontrollü 

çalışma 

Hipertansiyon açısından 
riskli olan bireyler 

Diyet programı ve müzik 
terapi, sistolik kan basıncını 

8.73 mmHg azaltmıştır. 

Suarningsih 

ve ark. (2020) 

Yarı deneysel 

çalışma 

Miyokart infaktüs 

geçirmiş bireyler 

Eğitim ve müzik terapi, 

anksiyete düzeylerini 

azaltmıştır. 

Nwebube ve 

ark. (2021) 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

Yetişkin sağlıklı bireyler 

 

Kardiyak rehabilitasyon ve 

müzik, egzersiz sırasında 

hissedilen eforu ve nabzı 
azaltmıştır. 

AShok ve ark. 

(2019) 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

Koroner arter bypas 

grefli bireyler 

Kardiyak rehabilitasyon ve 

müzik, anksiyeteyi 

azaltmıştır. 

Bowles ve 

ark. (2019) 

Yarı deneysel 

çalışma 

Yetişkin sağlıklı bireyler Kardiyak rehabilitasyon ve 

müzik, bireylerde yürüme 

mesafesini arttırmıştır. 

  

Yetişkin bireylere ek olarak, müzik terapi uygulamaları çocuklar 

üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Huang ve arkadaşları (2021) tarafından 

gerçekleştirilen bir çalışmada, doğuştan kalp hastalığı olan çocuklara, 

ameliyathane bekleme alanında 30 dakika boyunca ses sistemi üzerinden hafif 
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ritimde çocuk şarkıları dinletilmiştir. Müzik terapi alan çocukların preoperatif 

anksiyete düzeylerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır (Huang et al., 2021). 

Benzer şekilde, Huang ve arkadaşları (2021) yaptıkları başka bir çalışmada, 

kalp ameliyatı sonrası mekanik ventilasyon uygulanan bebeklerde, müzik 

terapinin sedatif ilaç kullanımını azalttığı ve mekanik ventilasyon süresini 

kısalttığını belirtmiştir (Huang et al., 2021). 

Müzik terapi, tek başına kullanılabildiği gibi diğer yöntemler ile birlikte 

de uygulanabilmektedir. Kalp ve damar hastalıklarında iyileşme sürecini 

hızlandırmak ve semptomları azaltmak için beslenme, egzersiz ve gevşeme 

programlarından sıklıkla faydalanılmaktadır. Beslenme ve egzersiz programları 

kalp ve damar hastalarının yaşam uyumlarını sağlamada ve yaşam kalitelerini 

arttırmada vazgeçilmez müdahalelerdir. Bu programlarının kardiyovasküler 

sistem üzerine önemli etkileri olan müzik terapi ile kombine edilmesi hastalar 

üzerindeki olumlu etkiyi arttırmaktadır. Mozaffari ve arkadaşları (2020) 

tarafından anjiyografi öncesinde bireylere 20 dakikalık müzik terapi ve 20 

dakikalık kas gevşeme teknikleri uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, 

bireylerde anksiyete düzeyinin azaldığı tespit edilmiştir (Mozaffari et al., 

2020). Benzer şekilde, bir başka çalışmada ise hipertansiyon açısından riskli 

olan bireylere verilen dört haftalık diyet programı ve müzik terapi 

uygulamasının sistolik kan basıncını önemli derecede azalttığı belirlenmiştir 

(Mir et al., 2021). Suarningsih ve arkadaşları (2020) tarafından gerçekleştirilen 

bir çalışmada, miyokart infaktüs geçirmiş hastalara hastanede üç gün boyunca 

hasta eğitimi ve müzik terapi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, bir arada 

uygulanan eğitim ve müzik terapinin, hastalarda anksiyete düzeylerini azalttığı 

tespit edilmiştir (Suarningsih et al., 2020) 

Son yıllarda, müzik terapi uygulamaları kardiyak rehabilitasyon 

programları ile de bütünleştirilmiştir. Nwebube ve arkadaşları (2021) 

tarafından yapılan bir çalışmada, 12 haftalık kardiyak rehabilitasyona katılan 

18 yaş ve üzeri bireylerde egzersiz sırasında ritmik müzik veya sesli kitap 

dinlemenin egzersiz sırasında hissedilen eforu azalttığı belirlenmiştir 

(Nwebube et al., 2021). Koroner arter bypas grefli hastalara cerrahi operasyon 

sonrası uygulanan 7 günlük kardiyak rehabilitasyon programında 20 dakika 

boyunca müzik dinletilmiş ve anksiyetenin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır 

(AShok et al., 2019). Yetişkin bireylerde kalp sağlığını korumak için uygulanan 

kardiyak rehabilitasyon programlarına müzik terapi uygulamalarının eklenmesi 

bireylerde yürüme mesafesini arttırmıştır (Bowles et al., 2019). 
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6.2. Dans 

Kardiyovasküler hastalık riskini ve kalp hastalıklarında iyileşmeyi 

hızlandırmak, semptomları hafifletmek için egzersiz sıklıkla kullanılan bir 

tedavi yöntemidir. Literatürde ise, dansın güç ve egzersiz gibi fiziksel 

aktiviteleri içinde barındıran bir sanat terapi yöntemi olduğu belirtilmektedir 

(Tajima et al., 2016). Dans terapiler kültürel yapıya uygun bilişsel, duygusal, 

sosyal ve fiziksel yönleri olan uygulamadır. Dans terapi uygulamaları, 

kardiyovasküler hastalıklarda sadece fiziksel kapasiteyi etkilemez ayrıca 

sosyal, duygusal ve ruhsal açıdan da hastaların iyileşmesine katkı sağlar. Dans 

terapi uygulamaları içerisinde hem egzersizi hem de müziği barındıran çok 

yönlü bir uygulamadır. Kardiyak rehabilitasyon programlarında geleneksel 

egzersiz uygulamaların yerine dans terapi uygulamaları entegre edilebilir. 

Dansın, kardiyak rehabilitasyon programları için tamamlayıcı bir kaynak olma 

potansiyeli olduğuna inanılmaktadır (Laurino et al., 2022). 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, çalışmalar, dansın arteriyel hastalıklar ve kalp 

fonksiyon bozukluklarının önlenmesi için etkili bir yöntem olduğunu 

vurgulamaktadır (Maruf et al., 2014; Tajima et al., 2016). Bir çalışmada, dans 

terapinin hipertansiyon kontrolü ve kardiyovasküler hastalık riski üzerine etkisi 

incelenmiş ve dans terapinin kan basıncı ile kardiyovasküler risk puanını 

azaltmada etkili olduğu tespit edilmiştir (Kaholokula et al., 2021). Railey ve 

arkadaşları (2022) tarafından gerçekleştirilen güncel bir çalışmada, 

hipertansiyon tanısı olan bireylere 12 haftalık dans terapi uygulanmıştır. Dans 

terapi uygulanan hipertansiyonu olan bireylerde, sistolik kan basıncında önemli 

bir azalma olduğu ve sağlık sistemine maliyeti azalttığı sonucuna ulaşılmıştır 

(Railey et al., 2022). Bu çalışmaları destekler şekilde, bir sistematik derleme ve 

meta-analiz çalışmasında, hipertansiyonu olan bireylerde dans terapinin sistolik 

ve diyastolik kan basıncını azaltmada etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır (Peng et 

al., 2020). Maruf ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan bir çalışmada, kontrol 

altında olmayan hipertansiyonu bulunan bireylere 12 haftalık dans terapisi 

uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, dans terapi uygulamasının bireylerde 

antihipertansif ilaç sayısını azaltmada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(Maruf et al., 2016) 

Dans terapi uygulamaları, çalışmalarda kardiyovasküler riski azaltmak 

için sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca, kardiyovasküler hastalıkta dispne gibi 

semptomlar nedeniyle gelişen fiziksel kısıtlılık ve aktivite intoleransı 

azaltılabilmekte, egzersiz kapasitesi arttırılmaktadır. Tajima ve arkadaşları 

(2019) tarafından yapılan bir çalışmada, kalp yetersizliği olan hastalar bir yıl 
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süreyle dans terapi uygulamasına alınmıştır. Dans terapi sonucunda, hastaların 

egzersiz kapasitelerinin arttığı ve bir yıl içerisinde hastane başvurularının 

azaldığı sonucuna ulaşılmıştır (Tajima et al., 2019). Geniş kitlede yapılan bir 

popülasyon çalışmasında, yaklaşık 444 bin katılımcı dört haftalık orta 

yoğunlukta yürüyüş veya dans terapi almıştır. Çalışma sonucunda, orta 

yoğunlukta dansın, kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskini yürüyüşe göre 

daha fazla azalttığı belirlenmiştir (Merom et al., 2016). Rodrigues-Krause ve 

arkadaşları (2018) tarafından yaşlı bireylerle yürütülen bir çalışmada, sekiz 

hafta boyunca dans terapi uygulanmış ve yaşlı bireylerde kardiyovasküler 

riskin azaldığı ve fonksiyonel kapasitenin arttığı sonucuna ulaşılmıştır 

(Rodrigues-Krause et al., 2018). 

Tablo 2. Kardiyovasküler sistem üzerine dans terapi çalışmaları 

Yazar (yıl) Çalışma 

türü 

Hastalık grubu Müdahalenin sonucu 

Kaholokula ve 

ark. (2021) 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

Hipertansiyonu 

olan yaşlı 

bireyler 

Dans, kan basıncı ile 

kardiyovasküler risk puanını 

azaltmıştır. 

Railey ve ark. 

(2022) 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

Hipertansiyonu 

olan bireyler 

Sistolik kan basıncı düşmüş ve 

sağlık sistemine maliyeti 

azalmıştır. 

Maruf ve ark. 

(2016) 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

Hipertansiyonu 

olan bireyler 

Dans terapi, antihipertansif ilaç 

kullanım sayısını azaltmıştır. 

Tajima ve ark. 

(2019) 

Ön test-son 

test 

çalışma 

Kalp 

yetersizliği olan 

bireyler 

Hastalarda egzersiz 

kapasitelerini arttırmış ve bir yıl 

içerisinde hastane başvurularını 

azaltmıştır. 

Merom ve ark. 

(2016) 

Kohort 

çalışma 

40 yaş üstü 

bireyler 

Kardiyovasküler hastalıktan 

ölüm riskini yürüyüşe göre daha 

fazla azaltmıştır. 

Rodrigues-

Krause ve ark. 

(2018) 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

Yaşlı bireyler Kardiyovasküler riski azaltmış 

ve fonksiyonel kapasiteyi 

arttırmıştır. 

 

6.3. Çizim ve boyama  

Kardiyovasküler hastalıklarda fiziksel problemlerin dışında psikolojik 

sıkıntılarla da karşılaşılabilmektedir. Psikolojik durumun değerlendirilmesinde 

bazı depresyon, anksiyete ve strese yönelik ölçekler yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Ölçekler, psikolojik durumun değerlendirilmesinde 

kullanılan geleneksel yöntemlerdendir (Wang et al., 2011). Ölçekler, standart 
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bir formda önceden tanımlanmış boyutlar doğrultusunda değerlendirme 

yapmaktadır. Ölçeklere ek olarak, yenilikçi yöntemlerden biri olan çizim 

tekniği de psikolojik değerlendirmede son zamanlarda faydalanılan 

yöntemlerdendir. Çizim yapmak bireylere ön yargısız bir şekilde kendi 

inançları, düşünceleri ve duygularını kullanarak kendilerini ifade etme olanağı 

sağlamaktadır. Önemli bir değerlendirme yöntemi olan çizim tekniği, 

kardiyovasküler sistem değerlendirmesinde üzerinde çok araştırma yapılmayan 

bir yöntemdir (Reynolds et al., 2007).   

Tablo 3. Kardiyovasküler sistem üzerine çizim ve boyama çalışmaları 

Yazar (yıl) Çalışma 

türü 

Hastalık 

grubu 

Müdahalenin sonucu 

Wang ve ark. 
(2011) 

Nitel 
araştırma 

Kardiyak 
anomalisi olan 

çocuklar 

Çocuklar, kalplerini çoğunlukla düzensiz 
ve parçalı çizmiştir, bu durum psikolojik 

etkiler hakkında bilgi verebilir. 

Reynolds ve 

ark. (2007) 

Görüşme Kalp 

yetersizliği 

olan bireyler 

Hastalığa karşı olumsuz düşünceleri olan 

ve anksiyete olanların çizimlerinde 

hastalık öncesinde kalp çizimi ile 

sonrasındaki çizim arasında büyük farklar 

olduğu saptanmıştır. 

Princip ve ark. 
(2015) 

Nitel 
araştırma 

Akut 
miyokard 

enfarktüslü 

bireyler 

Hasarlı olarak çizilen alan ne kadar 
genişse, akut sıkıntı, olumsuz hastalık 

algısı ve stres belirtilerinin daha fazla 

olduğu belirlenmiştir 

Moola, (2020) Nitel 

araştırma 

Doğuştan kalp 

hastalığı olan 

bireyler 

Çalışmada, katılımcılar kendilerini 

çevreden dışlanmış ve fiziksel aktivite 

konusunda pasif olarak tasvir etmiştir. 

Turturro ve 

Drace (2022) 

Ön test-son 

test 

Lisans 

öğrencileri 

Vücutta stresi azalttığı ve kalp hızını 

azalttığı ortaya çıkarılmıştır 

Morris, 

(2019) 

Randomize 

kontrollü 
çalışma 

Yetişkin 

sağlıklı 
bireyler 

Müdahale grubundaki bireylerin kontrol 

grubuna göre kan basıncı ve kalp hızı 
azalmıştır.  

Haiblum-
Itskovitch ve 

ark. (2018) 

Ön test-son 
test çalışma 

Yetişkin 
sağlıklı 

bireyler 

Parasempatik uyarının %35 oranında 
arttığı ve bu doğrultuda nabzın azaldığı 

belirlenmiştir. 

  

Tablo 3’de görüldüğü gibi, literatürde çizim tekniği psikolojik sıkıntının 

yanında hastalık algısını da değerlendirmede kullanılmıştır. Kardiyak 

anomalisi olan 12-20 yaş arasındaki çocuklara kardiyak problemlerini çizmeleri 

ve bu çizimler ile hastalıklarını anlatmaları istenmiştir. Katılımcıların kalplerini 

çoğunlukla düzensiz ve parçalı çizdiği görülmüştür (Wang et al., 2011). 

Reynolds ve arkadaşları (2007) kronik kalp yetersizliği tanısı ile takip edilen 

28 ile 89 yaşları arasındaki 60 birey ile bir çizim çalışması gerçekleştirmiştir. 

Bu çalışmada hastalardan kalp yetersizliği tanısı almadan önceki kalbini ve şu 
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anki kalbini bir kağıda çizmesi istenmiştir. Çalışma sonucunda bireylerin 

hastalıktan önceki kalplerini şekilsel olarak düzgün çizdiği görülürken; 

hastalıktan sonra şekilsel olarak bozuk ve büyük bir kalp çizdikleri dikkat 

çekmiştir. Ayrıca, hastalığa karşı olumsuz düşünceleri olan ve anksiyete 

yaşayan bireylerin çizimlerinde hastalık öncesinde kalp çizimi ile sonrasındaki 

çizim arasında daha büyük şekilsel farklar olduğu saptanmıştır.  Özellikle 

yapılan kalp çizimlerinin psikolojik sağlık ve hastalık algısını belirlemede etkin 

rol alabileceği tespit edilmiştir (Reynolds et al., 2007). Princip ve arkadaşları 

(2015) tarafından yapılan bir çalışmada, akut miyokard enfarktüslü hastaların 

kalp çizimlerinin akut sıkıntı belirtilerini ve olumsuz hastalık inançlarını 

yansıtıp yansıtmadığı araştırılmıştır. Çalışmada, hasarlı olarak çizilen alan ne 

kadar genişse, akut sıkıntı, olumsuz hastalık algısı ve travma sonrası stres 

belirtilerinin daha fazla olduğu belirlenmiştir (Princip et al., 2015). Yürütülen 

başka bir çalışmada ise, çizim tekniği ile doğuştan kalp hastalığı olan 

bireylerinin fiziksel aktivite alanlarını nasıl gördüğü değerlendirilmiştir. 

Çalışmada katılımcılar kendilerini çevreden dışlanmış ve fiziksel aktivite 

konusunda pasif olarak tasvir etmiştir. Bu durumda sanat terapi yöntemi ile kalp 

hastalığından kaynaklanan fiziksel aktivite durumu da değerlendirilmiş ve 

aktivitenin azaldığı direkt hasta çizimleri ile doğrulanmıştır (Moola, 2020). 

Göğüs ağrısı, yorgunluk ve nefes darlığı gibi bedensel problemler kalp 

hastalarında aktiviteyi sınırlandıran temel faktörlerdir. Kalbin hasarlı bir 

şekilde çizilmesi, fiziksel aktivitelerde bozulma, iş hayatına dönüş süresinde 

uzama, gelecekteki kardiyak olaylarla ilgili kaygı ve daha fazla sağlık hizmeti 

kullanımı ile ilişkilendirilmiştir (Moola, 2020). 

Çizim tekniği, bireylerde kardiyovasküler hastalıktan kaynaklanan 

psikolojik etkileri ortaya çıkarmakta ve ayrıca, kardiyovasküler sistemi de 

etkilemektedir. Çizim ve boyama teknikleri kardiyovasküler fonksiyonlar 

üzerine etki ederek, nabız ve kan basıncının azalmasına katkı sağlamaktadır. 

Turturro ve Drake (2022) tarafından yürütülen bir çalışmada yaşları 18 ile 51 

arasında değişen 60 lisans öğrencisine bir boyama çalışması, desen çizme ve 

korku yaşadıkları bir olayı çizme görevi verilmiş ve 15 dakikada 

tamamlamaları istenmiştir. Üç aktivitenin hepsinin, vücutta stresi azalttığı ve 

kalp hızını azalttığı ortaya çıkarılmıştır (Turturro & Drake, 2022). Morris 

(2019) tarafından gerçekleştirilen başka bir çalışmada, sağlıklı yetişkinlerde 

renkli boyama aktivitesinin kardiyovasküler fonksiyonlar ve stres üzerine etkisi 

incelenmiştir. Çalışmaya 110 katılımcı dahil edilmiş ve renkli boyamanın 

olduğu müdahale ve sudokunun olduğu kontrol grubuna kişiler ayrılmıştır. 

Kardiyak fonksiyonlar ve stres düzeyi değerlendirilen katılımcılar, 15 dakika 
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boyunca renkli boyama aktivitesini gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından, 

renkli boyama yapan bireylerin kan basıncının, kalp hızının ve stresin azaldığı 

sonucuna ulaşılmıştır  (Morris, 2019).  

Yürütülen bir başka çalışmada, yetişkinlerde boyama terapisinin hem 

fiziksel hem de psikolojik parametreler üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada, 

bireylerin boyama çalışması sonrasında stres ve olumsuz psikolojik 

durumlarının azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca, fizyolojik ölçümlerde boyamanın 

kan basıncını, nabzı azalttığı tespit edilmiştir (Muthard & Gilbertson, 2016). 

Haiblum-Itskovitch ve arkadaşları (2018) tarafından yapılan bir çalışmada, 

yetişkinlere çizim ve boyama terapisi uygulanmıştır. Bu terapiden önce 

katılımcılara gevşemeyi sağlamak için beş dakika müzik dinletilmiş ardından 

çizim ve boyama için 30 dakika verilmiştir. Elektrokardiyogram cihazı ile 

bireylerde sempatik ve parasempatik aktivite değerlendirilmiştir. Çalışma 

sonucunda, çizim yapan grupta parasempatik uyarının %35 oranında arttığı ve 

bu doğrultuda nabzın azaldığı belirlenmiştir (Haiblum-Itskovitch et al., 2018). 

Literatürdeki çalışmalar ışığında, çizim ve boyama tekniklerinin parasempatik 

uyarıyı artırarak kan basıncını ve kalp hızını düzeltmesi kardiyovasküler 

hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca, çizim veya 

boyama yöntemlerini, diğer sanat terapi uygulamaları ile kombine etmek, 

kardiyovasküler sisteme yönelik faydasını arttırmada etkili olabilir.  

6.4. Hikaye anlatma 

İnsanlar geçmişte günümüze yaşamları boyunca hikaye anlatmakta ve 

hikayelere duygu, düşünce ve algılarını ekleyerek kendilerinden anlamlar 

katmaktadır. Bireylerde, hastalık algılarını ve hastalık süreçlerini daha ayrıntılı 

inceleyebilmek için hikaye anlatma yöntemi kullanışlı bir araçtır ve bir sanat 

yöntemidir. Bir kalp hastalığı bulunan ve bu konuda tedavi almış kadınlarla 

gerçekleştirilen bir çalışmada, bireylerden kalp sağlıklarına yönelik bir hikaye 

anlatmaları istenmiştir. Kadınlar hikayelerini söz, müzik, fotoğraf ve video gibi 

birçok yöntemi kullanarak kendi yaratıcılıklarıyla ortaya çıkarmıştır. Bu 

çalışmadaki hikayeler incelendiğinde, kalp sağlığının diyet ve egzersiz gibi 

değişiklikler dışında, toplum ve aile ilişkilerinden de etkilendiği sonucuna 

ulaşılmıştır (Fontaine et al., 2019). Bu çalışmada da görüldüğü gibi bireyler, 

hastalıkların fiziksel ve ilişki süreçlerindeki değişimden kaynakladığını 

belirtmiş ve hikaye anlatma yöntemi çok boyutlu bir değerlendirme sağlamıştır.  

Hastalıklarda bireyler kendileri ile aynı süreci deneyimleyen bireyleri 

dinlemekten hoşlanmakta ve kendileri için yol gösterici olarak görmektedir. 

Bunu destekler şekilde, Sentell ve arkadaşları (2020) tarafından kalp 
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yetersizliği olan hastalar için hastalığın yönetimine yönelik bir hikaye temelli 

program geliştirilmiştir. Bu programda, kalp yetersizliği olan hastalardan kendi 

hastalık süreçlerini ve yönetimini anlattıkları bir hikaye anlatmaları istenmiştir. 

Ayrıca, bir kalp sağlığı hemşiresi tarafından da kalp yetersizliğinin yönetimine 

yönelik bir video oluşturulmuştur. Ardında, kalp yetersizliği olan bireylere 

hasta deneyimlerinin paylaşıldığı hikayeler ve hemşire eğitim videoları 

iletilmiştir. Hastalar, 4 hafta sonra değerlendirildiğinde, hikayedeki kişiyi 

kendilerine çok benzettikleri hem hikayenin hem de videonun bu süreçte onlara 

yararlı olduğunu belirtmişlerdir (Sentell et al., 2020). Hasta eğitimlerinde klasik 

eğitimin dışında, hikayeleştirme yöntemlerinin kullanılması, hastaların eğitime 

aktif ve istekli katılımını desteklemektedir. Moghimian ve arkadaşları (2019) 

tarafından kalp ameliyatı öncesinde hastalara ameliyat süreci, iyileşme süreci 

ve taburculuk hakkında 10 dakikalık bir hikaye oluşturulmuş ve bu dijital 

platformda hastalara sunulmuştur. Çalışma sonucunda, dijital hikaye dinleyen 

hastalarda, geleneksel yöntemle eğitim alan hastalara göre ameliyat sonrası 

anksiyete düzeyinin azaldığı ortaya çıkmıştır (Moghimian et al., 2019). 

6.5. Farkındalık temelli sanat terapi  

Geleneksel ve tamamlayıcı terapi yöntemlerinin biri olan farkındalık 

temelli stres azaltma programları kronik hastalıklarının yönetiminde sıklıkla 

kullanılan yöntemlerdendir. Bu yöntemlerin çizim ve müzik gibi sanat terapi 

yöntemleri ile birleştirilmesi ise oldukça yeni bir kavram olan farkındalık 

temelli sanat terapi uygulamalarını gündeme getirmiştir. Kardiyovasküler 

hastalıklara yönelik farkındalık temelli sanat terapi uygulamaları 

incelendiğinde bir çalışmanın olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, farkındalık 

temelli sanat terapi uygulamaları, John Kabat-Zinn tarafından geliştirilmiş olan 

farkındalık temelli stres azaltma programına çizim ve boyama seansları da 

eklenerek oluşturulmuştur. Farkındalık temelli sanat terapi, 12 hafta boyunca 

her seans 45 dakika boyunca uygulanmıştır. Farkındalık temelli sanat terapi, 

koroner arter hastalarının psikolojik durumlarını iyileştiren etkili bir tedavi 

yöntemi olarak görülebilir (Jang et al., 2018). 

7. Sonuç 

Dünyada görülme sıklığı giderek artan kardiyovasküler hastalıklar, 

şiddetli semptom yükü, psikolojik problemler, fiziksel kısıtlılığa neden olması 

ve yaşam kalitesini azaltması gibi nedenlerde hastalık yönetiminin önemli 

olduğu bir durumdur. Hastalığın yönetiminde ise hem fiziksel hem de 

psikososyal açıdan hastaları destekleyen sanat terapi uygulamalarına ihtiyaç 

oldukça fazladır. Kardiyovasküler hastalıklarda müzik ve dans gibi sanat terapi 
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uygulamaları sıklıkla uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin, özellikle egzersiz veya 

kardiyak rehabilitasyon programlarına entegre edilmesi oldukça önemli bir 

noktadır. Kliniklerde kardiyovasküler hastalıklarda psikolojik etkileri ortaya 

çıkarmak adına çizim yapma tekniğinin kullanılması oldukça yararlı bir 

değerlendirme sağlayabilir. Ayrıca, tek bir sanat terapi uygulaması yerine, sanat 

terapi uygulamalarını bütünleştirerek bir sanat terapi protokolü oluşturmak 

hastalara daha fazla fayda sağlayabilir. Kalp ve damar hastalıkları kliniklerinde 

ve polikliniklerinde sanat terapi birimlerinin oluşturulması ve hastaların 

yönlendirilmesi ise uzun süreli bakım gerektiren hastalıklarda yararlı olabilir. 

Ayrıca, sanat terapi uygulamalarına bakım veren hasta yakınlarının da katılımı 

desteklenmelidir. Çünkü bakım veren bireyler bu zorlu süreçte fiziksel ve 

psikolojik açıdan yıpranabilmektedir. Son olarak, sağlık profesyonellerinin 

sanat terapiye yönelik sertifika programlarına katılımları desteklenmeli ve 

güncel literatürdeki çalışmaları inceleyebilmek için hizmet içi eğitimler 

oluşturulmalıdır. Sağlık profesyonellerinin sanat terapi uygulamalarını 

benimsemesi ve hastalara uygulamasının, hasta bakım kalitesini arttırabileceği, 

hastane yatış oranlarını azaltabileceği, yatış süresini kısaltabileceği ve maliyeti 

düşürebileceği düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 

Solunum sistemi hastalıkları, solunum yollarının ve akciğerin diğer 

yapılarının hastalığı olup genellikle önlenebilir özelliktedir. Solunum sistemi 

hastalıkları, sıklıkla astım ve solunum yolu alerjileri, kronik obstrüktif akciğer 

hastalığı (KOAH), mesleki akciğer hastalıkları, uyku apne sendromu ve 

pulmoner hipertansiyon şeklinde görülmektedir (Özpulat &Yıldırım, 2014). 

Solunum sistemi hastalıkları, bireylerin sağlığını ve refahını etkilemekte, aileler 

ve toplumlar üzerinde olumsuz etkilere neden olmakta, bireylerin yaşam 

kalitesini etkilemekte ve bireylerde engelliliğe neden olmaktadır (Aksu & 

Fadıloğlu, 2013).  

Günümüzde solunum sistemi hastalıklarının önlenmesinde ve 

yönetiminde başvurulan alanlardan biri sanat terapisidir. Sanatın, terapötik bir 

ortam sağlayan yapısı ile birlikte bireyin doğuştan gelen içsel ya da bedensel 

zayıflıklarını, zihinsel veya psikolojik uyumsuzluklarını dengelemesi özelliği 

ile solunum sistemi hastalığı olan bireylerin yaşam kalitesini olumlu etkilediği 

görülmektedir. Öyle ki, 1940’larda terapist ve hasta arasında psikoterapötik bir 

ilişki geliştirmek amacıyla tedavi sırasında tüberküloz hastalarının refahını 

artırmak için sanat ve psikoterapiden kaynaklanan sanat terapisi uygulanmıştır 

(Çakmak, Biçer, & Demir, 2020). Bu bölümde, günümüzde solunum sistemi 

hastalıkları içerisinde yaygın olarak görülen Kronik Obstrüktif Akciğer 

Hastalığı (KOAH)’nın yönetiminde sanatsal uygulamalara ve etkinliğine ilişkin 

literatür bilgisine yer verilmiştir. 

Hastaları etkileyen önemli solunum sistemi hastalıklarından biri olarak 

KOAH, genellikle zararlı partikül veya gazlara maruziyet sonrası ortaya çıkan, 

hava yolu veya alveoler bozulmalara ek olarak çeşitli inflamatuar süreçler 

sonucunda hava akımında kısıtlanma ile karakterize yaygın, kronik, ilerleyici 

ve tedavi edilebilir bir hastalıktır (Chen, 2022; David & Mannino, 2003; 

McCarthy et al., 2015). Tüm dünyada prevalansı hızla artan KOAH, ölüm 

nedenleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır (WHO, 2022a). KOAH’ın tanı, 

tedavi ve hastalık yönetiminde kanıta dayalı uygulamalara yön vermesi 

amacıyla her yıl güncellenen GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive 

Lung Disease) raporuna göre dünya genelinde yaşlı popülasyonun artması, 

sigara içme, ırk, genetik ve hava kirliliği gibi etkenler hastalığın gelişmesi 

açısından önemli risk faktörleri olarak belirlenmiştir. GOLD raporuna göre 

KOAH’ın prevalansı gelişmiş ve yüksek gelirli ülkelerde hızla artmakta, 2030 

yılına kadar yılda 4.5 milyon insanın KOAH ve komplikasyonları nedeniyle 

yaşamını yitireceği öngörülmektedir (Chen, 2022). 
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KOAH genellikle orta-ileri yaş erişkin grubunda görülmekte ve yavaş 

ilerlemektedir. KOAH hastalarında en sık görülen belirtiler dispne, öksürük ve 

balgamdır. Dispne hastalığın başlangıcında sadece efor ile ortaya çıkarken 

hastalık ilerledikçe günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayacak seviyeye ulaşır. 

Hastalarda dispneye bağlı olarak yorgunluk, aktivite intoleransı, uyku ve 

beslenme bozuklukları, depresyon, anksiyete görülebilir (Akdemir ve Birol, 

2020). KOAH hastalarında kardiyovasküler, metabolik ve pulmoner hastalıklar 

komorbidite olarak sık görülebilmektedir. KOAH hastalarında morbidite ve 

mortaliteye etki eden en önemli etkenlerden biri olan alevlenme periyotları 

genellikle kış aylarında semptomlarda artış veya sık solunum yolu enfeksiyonu 

geçirme ile kendini göstermektedir (Chen, 2022). 

KOAH tanısı ayrıntılı anamnez alma, fizik muayene ve spirometre 

(solunum fonksiyon testleri) ile konulmaktadır. Hava akımı obstrüksiyonunun 

doğrulanması ve şiddetinin belirlenmesi için hafif, orta, ağır ve çok ağır 

şeklinde sınıflandırılma yapılmıştır. Spirometre testinde ölçülen tanı 

göstergeleri ise şunlardır: 

• FEV1: Birinci saniyede zorlu ekspiratuar hava volümü 

• FVC: Zorlu vital kapasite (maksimum inspirasyonu takiben 

maksimum ekspirasyon sonunda zorla solunan toplam hava hacmi) 

• FEV1/FVC: Obstrüksiyon derecesini belirlemede kullanılan FEV1 

değerinin FVC değerine oranı (Kaufman, 2013). 

Spirometrede ölçülen değerler yaş, cinsiyet, ırk gibi faktörlerden 

kaynaklanan değişiklikler göz önünde bulundurularak değerlendirilir. 

FEV1/FVC oranının <%70 olması kalıcı hava akımı kısıtlanması olarak kabul 

edilir ve hasta KOAH tanısı alır (Akdemir ve Birol, 2020). 

KOAH tedavisindeki esas amaç; semptom kontrolü sağlamak, 

alevlenmeleri önlemek veya şiddetini azaltmak, bireyin aktivite toleransını ve 

yaşam kalitesini iyileştirmektir. KOAH tedavisinde farmakolojik ve non 

farmakolojik yöntemler kullanılmaktadır (Panigrahi et al., 2014). Farmokolojik 

tedavinin büyük bir kısmını bronkodilatör ilaçlar oluşturmaktadır. Genellikle 

inhalasyon yoluyla verilen bu ilaçlardan en sık kullanılan beta-2 agonistlerdir. 

KOAH tedavisinde antiinflamatuar ajanlardan olan kortikosteroidler oral veya 

inhalasyon yoluyla kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak teofilin, aminofilin, alfa 

1 antitripsin ajanları ve antibiyotikler kullanılmaktadır (Chen, 2022). 

Hipoksemik KOAH hastalarında yaşam kalitesini arttırmaya yönelik uygulanan 

en önemli tedavilerden biri oksijen tedavisidir. Dispne şiddeti, alevlenme 

sıklığı ve parsiyel oksijen basıncının izlenerek değerlendirilmesi sonucu 
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hastaya oksijen tedavisi başlanmasına karar verilmektedir. Oksijen 

konsantrasyonu ölçülerek nazal kanül veya oksijen maskesi ile hasta bireylere 

hastane ortamı dışında oksijen tedavisi uygulanmaktadır (Akdemir ve Birol, 

2020).  

KOAH’ın tedavisinde kullanılan kanıta dayalı nonfarmakolojik 

yöntemlerin başında sigarayı bırakma, grip ve pnömokok aşıları ile bağışıklama 

ve pulmoner rehabilitasyon gelmektedir. Pulmoner rehabilitasyon; respiratuar 

sistem hastalığı olan bireylerin fiziksel ve psikososyal iyilik halini arttırmayı, 

dispneyi ve egzersiz intoleransını minimuma indirmeyi amaçlayan, hastaların 

hastaneye yatışlarını azaltmak ve yaşam kalitelerini arttırmak için uygulanan 

multidisipliner bir egzersiz eğitim programıdır (McCarthy et al., 2015). 

Pulmoner rehabilitasyon kapsamında bireye özgü nefes egzersizi eğitimleri, 

sekresyonların temizlenmesi, vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi, 

gerekli görülen olgularda nütrisyon desteği ve hastalık öz yönetimi gibi birçok 

konuda bireye ve ailesine destek sağlanmaktadır (Tuncay, 2021). Bunların 

dışında birçok kronik sağlık sorununda olduğu gibi KOAH ve astım sorunu 

olan bireylerde integratif yaklaşımlardan sanat terapisi hastaların yaşam 

kalitesini arttırmada sıkça başvurulan bir yöntem olmuştur (Mollaoğlu, 

Mollaoğlu ve Yanmış, 2022).    

KOAH ve Müzik Terapi 

Son yıllarda pulmoner rehabilitasyon kapsamında solunum sistemi 

hastalığına sahip bireylere sanat terapi seansları sık uygulanmaya başlanmıştır. 

Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan sanat terapilerin başında gelen 

müzik terapinin sağlık bakım hizmetlerinde kullanımı oldukça eskiye 

dayanmaktadır. Bu doğrultuda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinden 

biri olarak  kullanılan müzik terapi; hastaların aktif olarak şarkı söylediği veya 

müzik aleti çaldığı şekilde olabildiği gibi, önerilen çeşitli müzik türlerini 

hastaların dinlemeleri yoluyla da uygulanabilmektedir  (Bulfone et al., 2009).  

Literatürde KOAH hastalarında müzik terapinin etkisini değerlendiren 

birçok çalışma bulunmaktadır. Lee ve arkadaşlarının (2018) 19 KOAH 

hastasının egzersiz sırasında deneyimledikleri dispneyi inceledikleri çalışmada, 

hastalara aerobik egzersizi sırasında müzik dinletilmiştir. Müzik terapi 

sonucunda hastaların dispne şiddetinin azaldığı, egzersiz kapasitelerinin ve 

dayanıklılıklarının arttığı bulunmuştur (Lee et al., 2018). Panigrahi ve 

arkadaşlarının (2014) müziğin KOAH hastaları üzerindeki etkisini belirlemek 

için yaptığı sistematik derlemede, müzik terapinin hastaların yaşam kalitesini 
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arttırdığı, solunum fonksiyonlarını iyiletirdiği, dispne ve anksiyete düzeylerini 

azalttığı belirlenmiştir (Panigrahi et al., 2014).  

Horuz’un (2014) göğüs hastalıkları servisinde yatan 114 KOAH hastası 

ile yaptığı çalışmada, deney grubundaki hastalara Türk Sanat Müziği ve batı 

klasik müzik eserleri sabah saatlerinde bir saat boyunca dinletilmiştir. Müzik 

terapi seansları uygulanan hastaların kan basıncı değerlerinde düşüş ve 

anksiyete düzeylerinde azalma olduğu bulunmuştur (Horuz, 2014). Huang ve 

arkadaşlarının (2021) KOAH hastalarında müzik terapinin etkisini 

değerlendirdiği çalışmada ise, müzik terapi uygulanan hastalarda sistolik ve 

diyastolik kan basıncının, anksiyete ve dispnenin azaldığı; uyku kalitesinin 

arttığı belirlenmiştir (Huang et al., 2021). Reychler ve arkadaşlarının (2015) 41 

KOAH hastası ile yaptığı deneysel çalışmada, hastalara pulmoner 

rehabilitasyon sırasında müzik dinletilmiştir. Müzik terapinin hastaların 

anksiyetesini azaltmaya yardımcı olduğu; algıladıkları dispne, yorgunluk ve 

kardiyopulmoner parametreler üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir 

(Reychler et al., 2015). Canga ve arkadaşları (2015) KOAH hastalarının ile 

yaptıkları çalışmada hastalara müzik dinleme, ıslık çalma ve şarkı söyleme gibi 

terapi yöntemleri uygulanmıştır. Müzik terapi seansları sonucunda hastalarda 

yorgunluk, dispne, depresyon, anksiyete gibi semptomların azaldığı, hastalık 

yönetiminin olumlu yönde etkilendiği bulunmuştur (Canga et al., 2015). 

Zuo ve arkadaşlarının (2022) dışavurumcu sanat terapinin 360 KOAH 

hastası üzerindeki etkilerini inceledikleri randomize kontrollü çalışmada, 

standart tedaviye ek olarak sanat terapi uygulanan deney grubundaki hastaların 

anksiyete ve depresyon semptomlarının kontrol grubundaki standart tedavi 

uygulanan hastalara göre azaldığı bulunmuştur. Ayrıca dışavurumcu sanat 

terapi uygulanan hastaların solunum fonksiyonlarının iyileştiği, dispnelerinin 

azaldığı, FEV1 değerlerinin 6. ayda yükseldiği belirlenmiştir (Zuo et al., 2022). 

Literatürde yer alan bu çalışmalar doğrultusunda, KOAH hastalarında müzik 

terapinin fiziksel ve psikolojik iyilik halini iyileştirdiği söylenebilir. 

KOAH ve Şarkı Söylemek 

Şarkı söylemek hava akışını düzenleyen, akciğer hacminin 

genişlemesine yardımcı olan, diyafram ve interkostal kasların desteklediği, 

kasların koordinasyonunu gerektiren bir aktivitedir. Şarkı söyleme esnasında 

ekspirasyon aktiftir ve aktif diyafram kasılması gereklidir. Bunlara ek olarak 

şarkı söylemek toplum tarafından kolay uygulanabilir, maliyet etkin ve 

sürdürülebilir bir sanat terapidir. Şarkı söylemek KOAH hastalarında dispnenin 

azalmasına, hastalık semptomlarının etkin yönetimine, yaşam kalitesinin 
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artmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca şarkı söylemenin diyafragma 

solunumunu aktive etmesi nedeniyle inspirasyon ekspirasyon periyotlarının 

koordinasyonu sağlanır (Mcnamara et al., 2017; Mollaoğlu, Mollaoğlu, 

Yanmış, 2022). 

McNaughton ve arkadaşlarının (2016) şarkı söylemenin KOAH 

hastalarının sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek için yaptıkları nitel 

çalışmada, daha önce 8 haftalık pulmoner rehabilitasyon programını 

tamamlamış 21 adet KOAH hastasına 6-9 aylık şarkı söyleme terapisi 

uygulanmıştır. Şarkı söyleme terapisi sonunda hastalar kendilerini daha iyi 

hissettiklerini, şarkı söylemenin onları pozitif anlamda etkilediğini, solunum 

paterninde, sekresyon temizliği ve atılımında, egzersiz toleranslarında iyileşme 

olduğunu ifade etmişlerdir (McNaughton et al., 2016). 

Sobana ve arkadaşlarının (2020) pulmoner rehabilitasyonun bir parçası 

olarak KOAH hastalarına 21 günde üç defa olmak üzere 20 dakika boyunca 

uyguladığı müzik terapide, hastalara vokal egzersizi ve düzenli derin nefes alıp 

vermelerini sağlayacak “OM” meditasyonu yapılmıştır. Ön-test son-test olarak 

yapılan çalışmanın son test sonucunda, hastaların Görsel Dispne 

Değerlendirme Ölçeği’nden aldıkları puanın düştüğü, FEV1/FVC değerlerinin 

yükseldiği ve stres düzeylerinin azaldığı belirlenmiştir (Sobana et al., 2020). 

Kaasgaard ve arkadaşlarının (2022) “Akciğer Sağlığı İçin Şarkı 

Söylemek” adlı müzik terapinin  195 KOAH hastası üzerinde solunum 

kontrolüne etkisini incelediği randomize kontrollü çalışmada, şarkı söylemenin 

hastaların altı dakikalık yürüme testindeki egzersiz kapasitelerini olumlu yönde 

etkilediği bulunmuştur (Kaasgaard et al., 2022). 

Skingley ve arkadaşlarının (2014) “Nefes Almak İçin Şarkı Söylemek” 

fikri üzerinden planladığı ve 97 KOAH hastasının şarkı söylemeye yönelik 

algılarının değerlendirildiği nitel çalışmada, 36 hafta boyunca şarkı söyleme 

programına dahil edilmiştir. Çalışma sonunda grup şeklinde şarkı söylemenin 

haftalar geçtikçe fiziksel ve psikolojik sağlıkları üzerindeki olumlu etkilerini 

daha fazla gördüklerini dile getirmişlerdir (Skingley et al., 2014). 

Astım ve Sanat 

Astım, hava yollarının daralması ve obstrüksiyonu ile karakterize, 

tekrarlayan nefes darlığı ve hırıltılı solunum atakları ile kendini gösteren 

multifaktöriyel kronik hava yolu enflamasyonudur. Hastalarda hava yollarında 

hipersensivite ve değişik şiddette tıkanıklık bulunmaktadır. Hastalık tablosu 

kişiden kişiye değişmekle birlikte nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük, 

göğüste sıkışma hissi ve göğüs ağrısı görülmektedir. Dünya genelinde 2019 
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yılında 262 milyon astım hastası olduğu belirlenmiş ve bu vakaların 455 bininin 

öldüğü bildirilmiştir. Astım hastalığı nedeniyle gerçekleşen ölümlerin çoğu 

teşhis ve tedavi olanaklarının yetersiz olduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde 

meydana gelmektedir (WHO, 2022b). 

Astım hem yetişkinlerde hem de çocuklarda sık rastlanan bir kronik 

hastalık olmakla birlikte çocukluk döneminde en sık görülen kronik 

hastalıklardandır.  Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 2016 yılında astım 

insidansını 0-17 yaş arası çocuklarda %8,3 olarak bildirmiştir. Bu oran 18 yaş 

altı erkek çocuklarda %9,2 ve 18 yaşından küçük kız çocuklarında %7,4’tür 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2016). Astımlı çocuklarda 

hastalık yönetiminin kötü olması ile birlikte semptom şiddeti artmakta, çocuk 

ve aile bireyleri birçok problem ile karşılaşmaktadır. Bu problemler 

alevlenmelerin artması, aktivitelerinin sınırlanması, uyku ve yeme düzeninde 

bozulmalar, acil servise sık başvurular ve hastaneye yatışlarda artmadır 

(Dardouri et al., 2020; Mammen et al., 2019). 

Astım tedavisi bireyin genel sağlık durumu, komorbiditelerin varlığı, 

semptomların şiddeti gibi değişkenlere bağlı olarak kişiye özgü 

planlanmaktadır. Hastalara uygulanan inhaler tedavi ile bireylerin günlük 

yaşam aktiviteleri etkilenmeyecek şekilde aktif bir yaşam sürmesi esas amaçtır. 

İnhaler tedavi olarak; hava yolu açıklığını sağlayan, semptomları hafifleten 

bronkodilatör ilaçlar ve hava yollarındaki enflamasyonu azaltmaya yardımcı 

olan kortikosteroidler kullanılmaktadır. Özellikle çocukluk çağında olan astım 

hastalarında inhaler tedaviye uyum süreci zor olabilmektedir. Bu nedenle astım 

tanılı çocuğu ve çocuğun ailesini ilaç kullanımı hakkında bilgilendirmek, 

tetikleyici ajanlardan kaçınmak, semptomların evde nasıl yönetileceğine 

yönelik bilinçlendirmek son derece önemlidir (WHO, 2022b). 

Astım ve Müzik Terapi 

Astım, hastalığın yönetimi ve tedaviye uyum düzeyi gibi davranışsal 

faktörlere bağlı olan bir kronik hastalıktır. Astım hastalarının geçirdiği 

alevlenme atakları, komorbiditeye sahip olma, semptomlarla baş edememe gibi 

durumlar hastaların psikolojilerini etkilemekte ve anksiyete, depresyon 

görülme sıklığını arttırmaktadır (Lavoie et al., 2010). Astımlı bireylerde 

hastalık yönetimine uyumluluğu arttırmak, psikolojik problemleri minimuma 

indirmek için farmakolojik yöntemlerin yanı sıra non farmakolojik yöntemler 

de sık kullanılmaktadır. Astım Yönetimi ve Önlenmesi için Küresel Strateji 

(Global Strategy for Asthma Management and Prevention (GINA)) raporunda, 

astım hastalarının semptom yönetimi ve yaşam kalitesini arttırmada geleneksel 
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tedavilere ek olarak, tamamlayıcı terapilerden olan nefes egzersizleri 

önerilmektedir (GINA, 2022). Nefes egzersizleri ve pulmoner rehabilitasyonun 

yanı sıra; farkındalık eğitimleri, gevşeme temelli terapiler, biyolojik geri 

bildirim teknikleri, bilişsel davranışçı terapiler ve sanat terapiler kullanılan 

yöntemler arasındadır (Sliwka et al., 2014; Yorke et al., 2015). 

Astım hastalarında kullanılan tamamlayıcı tekniklerden biri müzik 

terapidir. Müzik yoluyla bireylerin öz farkındalık düzeylerini arttırmak, sosyal 

ilişkilerini kuvvetlendirmek ve duygu durumları üzerinde olumlu etki yaratmak 

amaçlanmaktadır Müzik terapi bireylere özgü hedeflere ulaşmak için terapötik 

iletişim esaslarına uygun biçimde, yetkili profesyoneller tarafından müzik 

içerikli müdahalelerin verildiği, kanıta dayalı düşük riskli bir uygulamadır. 

Hastaların solunum fonksiyonlarını ve spirometre değerlerini iyileştirmek için 

şarkı söyleme, üflemeli çalgı çalma ve müzik dinleme gibi yöntemler belirli 

sayı ve sürede seanslar ile hastalara uygulanmaktadır (Sliwka et al., 2018).   

Sliwka ve arkadaşlarının (2021) hastanede yatan ve alevlenme 

döneminde olan 73 adet astım hastası ile yaptığı çalışmada, pulmoner 

rehabilitasyona ek olarak hastalara tamamlayıcı müzik terapisi uygulanmıştır. 

Uygulama sonrası müzik terapisi uygulanan deney grubundaki bireylerin 

kortizol seviyelerinin düştüğü, mental durumları ve solunum sistemi üzerinde 

olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir (Śliwka et al., 2021). 

Astım ve Şarkı Söylemek  

Müzik terapi uygulamaları kapsamında astım hastalarına şarkı söyletme 

seansları uygulanmaktadır. Doğru duruş pozisyonu ve solunum kontrolü 

teknikleri ile grup halinde şarkı söyleme seansları yapılmaktadır. Şarkı söyleme 

terapilerindeki esas amaç, bireylerin sanatsal etkinlikler deneyimlemesinin 

yanında solunum problemleri ile başa çıkmasına yardımcı olmaktır. Adam ve 

arkadaşlarının (2016) şarkı söylemenin KOAH, bronşektazi, astım gibi 

solunum sistemi hastalığı olan bireylerdeki etkilerini incelediği çalışmada; 

şarkı söylemenin bireylerin sosyal katılımlarını ve yaşam kalitelerini olumlu 

anlamda etkilediği belirlenmiştir (Lewis et al., 2016).  

Beebe ve arkadaşlarının (2010) astım hastası çocuklarda sanat terapinin 

etkililiğini değerlendirdiği randomize kontrollü çalışmada, deney grubundaki 

çocuklara her hafta bir saat sanat terapi uygulanmıştır. Sanat terapi seansları 

kronik hastalığa sahip olmaya yanıt olarak geliştirilmiş ifade etme, tartışma ve 

problem çözme basamaklarını içermektedir. Her oturumda kronik hastalığa ait 

ana konu ve bu konuya yönelik sanat müdahaleleri uygulanmıştır. Seansların 

sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda sanat terapisi alan çocukların 
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problem çözme ve çizim yapma puanlarının arttığı, Beck Kaygı Envanteri 

puanlarının düştüğü, Pediatrik Yaşam Kalitesi Astım Modülü puanlarının 

yükseldiği belirlenmiştir (Beebe et al., 2010).  

Astım ve Üflemeli Enstrüman Çalmak 

Astım hastası çocuklarda şarkı söyleme ve üflemeli enstrüman çalmanın 

spirometre değerlerini iyileştirdiğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Eley 

& Gorman, 2010; Loewy et al., 2021). Loewy ve arkadaşlarının (2021) 

pediatrik astım hastalarında tamamlayıcı tedavi olarak müzik terapi 

seanslarının etkisini incelediği çalışmada 173 çocuk deney ve kontrol grubu 

olarak ikiye ayrılmıştır. Müzik terapi sırasında çocuklara derin nefes alma ve 

gevşeme egzersizleri ile birlikte terapist tarafından seçilen müzikler 

dinletilmiştir. İkinci adımda, çocuk istediği bir parça seçerek şarkı söylemiş, 

terapist piyano veya gitar ile çocuğa eşlik etmiştir. Üçüncü adımda, astımlı 

çocuklar kayıt cihazındaki basit nota düzeninden oluşan parçaları melodika 

veya düdük ile çalmıştır. Araştırma sonucunda çocukların solunum fonksiyon 

testleri (FEV1, FVC), hastaneye yatışları, hastalık sebebiyle okula gidemediği 

günler ve yaşam kalitesi değerlendirilmiştir. Sonuç olarak müzik terapi 

seansları alan deney grubundaki çocukların FEV1/FVC değerlerinin kontrol 

grubuna göre daha iyi olduğu, astım nedeniyle hastaneye yatışlarının azaldığı, 

astım hastası çocuklara bakım verenlerin yaşam kalitesi algısının olumlu yönde 

etkilediği belirlenmiştir (Loewy et al., 2021). 

SONUÇ 

Sonuç olarak pulmoner rehabilitasyon kapsamında uygulanan sanat 

terapilerinin solunum sistemi hastalıkları üzerinde olumlu etkileri olduğu 

belirlenmiştir. Özellikle KOAH ve astım hastalarında kullanılan müzik 

terapisinin, dışavurumcu sanat terapisinin hastaların solunum fonksiyon 

testlerinde, egzersiz kapasitelerinde iyileşme sağladığı; depresyon ve 

anksiyetelerini azaltarak yaşam kalitelerini arttırdığı belirlenmiştir. Solunum 

yolu hastalığına sahip bireylerde farmakolojik tedavilere ek olarak standart 

tedavilerine sanat terapileri entegre edilmeli, hemşireler bu alanda uzman 

kişilerle iş birliği içinde olup hastane dışında sunulan sağlık bakım 

hizmetlerinin kalitesini arttırmada öncü olmalıdır. 

 

 



65 | SANAT VE SAĞLIK 

 

KAYNAKÇA 

Akdemir, N., Birol, L. (2020). İç hastalıkları ve hemşirelik bakımı (Beşinci 

Baskı). Ankara: Akademisyen Kitabevi, 464. 

Aksu, T. & Fadıloğlu, Ç. (2013). Solunum sistemi hastalığı olan bireylerin evde 

bakım gereksinimi ve yaşam kalitesinin incelenmesi. Ege Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 29(2), 1-12. 

Beebe, A., Gelfand, E. W., & Bender, B. (2010). A randomized trial to test the 

effectiveness of art therapy for children with asthma. Journal of Allergy 

and Clinical Immunology, 126(2), 263-266.e1. https://doi.org/10.1016 

/j.jaci.2010.03.019 

Bulfone, T., Quattrin, R., Zanotti, R., Regattin, L., & Brusaferro, S. (2009). 

Effectiveness of music therapy for anxiety reduction in women with 

breast cancer in chemotherapy treatment. Holistic Nursing Practice, 

23(4), 238–242. https://doi.org/10.1097/HNP.0b013e3181aeceee 

Canga, B., Azoulay, R., Raskin, J., & Loewy, J. (2015). AIR: Advances in 

Respiration - Music therapy in the treatment of chronic pulmonary 

disease. Respiratory Medicine, 109(12), 1532–1539. 

https://doi.org/10.1016/j.rmed.2015.10.001 

Centers for Disease Control and Prevention. (2016). Most recent asthma data. 

Web: https://www.cdc.gov/vitalsigns/childhood-asthma/index.html Son 

Erişim Tarihi: 03.10.2022 

Chen, Y. (2022). Interpretation of Global Strategy for the Diagnosis, 

Treatment, Management and Prevention of Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease 2022 Report. In Chinese General Practice (Vol. 25, 

Issue 11, pp. 4–8). https://doi.org/10.12114/j.issn.1007-9572.2022. 

01.302 

Çakmak, Ö. , Biçer, İ. & Demir, H. (2020). Sağlıkta sanat terapisi kullanımı: 

Literatür Taraması . Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi , 2 (2) 

,12-21. 

Dardouri, M., Sahli, J., Ajmi, T., Mtiraoui, A., Bouguila, J., Zedini, C., & 

Mallouli, M. (2020). Effect of Family Empowerment Education on 

Pulmonary Function and Quality of Life of Children With Asthma and 

Their Parents in Tunisia: A Randomized Controlled Trial. Journal of 

Pediatric Nursing, 54(xxxx), e9–e16. https://doi.org/10.1016/j.pedn. 

2020.04.005 

David, M., & Mannino, M. (2003). Chronic obstructive pulmonary disease: 

Definition and epidemiology. Respiratory Care, 48(12), 1185–1191. 

Eley, R., & Gorman, D. (2010). Didgeridoo playing and singing to support 

asthma management in aboriginal australians. Journal of Rural Health, 

26(1), 100–104. https://doi.org/10.1111/j.1748-0361.2009.00256.x 

Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2022 GINA Main 

Report. (2022). Web: https://ginasthma.org/gina-reports/ Son Erişim 

https://www.cdc.gov/vitalsigns/childhood-asthma/index.html


SANAT VE SAĞLIK | 66 

 

Tarihi:12.09.2022 

Horuz, D. (2014).Göğüs hastalıkları servisinde yatan KOAH hastlarında müzik 

terapinin anksiyete ve bazı klinik bulgulara etkisi. Yüksek Lisans Tezi, 

Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak. 

Huang, J., Yuan, X., Zhang, N., Qiu, H., & Chen, X. (2021). Music therapy in 

adults with copd. Respiratory Care, 66(3), 501–509. 

https://doi.org/10.4187/respcare.07489 

Kaasgaard, M., Rasmussen, D. B., Andreasson, K. H., Hilberg, O., Løkke, A., 

Vuust, P., & Bodtger, U. (2022). Use of Singing for Lung Health as an 

alternative training modality within pulmonary rehabilitation for COPD: 

a randomised controlled trial. European Respiratory Journal, 59(5), 

2101142. https://doi.org/10.1183/13993003.01142-2021 

Kaufman, G. (2013). Chronic obstructive pulmonary disease: Diagnosis and 

management. Nursing Standard, 27(21), 53–57. doi: 

10.7748/ns2013.01.27.21.53.e7008 

Lavoie, K. L., Bouthillier, D., Bacon, S. L., Lemière, C., Martin, J., Hamid, Q., 

Ludwig, M., Olivenstein, R., & Ernst, P. (2010). Psychologic distress 

and maladaptive coping styles in patients with severe vs moderate 

asthma. Chest, 137(6), 1324–1331. https://doi.org/10.1378/chest.09-

1979 

Lee, A. L., Dolmage, T. E., Rhim, M., Goldstein, R. S., & Brooks, D. (2018). 

The Impact of Listening to Music During a High-Intensity Exercise 

Endurance Test in People With COPD. Chest, 153(5), 1134–1141. 

https://doi.org/10.1016/j.chest.2017.12.001 

Lewis, A., Cave, P., Stern, M., Welch, L., Taylor, K., Russell, J., Doyle, A. M., 

Russell, A. M., McKee, H., Clift, S., Bott, J., & Hopkinson, N. S. (2016). 

Singing for Lung Health - A systematic review of the literature and 

consensus statement. Npj Primary Care Respiratory Medicine, 26(June), 

1–8. https://doi.org/10.1038/npjpcrm.2016.80 

Loewy, J., Goldsmith, C., Deshpande, S., Sun, A., Harris, J., van Es, C., Zvi, 

Z. Ben, & Dahmer, S. (2021). Music therapy in pediatric asthma 

improves pulmonary function while reducing hospitalizations. Journal 

of Asthma, 58(5), 674–682. https://doi.org/10.1080/02770903 

.2020.1712725 

Mammen, J., Java, J., Rhee, R., Butz, A., Halterman, J., & Arcoleo, K. (2019). 

Mixed-methods content and sentiment analysis of adolescents’ voice-

diaries describing daily experiences with asthma and self- management 

decision-making. Clin Exp Allergy, 49(3), 299–307. 

https://doi.org/10.1111/cea.13250.Mixed-methods 

McCarthy, B., Casey, D., Devane, D., Murphy, K., Murphy, E., & Lacasse, Y. 

(2015). Pulmonary Rehabilitation for Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, 23(2), CD003793. 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD003793.pub3 



67 | SANAT VE SAĞLIK 

 

Mcnamara, R. J., Epsley, C., Coren, E., & Mckeough, Z. J. (2017). Singing for 

adults with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Cochrane 

Database of Systematic Reviews, 19(12), 1–42. https://doi.org/10.1002/ 

14651858.CD012296.pub2 

McNaughton, A., Aldington, S., Williams, G., & Levack, W. (2016). Sing Your 

Lungs Out: a qualitative study of a community singing group for people 

with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Table 1. BMC 

Open, 6(9), e012521. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-012521 

Mollaoğlu, S., Mollaoğlu, M., & Yanmış, S. (2022).  Art therapy with the extent 

of health promotion. Health Promotion. Ed: M. Mollaoğlu. London: 

Intechopen Publishing. 

Özpulat, F. & Yıldırım, A. (2014). Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan 

Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi 

Gereksinimleri. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 23(4), 122-129. 

Panigrahi, A., Sohani, S., Amadi, C., & Joshi, A. (2014). Role of music in the 

management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD): A 

literature review. Technology and Health Care, 22(1), 53–61. 

https://doi.org/10.3233/THC-130773 

Reychler, G., Mottart, F., Boland, M., Wasterlain, E., Pieters, T., Caty, G., & 

Liistro, G. (2015). Influence of ambient music on perceived exertion 

during a pulmonary rehabilitation session: A randomized crossover 

study. Respiratory Care, 60(5), 711–717. 

https://doi.org/10.4187/respcare.03671 

Skingley, A., Page, S., Clift, S., Morrison, I., Coulton, S., Treadwell, P., Vella-

Burrows, T., Salisbury, I., & Shipton, M. (2014). “Singing for 

Breathing”: Participants’ perceptions of a group singing programme for 

people with COPD. In Arts and Health, 6(1), 59-74. 

https://doi.org/10.1080/17533015.2013.840853 

Śliwka, A., Kaszuba, M., Piliński, R., Pieniążek, M., Batkiewicz, M., 

Marciniak, K., Bochenek, G., & Nowobilski, R. (2021). The comparison 

between pulmonary rehabilitation with music therapy and pulmonary 

rehabilitation alone on respiratory drive, cortisol level and asthma 

control in patients hospitalized with asthma exacerbation. Journal of 

Asthma, 58(10), 1367–1376. https://doi.org/10.1080/02770903. 

2020.1789874 

Sliwka, A., Pilinski, R., Przybyszowski, M., Pieniazek, M., Marciniak, K., 

Wloch, T., Sladek, K., Bochenek, G., & Nowobilski, R. (2018). The 

influence of asthma severity on patients’ music preferences:Hints for 

music therapists. Complementary Therapies in Clinical Practice, 

33(June), 177–183. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.10.005 

Sliwka, A., Wloch, T., Tynor, D., & Nowobilski, R. (2014). Do asthmatics 

benefit from music therapy? A systematic review. Complementary 

Therapies in Medicine, 22(4), 756–766. https://doi.org/10.1016 

https://www.intechopen.com/chapters/82189
https://www.intechopen.com/chapters/82189


SANAT VE SAĞLIK | 68 

 

/j.ctim.2014.07.002 

Sobana, R., Sundar, S., & Jaiganesh, K. (2020). Music therapy for pulmonary 

rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease [copd] patients-

an interventional trial. International Journal of Current Research and 

Review, 12(12), 25–29. https://doi.org/10.31782/IJCRR.2020.12126 

Tuncay, F. (2021). Pulmoner Rehabilitasyon. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Dergisi, 24(2), 169–179. https://doi.org/10.31609/jpmrs.2020-80524 

World Health Organization (WHO). (2022a). Chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD). Web: https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd). Son Erişim 

Tarihi: 11.09.2022  

World Health Organization (WHO). (2022b). Asthma. Web: 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma Son Erişim 

Tarihi: 03.10.2022 

Yorke, J., Fleming, S., Shuldham, C., Rao, H., & Smith, H. E. (2015). 

Nonpharmacological interventions aimed at modifying health and 

behavioural outcomes for adults with asthma: A critical review. Clinical 

and Experimental Allergy, 45(12), 1750–1764. https://doi.org/ 

10.1111/cea.12511 

Zuo, X., Lou, P., Zhu, Y., Chen, B., Zhu, X., Chen, P., Dong, Z., Zhu, X., Li, 

T., & Zhang, P. (2022). Effects of expressive art therapy on health status 

of patients with chronic obstructive pulmonary disease: a community-

based cluster randomized controlled trial. Therapeutic Advances in 

Respiratory Disease, 16, 1–13. https://doi.org/10.1177/17 

534666221111876 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd)
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd)
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma


69 | SANAT VE SAĞLIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 4 
 

 

HEMODİYALİZ HASTALARININ SEMPTOM YÖNETİMİNDE 

MÜZİKTERAPİ 

 

Prof. Dr. Nimet OVAYOLU1 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice GÜZEL2 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Gaziantep, 

Türkiye. drnimetovayolu@gmail.com, Orcid ID: 0000-0002-4505-0349 
2SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Gaziantep, 

Türkiye. hguzel8080@hotmail.com, Orcid ID: 0000-0001-9388-5247 



SANAT VE SAĞLIK | 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 | SANAT VE SAĞLIK 

 

GİRİŞ 

Kronik Böbrek Yetmezliği  

Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY); böbreğin süzme yeteneğinde azalma, 

metabolik-endokrin işlevlerinde, sıvı ve elektrolit regülasyonunda bozulma ile 

ortaya çıkan, progresif ve irreversbl seyreden bir hastalıktır. Hem gelişmiş hem 

de gelişmekte olan ülkelerde artan sıklığı, kötü seyri, yol açtığı yüksek ölüm 

oranları, yaşam kalitesini azaltması ve yüksek maliyeti ile birlikte önemli bir 

sorun haline gelmiştir. Nüfusun yaşlanması ile birlikte diyabet, hipertansiyon 

ve glomerül hastalıkları gibi patolojiler artmakta ve bu nedenle hastalığın 

prevelansı ve insidansı sürekli artış göstermektedir. KBY patofizyolojik bir 

süreç olup, ilerleyen zamanlarda hayatı tehdit etmekte ve son dönem böbrek 

yetmezliği (SDBY)’ne kadar ilerlemektedir. SDBY, böbrek fonksiyonlarının 

geri dönüşümsüz kaybı ile birlikte mortaliteye neden olan, KBY’nin beşinci 

evresi olarak tanımlanan, üremi tablosuna yol açan ve renal replasman tedavisi 

(RRT) gerektiren kronik bir süreçtir (Varol ve Sivrikaya, 2018; Toure et al., 

2022; Eroğlu ve Metin, 2021; Akyol, 2016; Hageman, Martin and Neme, 2018). 

Kronik Böbrek Yetmezliğinin Etyolojisi ve Prevalansı  

Böbrek yetmezliğine neden olan sebepler ırktan ırka ve ülkeden ülkeye 

değişiklik göstermekle birlikte, hipertansiyon, diyabet, glomerülonefritler başta 

olmak üzere böbreğin kistik, herediter/konjenital hastalıkları, interstisiyel 

nefrit/pyelonefrit, sekonder glomerülünefrit/vaskülit, renal arter hastalığı, 

malignensi, nefrolitiyazis, nefropati, amiloidoz ve idiopatik nedenler yer 

almaktadır (Akgöz, 2017). Türk Nefroloji Derneği (TND) tarafından yapılan 

Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevelansı araştırmasında (CREDIT); 

ülkemizde 18 yaş üstü yetişkin bireylerde KBY prevalansının %15,7 olduğu ve 

bunun %5,2’sinde ileri evre KBY geliştiği bildirilmiştir (Tayaz ve Koç, 2020). 

Türkiye’de 2020 yılında RRT gerektiren SDBY nokta prevalansı milyon nüfus 

başına 996.8, RRT insidansı ise milyon nüfus başına 138.7 olarak 

hesaplanmıştır (https://nefroloji.org.tr/uploads/folders/file/REGISTRY_2020. 

pdf. Erişim Tarihi: 09.12.2022). SDBY hastalarının yaşamlarını devam 

ettirebilmek amacıyla en sık tercih ettikleri RRT hemodiyaliz (HD)’dir (Eroğlu 

ve Metin, 2021). Türkiye’de 2020 yılı sonunda RRT gerektiren son SDBY 

hastalarının %72.66’sına HD tedavisi uygulandığı tespit edilmiştir 

(https://nefroloji.org.tr/uploads/folders/file/REGISTRY_2020.pdf. Erişim 

Tarihi: 09.12.2022). 
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Hemodiyaliz Hastalarında Sık Görülen Semptomlar  

Hemodiyaliz, bozulmuş olan böbrek işlevleri nedeniyle vücutta aşırı 

miktarda birikmiş olan sıvı, üre, kreatinin gibi zararlı maddelerin atılmasının 

yanı sıra, hastaların yaşam süresini uzatan önemli bir tedavi yöntemidir 

(Hintistan ve Deniz, 2018).  Bu yöntemle hastaların sağlıklı kalması, yaşam 

kalitesinin arttırılması, mortalite ve morbidite oranlarının azaltılması 

hedeflenmektedir (Taşkın Yılmaz, Sert, Karakoç Kumsar, Aygin, Sipahi ve 

Genç, 2020; Demir ve Özer, 2022).  Ancak HD hastalarında, KBY ve tedavisi 

ile ilişkili yorgunluk, ağrı, kas krampları, bulantı, kusma, konstipasyon, diyare, 

kaşıntı, deride kuruluk, uyku bozuklukları, emosyonel ve cinsel sorunlar 

oldukça sık görülmektedir. Gelişen bu sorunların şiddeti ve sıklığı arttıkça 

hastalar gelecekle ilgili belirsizlikleri daha belirgin bir şekilde yaşamakta, 

yaşam kaliteleri bozulmakta (Hintistan ve Deniz, 2018; Demir ve Özer, 2022) 

ve hastaların hastalığını algılama ve değerlendirme biçimi değişerek, tedaviye 

uyumsuzluğa neden olabilmektedir (Hageman, Martin and Neme, 2018). Bu 

durum bireyin özbakım gücünü ve günlük yaşam aktivitelerini de olumsuz 

olarak etkilemektedir (Akgöz, 2017; Demir ve Özer, 2022). Bu nedenle HD 

tedavisi alan hastalarda, bu semptomların yönetimi önem kazanmaktadır.  

Hemodiyaliz Hastalarının Semptom Kontrolünde Kullanılan 

İntegratif Yöntemler 

Semptomların yönetiminde farmakolojik tedavilerin yanısıra, 

maliyetinin düşük olması, farmakolojik tedavilere göre yan etkilerinin daha az 

olması, immün sistemi güçlendirmesi gibi nedenlerle birçok integratif yöntem 

kullanılmaktadır. Bu yöntemler bağımsız hemşirelik uygulamalarında da 

sıklıkla tercih edilmektedir. Hemşirelikte integratif tedavilerin uygulamasının 

temel felsefesi; bireye bütüncül yaklaşım ile sağlığın optimal seviyeye 

çıkarılmasını sağlamaktır. Bu amaçla HD hastalarında, aromaterapi, 

akupunktur, akupresür, masaj, refleksoloji ve müzikterapi gibi integratif 

yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır (Eroğlu ve Metin, 2021; Büyükbayram ve 

Aksoy, 2021). Sanat terapi yöntemlerinden biri olan müzikterapi uzun yıllardır 

kronik böbrek yetmezliği gibi birçok kronik sağlık sorunu olan bireylerin 

sağaltımında integratif tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır (Mollaoğlu, 

Mollaoğlu ve Yanmış, 2022).    

Hemodiyaliz hastalarının integratif yöntemleri tercih etme durumları her 

geçen gün artmaktadır. Özellikle farmakolojik tedavilerin yan etkilerinden 

korunmak, semptomları gidermek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve en 

önemlisi yaşam kalitesini arttırmak amacıyla hastaların bu yöntemleri tercih 
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ettikleri belirtilmektedir. KBY olan hastaların %25.2 ile %57, HD tedavisi alan 

hastaların ise %35.8 oranında integratif yöntemleri kullandıkları tespit 

edilmiştir. Son yıllarda kullanımı daha da artan yöntemlerden biri 

müzikterapidir (Erdoğan, Özcanlı Atik ve Çınar, 2014; Ovayolu N, Ovayolu Ö, 

Güngörmüş ve Karadağ, 2015; Erdoğan, Çınar ve Şimşek, 2013).  

Müzikterapi ve Hemodiyalizde Kullanımı 

Müzikterapi terimi, sanat anlamında kullanılan “müzik” kelimesi ile 

hastaların bakım ve tedavileri için gerekli önlemlerin alınması anlamını taşıyan 

“terapi” kelimelerinin birlikte kullanılmasıyla oluşmuştur. Dünya Müzik 

Terapisi Federasyonu müzikterapiyi; “bir kişi veya grubun fiziksel, duygusal, 

sosyal ve kognitif ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gereksinim duyduğu 

iletişim, ilişki, öğrenme, ifade, mobilizasyon, organizasyon ve diğer ilgili 

terapötik etkenleri geliştirmek ve artırmak için müziğin ve/veya müzikal 

elemanların (ses, ritim, melodi ve harmoni) eğitim almış bir müzik terapisti 

tarafından tasarlanarak kullanılması” şeklinde tanımlamıştır (Can ve Yılmaz, 

2019; Öcebe, Kolcu ve Uzun, 2019).  

Müzikterapi yaklaşık 2500 yıldır yaşamın her döneminde, dinleme 

özelliğinin yanı sıra iletişim kurma ve psikolojik sorunların tedavisi için de 

kullanılan bir terapi yöntemi olarak kabul edilmektedir (Öcebe, Kolcu ve Uzun, 

2019; Tağtekin Sezer, Sezer ve Toprak, 2015). Son yirmi yılda bu yöntemin 

hemşirelik bakımının bir parçası olarak kullanımında, dikkate değer bir artış 

görülmüştür (Burrai, Micheluzzi, Zito, Pietro and Sisti, 2014). Müzik terapisi 

ve diğer müzik temelli müdahaleler, onkoloji, palyatif bakım, nöroloji, 

psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve pediatri dahil olmak üzere farklı 

disiplinlerde bir dizi hastalığın semptomlarını iyileştirmek amacıyla 

kullanılmıştır (Devlin, Alshaikh and Pantelyat, 2019). Bu tedavi yöntemi, 

hormonal, fizyolojik ve duygusal durumu etkileyerek rahatlık hissi yaratır 

(Hageman, Martin and Neme, 2018; Büyükbayram ve Aksoy, 2021). Ayrıca 

hipofiz bezini uyararak, endorfin salınımını sağlar ve bunun sonucunda 

anksiyeteyi azaltma yönünde olumlu etki yaratır (Ovayolu N, Ovayolu Ö, 

Güngörmüş ve Karadağ, 2015). Literatürde müzik terapinin, HD hastalarında 

stres, kaygı ve depresyon üzerinde yararlı etkileri olduğu, ağrıyı azalttığı, ruh 

halini ve yaşam kalitesini iyileştirdiği, hastaların kaygılarını azaltarak HD 

tedavisine uyumu kolaylaştırdığı belirtilmektedir (Hageman, Martin and Neme, 

2018; Büyükbayram ve Aksoy, 2021; Cantekin ve Tan, 2013). Bununla birlikte, 

ilaçların yan etkileri, maliyetleri ve altta yatan patolojiyi çözememesine ilişkin 
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yaşanan endişeler de müzik temelli yöntemlerin kullanılmasına neden 

olmaktadır (Wu, Ji, Yao, Wang and Jiang, 2021).  

Dikkatle seçilmiş bir müziğin, hastanın kaygısını azalttığı ve konforunu 

arttırdığı bildirilmektedir. Böylece hastanın dikkati dağılarak hem fizyolojik 

hem de ruhsal olarak bir rahatlık hissi yaratılmaktadır. Bu durum hastaların 

fizyolojik ve ruhsal olarak rahatsızlıklarına daha az odaklanmalarına, 

anksiyetenin azaltılmasına olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte 

müzikterapinin HD sırasında tedavinin etkinliğini kolaylaştırdığı da 

gösterilmiştir (Cantekin ve Tan, 2013; Lin, Lu, Chen and Chang, 2012).  

Hemodiyaliz Hastalarında Sık Görülen Semptomlar ve 

Müzikterapi 

Yorgunluk ve Müzikterapi 

Yorgunluk, birçok hastalığın belirti veya bulgusu olarak ortaya 

çıkmaktadır ve SDBY nedeniyle HD tedavisi uygulanan hastaların sıklıkla 

yaşadığı bir semptomdur (İlter, Ovayolu, 2022; Sondergaard, 2020). 

Kardiyovasküler sistemde, metabolik süreçlerde ve endokrin sistemdeki 

değişiklikler nedeniyle hastalar yorgunluk hissetmekte ve buna bağlı olarak 

biyolojik ve psikolojik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yapılan birçok çalışmada 

HD hastalarının yorgunluk/güçsüzlük yaşadıkları ve (Yıldırım Usta ve Demir, 

2014; Yılmaz Karabulutlu ve Okanlı, 2011; Al Naamani, Gormley, Noble, 

Santin and Al Maqbali, 2021) hayatta kalmaktan çok yorgunluğun 

giderilmesine öncelik verdikleri belirtilmektedir (Debnath, Rueda, Bansal, 

Kasinath, Sharma and Lorenza, 2021). Bu nedenle HD hastalarında 

yorgunluğun önlenmesi oldukça önemlidir ve bu amaçla birçok çalışma 

yapılmaktadır. Lin ve arkadaşlarının (Lin, Lu, Chen and Chang, 2012) yaptığı 

çalışmada, HD hastalarına uygulanan müzikterapinin hastaların genel iyilik 

halini ve refah düzeyini arttırdığı bildirilmiştir. Doğan’ın Klasik Türk Müziği 

makamı uygulanarak yapılan hemşirelik doktora tezlerini değerlendirdiği bir 

çalışmada, müzikterapinin yorgunluğu azaltmada etkili olduğunu belirtmiştir 

(Doğan, 2022). Eroğlu ve Gök Metin’in (2022) Benson gevşeme tekniğini 

müzik terapisiyle birleştirdikleri çalışmada bu yöntemlerin HD’e bağlı 

yorgunluk, anksiyete ve depresyonu azaltmada etkili olduğu, Koca Kutlu ve 

Eren’in (2014) yaptığı çalışmada da HD sırasında dinletilen müziğin tüm 

komplikasyonların azaltılmasında etkili olduğu saptanmıştır. (Eroğlu ve Gök 

Metin, 2022; Koca Kutlu ve Eren, 2014).  
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Anksiyete ve Müzikterapi 

Hemodiyaliz tedavisi gören hastalar hastalığın semptomları ile 

uğraşmak, belirli bir diyeti sürdürmek, beden imgesindeki değişikliklere uyum 

sağlamak, kişisel, toplumsal ve mesleki amaçlarını yeniden gözden geçirmek 

durumunda kalmaktadır. Bu nedenle HD tedavisi yaşamın tüm alanlarını 

etkilemekte ve bu hastalarda depresif bozukluklar ve anksiyete oldukça sık 

görülmektedir (Özsoy ve Kul, 2020). Hastalar özellikle sağlığın bozulması, 

gelecek ile kaygılar, ekonomik durum, haftanın üç günü HD’ye girme gibi 

nedenlerle anksiyete yaşamaktadır. Bunun yanında HD ünitelerinde ölüm gibi 

olumsuz durumlara maruz kalmaları, ek hastalıklarının olması, yorgunluk, 

halsizlik gibi durumlar hastaların yaşam kalitesini etkilemekte ve gerginliğe 

neden olarak anksiyeteyi arttırmaktadır (Köroğlu, Çorapçıoğlu ve Kalender, 

2003). Bu sorunun azaltılmasında müzikterapinin olumlu yönde etkiler 

sağladığını gösteren bazı çalışmalar Tablo 1’de verilmiştir (Cantekin ve Tan, 

2013; Lin, Lu, Chen and Chang, 2012; Pothoulaki et al., 2008; Kim, 

Evangelista and Park, 2015; Melo et al., 2018; Imani, Jalali, Salari and Abbasi, 

2021; Burrai, Forton Magavern, Micheluzzi, Magnaghi, Apuzzo and Brioni, 

2020). 

Tablo 1. Hemodiyaliz Hastalarında Müzikterapinin Anksiyeteye Etkisini İnceleyen 

Çalışma Örnekleri 

Yazar ve 

yılı 

Araştırma tipi Sonuç 

Lin et al. 

(2012)  

RKÇ Hemodiyalize giren yaşlı bireylerle yapılan 

çalışmada müziğin hastaların stresini, diyaliz 

sırasında yaşanabilecek problemlerin sıklığını 

ve şiddetini azalttığı, hastaların iyilik halini 

olumlu yönden etkilediği belirlenmiştir. 

Pothoulaki 

et al.  (2008) 

Deneysel 

çalışma 

Müzikterapinin hastaların anksiyete ve ağrılarını 

azalttığı saptanmıştır. 

Kim et al. 

(2015)  

Sistematik 

derleme ve meta 

analiz 

Hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda müzik 

müdahalelerinin anksiyeteyi azalttığı 

saptanmıştır. 

Cantekin & 

Tan, (2013)  

Ön test-son test 

kontrol gruplu 

deneysel çalışma 

Müzik terapinin, hemodiyaliz hastalarının 

anksiyete ve algılanan stres düzeyini azaltmada 

etkili olduğu görülmüştür 

Melo et al. 

(2018)  

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

Müzik terapinin, hemodiyaliz hastalarında 

anksiyete ve yaşamsal parametreler üzerinde 

terapötik etkisinin olduğu saptanmıştır 
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Kaşıntı ve Müzikterapi 

Deride görülen en önemli sorun üremik kaşıntıdır. Kaşıntı deneyimi 

hastalar tarafından en berbat semptom olarak ifade edilmektedir (Çalışkan ve 

Pakyüz, 2019) ve yaşam kalitesinin ciddi boyutta azalmaktadır. (Swarna, Aziz, 

Zubair, Qadir and Khan, 2019; Akça, 2019). Üremik kaşıntı görülme sıklığının 

%22 ile %84 arasında değiştiği ve 29.000 HD hastası ile yapılan kohort 

çalışmasında üremik kaşıntının %42 oranında görüldüğü belirtilmiştir. (Akça, 

2019; Rehman, Chohan, Bukhsh and Khan, 2019). Kaşıntının patogenezi tam 

olarak açıklanamamıştır. Ancak enfeksiyon durumu, anemi, nöropati varlığı, 

kalsiyum fosfor dengesizliği nedeniyle parathormon seviyesindeki artış, 

tedavide yer alan ilaçlar, histamin salınımında artma, HD sırasında kullanılan 

malzemeler, diyalizat ve sterilizasyonda uygulanan etilen oksit nedeniyle 

kaşıntının gelişebileceği düşünülmektedir (Min et al., 2016). Patofizyolojik 

mekanizmasının tam anlaşılamaması nedeniyle terapötik yöntemler, kaşıntıyı 

kontrol altına almakta yetersiz kalmaktadır. Literatür incelendiğinde üremik 

kaşıntı tedavisinde yoğun nemlendiriciler, ultraviyole ışını, topikal steroidler, 

gabapentin, aktif kömür ve antihistaminikler gibi ilaçlarla yapılan sistemik 

tedaviler yer almaktadır. Ancak bu tedavilerin etkileri kısa süreli olup, yan 

etkileri de bulunmaktadır. Bu nedenle üremik kaşıntının tedavisinde çeşitli 

farmakolojik tedaviler ile birlikte integratif yöntemler de kullanılmaktadır. 

Özellikle müzikterapinin kaşıntıyı azalttığı gösterilmiştir. Çünkü müzikterapi 

uygulaması, hipofiz bezine etki ederek, endorfin salınımını arttırır ve böylece 

ağrı ve stresi azaltarak algılamayı olumlu etkiler. Bu nedenle üremik kaşıntı ve 

beraberinde görülen anksiyeteyi azaltmak için müzikterapinin kullanılabileceği 

belirtilmektedir. Müziğin gevşeme ya da dikkati başka yöne çekme etkisi 

olduğu ya da işitsel uyarının kaşıntıyı doğrudan doğruya nörolojik olarak 

baskıladığı da varsayılmaktadır. Böylelikle müzik kişiyi hoşa gitmeyen 

kaşıntılı uyaranlardan uzaklaştırıp, endorfin salınımını artırarak ve gevşemeyi 

başlatarak tedaviye yardımcı olmaktadır (Çalışkan ve Pakyüz, 2019; Akça, 

Imani et al. 

(2021)  

 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

Enstrümantal müziğin hemodiyaliz hastalarında 

anksiyete ve depresyonu azaltmada olumlu 

etkisi olduğu belirlenmiştir. 

Burrai et al. 

(2020)  

 

Sistematik 

derleme ve meta 

analiz  

Müzikle güçlendirilmiş standart bakım alan 

hemodiyaliz hastalarının anksiyetesinin azaldığı 

saptanmıştır. 



77 | SANAT VE SAĞLIK 

 

2019; Şahin, Sarıtaş ve Soylu, 2020). Burrai ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada canlı saksafon müziği dinletisinin ağrı ve kaşıntıyı azalttığı, 

Demirtaş ve arkadaşlarının yaptığı randomize kontrollü çalışmada ise müzik 

terapi uygulanan hastalarda kaşıntının azaldığı belirlenmiştir (Burrai, 

Miheluzzi, Zito, Pietro and Sisti, 2014; Demirtas, Houssais, Tanniou, Misery 

and Brenaut, 2020).  

Bulantı- Kusma ve Müzikterapi 

Oldukça sık deneyimlenen sorunlardan biri olan bulantı-kusma, yaşam 

kalitesini de düşüren bir semptomdur. Bulantı, “parasempatik, sempatik ve 

santral reaksiyonların aktive edilmesiyle oluşan, kas hareketleriyle ilişkisiz, 

genellikle kusma ile devam eden, subjektif hoş olmayan bir duygu durumu”, 

kusma ise “karmaşık fizyolojik reflekslerle oluşan, otonomik sinir, 

gastrointestinal ve solunum sisteminin koordineli aktivasyonun ardından mide 

içeriğinin istemsiz olarak özofagus ve ağız yoluyla dışarıya atılması” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Akyol, Seçgin ve Tokem, 2022). Habas ve arkadaşlarının 

HD tedavisi sırasında sık karşılaşılan semptomları incelediği çalışmada kusma 

oranının %61.8 (Habas et al., 2019). diğer çalışmalarda ise %11.75 ve %9.8 

arasında değiştiği saptanmıştır (Ali, Ejaz, Iram, Solangi, Junejo and Solangi, 

2021; Chong ve Tan, 2013). Oysa HD tedavisinin amacı uygun ve güvenli bir 

şekilde sıvı elektrolit dengesini sağlamaktır. Bu nedenle bulantı- kusma uygun 

olarak tedavi edilmediğinde çeşitli komplikasyonlara yol açarak mortaliteyi 

arttırmakta ve hastanın yaşam kalitesini azaltmaktadır (Akyol, Seçgin ve 

Tokem, 2022). Koca Kutlu ve Eren’in yapmış olduğu çalışmada, müziğin 

bulantıyı azalttığı belirlenmiştir (Koca Kutlu ve Eren, 2014). 

Uyku Problemleri ve Müzikterapi  

Uyku, kişinin dinlenmesini sağlayan fizyolojik bir eylemdir ve bireyin 

günlük yaşam aktiviteleri, uyku düzeninde ve kalitesinde meydana gelen 

değişikliklerden etkilenir. HD hastalarının yaşadıkları kısıtlamalar (diyet, 

sosyal vb.), metabolik değişimler, kas krampları, solunum sıkıntısı, yorgunluk, 

yaşlılık durumu, kronik metabolik asidoz sonucu hipokapne ve emosyonel 

problemler uyku sorunlarını da beraberinde getirmektedir (Tayaz ve Koç, 

2020). Bu hastalarda uykusuzluğun görülme prevelansı %69 ile %80 arasında 

değişmektedir (Benetou et al., 2022). Periferik nöropati, üst solunum yolu 

sinirlerini de etkilediği için uyku sorunları görülmekte (Uzun, Kara ve İşcan, 

2003), uykuyu başlatmada ve uykuyu sürdürmede güçlük çekildiği için, uyku 

kalitesi düşmektedir (Benetou et al., 2022). Ayrıca üremik kaşıntı geceleri daha 

sık görüldüğü için, hastanın uykusunu ve ruh halini olumsuz etkilemektedir 
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(Rehman, Chohan, Bukhsh and Khan, 2019; Rehman, Munib, Ramadas and 

Khan, 2018) Karadağ ve Karadakovan’ın (2015) yaptığı çalışmada müziğin 

uyku kalitesini arttırdığı (Karadağ ve Karadakovan, 2015) Burrai ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada da canlı müziğin uyku kalitesini arttırdığı 

belirtilmiştir (Burrai et al., 2019). 

Ağrı ve Müzikterapi  

Ağrı hoş olmayan ve istenmeyen bir durum olarak kabul edilmektedir ve 

HD uygulanan hastaların sık deneyimledikleri bir semptomdur. Literatürde HD 

hastalarının büyük oranda akut ve kronik ağrı yaşadıkları belirtilmiştir. Hastalar 

yaşadıkları kronik ağrının fizyolojik, psikolojik ve sosyal sorunlara yol açtığını 

belirtmektedir (Özer, Turan ve Çelikbilek, 2020). Ayrıca bu sorun hastaların 

yaşam kalitesini azaltmakta ve hastalığın daha da kötüleşmesine neden 

olmaktadır (Cheng, Zhang, Bao and Hong, 2021). HD hastalarında ağrı; 

somatik, visseral, nöropatik veya kompleks bölgesel ağrı sendromu şeklinde 

gelişmektedir. Etiyolojisi farklı nedenlerden kaynaklanmakta olup, genellikle 

çok faktörlüdür. Bu faktörler; ek hastalık varlığı, primer böbrek hastalığı, 

yaşlılık, HD işlemine bağlı baş ağrısı, kramplar, tekrarlı invaziv girişimler ve 

HD sırasında hareketsizliğe bağlı eklem ve sırt ağrıları şeklindedir.  

Ağrı değerlendirilmesi zor bir kavramdır ve yönetiminde zorluklar 

yaşanmaktadır. Özellikle HD hastalarında genel olarak primer hastalığa öncelik 

verildiği için ağrının, yeterli şekilde değerlendirilmediği ve tedavi edilmediği 

belirtilmektedir. Ayrıca HD hastalarında komorbid hastalıkların da varlığı göz 

önünde bulundurulduğunda tedavinin planlanması daha büyük önem 

taşımaktadır (İtişgen ve Kara, 2016). Ağrıyı hafifletmek için uygulanan 

farmakolojik müdahalelere rağmen, HD tedavisi alan hastaların %19,5'i şiddetli 

ağrıdan yakınmaktadır (Cheng, Zhang, Bao and Hong, 2021). Ağrının 

kronikleşmesi, farmakolojik tedavi ile yeterli yanıtın alınamaması ve kültürel 

durumlar ağrıyı yönetmede integratif yöntemlere yöneltmektedir (Birge ve 

Mollaoğlu, 2018). Özellikle son zamanlarda yapılan çalışmalarda, düşük 

maliyeti ve güvenli bir yöntem olması nedeniyle ağrı kontrolünde müzikterapi 

uygulaması üzerinde durulmaktadır (Cheng, Zhang, Bao and Hong, 2021). HD 

hastalarında müzikterapinin ağrıya etkisini inceleyen bazı çalışma örnekleri 

Tablo 2’de verilmiştir (Burrai, Micheluzzi, Zito, Pietro and Sisti, 2014; Koca 

Kutlu ve Eren, 2014; Shabandokht- Zarmi, Bagheri-Nesami, Shorofi and 

Mousavinasab, 2017; Kishida et al., 2019). 
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Tablo 2. Hemodiyaliz Hastalarında Müzikterapinin Ağrıya Etkisini İnceleyen Çalışma 

Örnekleri 

Yazar ve yılı Araştırma tipi Sonuç 

Burrai et al. (2014)  

 

Randomize 

Kontrollü 

Çalışma 

Müziğin ağrı seviyesinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir azalma sağladığı tespit 

edilmiştir. 

Koca Kutlu ve 

Eren (2014)  

 

Vaka-Kontrol 

çalışması 

Müziğin, ağrıyı azalttığı ve bu 

uygulamanın bağımsız bir hemşirelik 

uygulaması olarak kullanılabileceği 

belirtilmiştir. 

Shabandokht-

Zarmi et al. (2017)  

 

Randomize 

Kontrollü 

Çalışma 

Fistüle iğne girişine bağlı oluşan ağrıda 

müziğin etkili olduğu saptanmıştır. 

Kishida et al. 

(2019) 

 

 

Randomize 

Kontrollü 

Çalışma 

Kanülasyon sırasında ağrı ve kaygıyı 

azaltmada müzikterapinin etkili olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Kramp ve Müzikterapi 

Hemodiyaliz hastalarında sıklıkla yaşanan bir diğer semptom kas 

kramplarıdır. Bu sorunun muhtemel sebepleri; yoğun ultrafiltrasyon, diyalizat 

solüsyonunda sodyum düşüklüğü, iki diyaliz seansı arasında fazla kilo alımı ve 

diyaliz sırasında oluşan hipotansiyondur (Tuna, Ovayolu ve Kes, 2018).  HD 

esnasında hipotansiyon geliştiği anda en sık görülen semptomun kas krampları 

olduğu belirtilmektedir (Kuipers et al., 2016). Ayrıca hipoosmolalite, elektrolit 

dengesizlikleri ve karnitin eksikliği de krampa yol açabilmektedir (Tayaz ve 

Koç, 2020). HD hastalarında kas krampı prevalansının %33-78 arasında 

değiştiği bildirilmektedir (Hintistan ve Deniz, 2018). Bu durum HD seansının 

erken sonlanması veya yetersiz diyalizle sonuçlanabilmektedir ve yönetiminde 

farmakolojik ve integratif yöntemlerden yararlanılmaktadır (Ahsen, 2011; 

Akbal ve Nural, 2021). Koca Kutlu ve Eren’in yaptığı çalışmada müziğin 

krampları azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir (Koca Kutlu ve Eren, 2014). 

Yaşam kalitesi ve Müzikterapi 

Hemodiyalize giren hastaların yaşam kalitelerinin, başka kronik hastalığı 

olan hastaların yaşam kalitesine oranla daha düşük olduğu belirtilmiştir (Kara, 

2012). Çünkü hastaların bu süreçte hastalığa bağlı meydana gelen semptomlarla 

baş etmeleri, beslenmelerinde ve beden imajında meydana gelen değişikliklere 

uyum sağlamaları, kişisel, toplumsal ve mesleki boyutta hedeflerini tekrar 

gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle HD tedavisi hastanın yaşamının 
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tüm alanlarını ve yaşam kalitesini etkilemektedir. Ayrıca hastalığın ve 

tedavinin getirdiği kısıtlamaların yanı sıra HD işleminin gerçekleştirileceği 

kuruma ve HD makinesine bağımlı hale gelme durumu, hastanın yaşamında 

bazı alışkanlıklarından vazgeçmesine neden olmaktadır (Boz ve Topbaş, 2021). 

Bu nedenle HD tedavisi gören hastalarda en önemli amaçlardan birisi yaşam 

kalitesini arttırmaktır (Kara, 2012). Ancak HD hastalarında diğer kronik 

hastalıklardan farklı olarak tedavide damar erişim yoluna gereksinim 

duyulması ve bu yolun zarar görme olasılığı, diyalizde uygulanan invaziv 

işlemler, böbrek yetmezliğine eşlik eden diğer hastalıklar, ilaçların yan etkileri, 

makineye ve sağlık personeline bağımlı olma, geleceğe yönelik belirsizlik, aile 

bireylerinin rol ve sorumluluklarında değişiklikler kronik hastalığın yükünü 

artırarak, yaşam kalitesini azaltmaktadır. Yapılan çalışmalarda da HD tedavisi 

uygulanan hastaların yaşam kalitelerinin daha düşük olduğu gösterilmiştir 

(Zazzeroni, Pasqıinelli, Nanni, Cremonini and Rubbi, 2017; Chuasuwan, 

Pooripussarakul, Thakkinstian, Ingsathit ve Pattanaprateep, 2020; Hiramatsu, 

Okumura, Asano, Mabuchi, Iguchi and Furuta, 2020 HD hastalarında müziğin 

yaşam kalitesine etkisini gösteren bazı çalışma örnekleri Tablo 3’de verilmiştir 

(3,22,71) (Hageman, Martin and Neme, 2018; Lin, Lu, Chen and Chang, 2012; 

Özkan ve Taylan, 2020). 

Tablo 3. Hemodiyaliz Hastalarında Müziğin Yaşam Kalitesine Etkisini İnceleyen 

Çalışma Örnekleri 

Yazar ve yılı Araştırma tipi Sonuç 

Lin et  al. 

(2012)  

 

Randomize 

Kontrollü 

Çalışma 

Müziğin HD hastalarında genel olarak 

rahatlamayı sağladığı belirlenmiştir.  

Özkan ve 

Taylan (2020)  

 

Tanımlayıcı Müziğin kaşıntıyı azaltıp, yaşam kalitesini, 

uyku kalitesini ve konforu arttırdığı 

gösterilmiştir 

Hagemann et 

al. (2018)  

Deneysel 

çalışma 

Müziğin depresif semptomların tedavisinde ve 

yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde etkili bir 

seçenek olduğu belirtilmiştir.  

 

Sonuç  

Sonuç olarak HD tedavisi, bireyin yaşam kalitesini düşürmekte, stres 

düzeyini arttırmakta, fiziksel ve psikososyal yönden olumsuz etkilemektedir. 

Ayrıca hastalar HD sürecinden kaynaklanan çeşitli sorunlarla baş etmek ve HD 

ile yaşamayı öğrenmek zorunda kalmaktadır ve bu süreçte hemşirelere oldukça 

fazla rol düşmektedir. Hemşireler, hastaların deneyimlediği sorunları 

belirlemeli, değerlendirmeli ve hastaların sorunlarıyla başa çıkmalarında onlara 
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danışmanlık yaparak hastalığa uyumunu arttırmalıdır. Bu aşamaların her 

birinde farmakolojik tedaviye ek olarak integratif yöntemlerden de 

yararlanmalıdır. Çünkü dünyada ve ülkemizde integratif yöntemlere olan 

ilginin artması, hastaların bu yöntemleri daha fazla kullanmalarına neden 

olmuştur. Bu nedenle hemşireler, HD hastalarının yaşadığı semptomlarla başa 

çıkmalarında danışmanlık yaparak, hastaların müzikterapi gibi kanıta dayalı 

integratif yöntemler kullanmalarını desteklemelidir. Ayrıca hemşireler bu 

yöntemler konusunda yeterli bilgiye sahip olmalı, bilgisini uygulamaya 

aktarma konusunda da istekli ve yetenekli olmalıdır. 
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GİRİŞ 

İnme, iskemi ya da kanama sonucu beyinin bir bölgesinde kanlanmanın 

bozulmasına bağlı ortaya çıkan, geçici veya kalıcı hasara neden olan klinik 

durumdur. İnme iskemik ve hemorajik şeklinde iki kategoriye ayrılmaktadır 

(Yıldız, 2018). İnme bireyde önemli bilişsel, algısal ve motor bozukluklara 

neden olmaktadır. Yaşanan sorunlar hastaların günlük yaşam aktivitelerini, 

sosyal yaşamlarını, aile yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca 

fonksiyonel kayıp, psikolojik ve sosyal yetersizliklere yol açarak yaşam 

kalitesini de azaltmaktadır (Gittins vd., 2021; Ceyhan vd., 2022). İnme tedavisi 

cerrahi, medikal ve rehabilitasyon süreçlerini içermektedir. Günümüzde inme 

rehabilitasyonunda konvansiyonel yöntemler, aktivite temelli modeller, 

elektriksel stimülasyon, uğraşı terapisi, konuşma terapisi ve sanat terapi gibi 

farklı uygulamalar yer almaktadır (Dursun vd., 2017; Stinear, vd., 2020). Sanat 

temelli müdahalelerin ortak amacı, farklı duyumların uyarılmasını sağlamak, 

kendini keşfetmek için güvenli bir ortam geliştirmek ve sanatı kullanarak 

kendini ifade etmek, yaratıcılığı ve hayal gücünü teşvik etmektir. İnme geçiren 

bireye uygun olarak kullanılan sanat terapi yöntemi, bireyin, fonksiyonel 

kapasitesini iyileştirmekte, sosyal uyumunu  ve yaşam kalitesini arttırmaktadır 

(Lo vd., 2018). Bu bölümde inme geçiren bireylerde uygulana çeşitli sanat 

terapi yöntemleri ve etkinliğine ilişkin literatür bilgisine yer verilmiştir.  

İnme ve Rehabilitasyon 

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre inme, vasküler nedenler dışında 

bir neden olmaksızın fokal veya genel beyin fonksiyonlarının kaybına bağlı 

olarak hızlıca semptomlar veren ve semptomları 24 saatten uzun süren klinik 

sendromdur (Coupland vd., 2017). İnme, dünyada ikinci en büyük ölüm nedeni 

ve üçüncü en büyük ölüm ve sakatlık nedeni olmaya devam etmektedir (DALY 

(Disability Adjusted Life Years – Sakatlığa Ayarlanmış Yaşam Yılları). 

Tahmini küresel inme maliyeti 721 milyar ABD dolarının üzerindedir. İnme 

vakaları ve inmeye bağlı ölümlerde her yıl artış gözlenmektedir (Feigin vd.., 

2022).  Türkiye’de ölümler nedenlerine göre incelendiğinde %36.8 oranıyla 

dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer almaktadır (TUİK, 2020). 

İnmeler, beyinde kan akımının azalması veya tamamen durmasına neden 

olan emboli, trombüs sonucu oluşan iskemik inme; intraserebral veya 

subaraknoid kanamaya bağlı ise hemorajik inme olmak üzere iki ana kategoriye 

ayrılır. İnmelerin %87’sini iskemik inme, %13’ünü hemorajik inme 

oluşturmaktadır (Özel, 2021; Kunt ve Aslan, 2022). Nörolojik disfonksiyon 

birkaç saatten kısa sürmesi ve akut infarkt alanı gösterilemediği durumlarda 
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“geçici iskemik atak” olarak adlandırılmaktadır. Bu hastalarda bir ay içerisinde 

iskemik inme geçirme oranı artmaktadır (Akdemir ve Birol, 2020). 

Amerikan Kalp Birliği/Amerikan İnme Derneği (American Heart 

Association/American Stroke Association- AHA/ASA) kılavuzunda inmenin 

risk faktörleri ve önlemeye yönelik bilgiler bulunmaktadır (Kernan vd., 2014).  

İnme gelişmesinde değiştirilebilen ve değiştirilemeyen risk faktörleri vardır. 

Değiştirilemeyen risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet, ırk, aile öyküsü ve 

genetik yer almaktadır. Bu risk faktörleri bulunan bireylerde koruyucu 

tedavileri uygulamak ve risk faktörlerine karşı gerekli önlemleri almak inmenin 

önlenmesinde önem kazanmaktadır (Fırat vd., 2021). Değiştirilebilir risk 

faktörleri ise kendi içinde kesinleşmiş ve kesinleşmemiş faktörler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Kesinleşmiş risk faktörleri arasında hipertansiyon, diyabet, 

kardiyovasküler hastalık, dislipidemi, sigara, atrial fibrilasyon, orak hücreli 

anemi, obezite, beslenme şekli, fiziksel inaktivite, menopoz sonrası hormon 

tedavisi yer almaktadır. Kesinleşmemiş, potansiyel olarak değiştirilebilenler ise 

metabolik sendrom, alkol kullanımı, hiperhomosisteinemi, hiperkoagülabilite, 

oral kontraseptif kullanımı, bazı enfeksiyonlar, inflamasyon, yüksek 

lipoprotein ve obstrüktif uyku apnesi (OSAS)’dir (Bang, Ovbiagele ve Kim, 

2015; Boehme, Esenwa ve Elkind, 2017).  

İnme belirtileri etkilenen beyin bölgesine ve etkilenme şiddetine göre 

değişmektedir. Genel belirtiler motor fonksiyon kabı, bilişsel, emosyonel ve 

duyuşsal işlevlerde bozulma şeklindedir (Alankaya, 2019; Mathew ve Thomas, 

2020).  İnme sonrası meydana gelen motor fonksiyonlarda işlev bozukluğu ve 

yeti yitimi; bireylerde günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirememeye, 

anksiyete ve depresyon gibi psikolojik problemlere neden olmaktadır (Bal ve 

Koç, 2020). İnmede erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcı olması nedeniyle kişide 

gelişen belirtiler iyi takip edilerek en kısa sürede sağlık kuruluşuna 

başvurulmalıdır. Tanı için hastanın öyküsünün alınması, NIHSS inme skalası 

ve Glaskow Koma Skalası’nın (GKS) uygulanması ve tanıyı kesinleştirmek 

için tomografi ya da magnetik rezonans gibi görüntüleme tekniklerinin 

kullanılması, biyokimyasal, hematolojik ve koagülasyon testlerinin yapılması 

gerekmektedir (Topçuoğlu vd., 2015).  

İnmenin tedavisinde temel amaç serebral kan akımını düzelterek 

penumbranın korunması, kanlanması bozulan bölgeye bağlı gelişebilecek 

sekonder hasarları önlemektir. İskemik inmenin medikal tedavisinde 

antiagreganlar, trombolitikler, antikoagülanlar, nöroprotektif ve anti ödem 

ilaçlar kullanılmaktadır (Zhang vd., 2019). İntrakraniyal kanamalarda tedavi 

konservatif ve destekleyicidir. Gerekli durumlarda cerrahi müdahaleler ile 
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bozulan klinik durum düzeltilmektedir (Chandra vd., 2017). Erken aşamada 

uygulanan tedaviler ile hastalarda görülen semptomlarda iyileşme 

sağlanabildiği gibi, hastaların yaşamını olumsuz etkileyen sekel bırakan 

iyileşmelerde görülmektedir. İnme sonrası hayatta kalan hastaların büyük 

çoğunluğunda sekel kaldığı için hastaların rehabilitasyonu gerekmektedir 

(Uzuner, Kutluk ve Balkan, 2018).  

Rehabilitasyonun amacı, inme geçiren bireylerin psikolojik, fiziksel ve 

sosyal alanlarda sağlığını yükseltmek, bağımsızlık düzeyinin ve yaşam 

kalitesinin arttırmaktır. Erken müdahale ve rehabilitasyon ile, inmenin farklı 

evrelerinde bozulmuş nörolojik fonksiyon, esas olarak beynin plastisitesine ve 

fonksiyonel olarak yeniden düzenlenmesine bağlı olarak bir dereceye kadar 

eski haline getirilebilmektedir (Xu, He, Shen ve Huang, 2022). Rehabilitasyon 

programları hastalığın akut döneminden başlayarak günlük yaşam aktivitelerini 

birey yapabilir duruma gelene kadar devam etmektedir (Edwards vd., 2006). 

Rehabilitasyon uygulamaları ile tedavi maliyetleri, bakım vericilerin bakım ve 

sosyal yükü azalmaktadır. Rehabilitasyon uygulamaları multidisipliner bir ekip 

tarafından hastanın fonksiyonel durumu, iyileşme kapasitesi değerlendirilerek 

planlanmalıdır (Saygılı, Eldemir ve Gündüz, 2022). Günümüzde inme 

rehabilitasyonunda konvansiyonel yöntemler, aktivite temelli modeller, 

elektriksel stimülasyon, uğraşı terapisi, konuşma terapisi ve sanat terapi gibi 

farklı uygulamalar yer almaktadır (Dursun vd., 2017; Stinear vd., 2020). 

İnme ve Sanat Terapi Uygulamaları 

Sanat bir dışavurum aracı olarak kişinin içinde yaşadığı duygu ve 

düşüncelerini somut bir şekilde aktarmasını sağlamaktadır. Sanat terapi 

uygulaması, bireylerin ruhsal çatışmalarını çözümlemek, stresle baş etme 

mekanizmasını güçlendirmek, psikolojik ve fiziksel sorunlarını iyileştirmek 

için sanat yöntemlerinin kullanılmasıdır (Demir ve Yıldırım, 2017; 

Bostancıoğlu ve Kahraman, 2017; Mollaoğlu, 2020). Sanat, kronik 

hastalıklarda kendini ifade etme, yaratıcılık ve benlik saygısını artırmada etkili 

bir araçtır. Örneğin, müzik terapisi güvenli ve ucuzdur ve çeşitli hastalıklarla 

ilişkili ağrı ve kaygıyı iyileştirdiği gösterilmiştir. Sanatın sağlıkta uygulanması, 

hasta sonuçlarını iyileştirme ve Ulusal Sağlık Hizmeti’nin (NHS) maliyetlerini 

düşürme potansiyeli nedeniyle son zamanlarda kullanımını arttırmıştır 

(Parmaksız ve Demirbilek, 2021).  Sanat temelli terapötik yaklaşımların çeşitli 

türleri vardır. Yaratıcı sanatlara dayalı terapiler belirli sanat formlarını 

vurgularken müzik terapisi, görsel sanat terapisi, dans hareket terapisi gibi, 

drama terapisi ve ifade edici yazma gibi diğer yaklaşımlar dışavurumcu sanat 

terapisi olarak bütünleştirici yaklaşımı kullanılmaktadır (Lo, Lee ve Ho, 2018). 
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Yaratıcı sanat terapisinin odak noktası, kendi başına sanatsal veya müzikal 

beceriler değil, sözlü olmayan ve sembolik iletişim ve ifade ile karmaşık 

fikirlerin, duyguların ve hislerin iletilmesine odaklanır. Sanat terapisi, 

hastaların yaşam deneyimlerini yansıtan beden dili, konuşma, resimler, dil ve 

semboller aracılığıyla duygularını ifade etmelerine yardımcı olur. Sanat 

yapmanın yaratıcı süreci, iyileşmeye katkıda bulunur ve fiziksel, duygusal, 

sosyal işlev, ekonomik vb. çok boyutlu yönlerden oluşan yaşam kalitesini 

artırmaktadır (Kongkasuwan vd., 2016). İnme hastalarının rehabilitasyonunda 

da farklı sanat terapi yöntemleri uygulanmaktadır.  

İnme ve Müzik Terapi  

İnsanoğlunun geçmişten beri müzik ile olan yakınlığı onu evrensel 

yapmıştır. Fiziksel bir ses olarak oluşan müzik, iç kulakta elektronörokimyasal 

sinyallere dönüşerek beyin sapı ve orta beyinde bulunan işitme merkezine 

iletilmektedir. Gelen sesler beynin bu bölümlerinde anlamlandırılarak ortaya 

müzik algısı açığa çıkmaktadır. Müzik ve beynin ilişkisini inceleyen 

çalışmalarda müzik algısı ve üretiminin işitsel, görsel, kinestetik bilgilerin 

duyusal motor bütünleşmesine ek olarak bellek, dikkat, duygudurum gibi ileri 

bilişsel aktiviteleri sağlayan nöronlarda işlendiğini kanıtlamışlardır (Peretz ve 

Zatorre, 2005). Bu çerçevede müzik terapi nörolojik hastalıkların sadece motor 

kayıplarına odaklanmayarak, duyusal, bilişsel ve psikososyal boyutlarında da 

terapötik destek sağlamaktadır (Torun, 2018). 

Nörolojik rehabilitasyonda sıklıkla kullanılan müzik terapi etkinlikleri 

içinde Nörolojik Müzik Terapi (NMT) öne çıkmaktadır (Thaut, 2005). 

Nörolojik Müzik Terapi, müzik ve müzik terapi yetkinliğine ek olarak 

nöroanatomi, nörofizyoloji, nöropsikoloji, edinilmiş ve gelişimsel nörolojik 

bozukluklar ve motor/kognitif rehabilitasyon konularında yeterince bilgili 

olmayı gerektiren ve multidisipliner bir uygulamadır. NMT’de müziğin 

beyinde algılama ve üretilme süreçlerinin standartize edilmiş teknikleri 

kullanarak yapılmaktadır (Torun, 2018). NMT inme, Parkinson, Alzheimer 

hastalıklarında, Multiple Skleroz ve Serebral Palsi gibi hastalıklarda sıklıkla 

kullanılmaktadır.  

Ripollés ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada inme geçiren 20 

hastaya NMT uygulanmış ve motor, bilişsel, duygusal ve nöroplastik etkileri 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda etkilenen beyin yarım küresindeki işitsel- 

motor bölgeler arasındaki elektriksel aktivitenin normale döndüğü ve paralizi 

olmuş elin fonksiyonunun geliştiği saptanmıştır (Ripollés vd., 2016).  

Müzik terapinin inme hastalarında anksiyeteye etkisinin incelendiği bir 

diğer çalışmada 31 inmeli ve 53 sağlıklı birey alınmıştır. Müzik terapisi 6-8 

kişiden oluşan gruplar halinde 50 dakika sürecek şekilde tek seans verilmiştir. 

Müzik terapisi sonrası her iki grupta da uygulama öncesine göre anksiyete 
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düzeylerinde ciddi oranda azalma olduğu ancak gruplar arasında farklılık 

olmadığı belirlenmiştir (Doğan vd., 2011).  

İskemik inme geçiren hastalarda müzik terapisinin, bireylerin uyku ve 

yaşam kalitesine etkisinin incelendiği çalışmada hastalara uyumadan önce 30 

dakika kulaklık ile müzik dinletilmiştir. Araştırmaya 40 hasta katılmıştır ve 

uşşak makamı dinleti sonucunda uyku ve yaşam kalitelerinde pozitif bir etkisi 

olduğu kanıtlanmıştır (Bakır, 2019). 

Yapılan diğer bir randomize kontrollü çalışmada inme sonrası 

hemiparazisi bulunan hastalarda konvansiyonel tedaviye eklenen müzik 

destekli tedavinin (MST) etkinliği değerlendirilmiştir. Tedaviden 4 hafta önce 

ve sonra katılımcıların motor ve bilişsel işlevleri, ruh hali ve yaşam kaliteleri 

değerlendirilmiştir. Motor fonksiyonların gelişimini incelemek için 3 ayda bir 

takip yapılmıştır. Her iki grup da motor fonksiyonlarını önemli ölçüde iyileşmiş 

ve gruplar arasında fark bulunmamıştır. Ancak müzik terapi alan hastaların 

yaşam kalitesinin yükseldiği belirlenmiştir (Grau-Sánchez vd., 2018).  

Müzik destekli tedavinin, inme rehabilitasyonunda işitsel geribildirimin 

rolünün incelendiği randomize kontrollü diğer bir çalışmada erken inme 

rehabilitasyonunda orta derecede motor bozukluğu olan ve daha önce müzik 

geçmişi olmayan otuz dört hasta, basit parmak egzersizleri ve tanıdık çocuk 

şarkıları kullanarak piyano çalmayı öğrenmiştir. Bir grupta piyano sesleri 

hemen iletilirken diğer grupta ses sonradan titreyerek gelmiştir. Ancak hastalar 

bu farkı hissetmemişlerdir. Çalışma sonucunda her iki grupta da rehabilitasyon 

sonucunun değişmediği ancak piyano sesi sonradan gelen grubun bazı klinik 

testslerde daha iyi sonuçlar verdiği belirlenmiştir (van Vugt vd., 2016).  

Randomize kontrollü olarak planlanan bir diğer çalışmada 60 inme 

geçiren hasta iki gruba ayrılmıştır. Kontrol grubuna konvansiyonel ilaç 

tedavisi, rehabilitasyon eğitimi ve yürüme eğitimi verilirken, girişim grubuna 

bu tedavilere ek olarak müzik terapi uygulanmış ve 4 hafta devam etmiştir. 

Sonucunda girişim grubundaki hastalarda adım uzunluğu, kadans ve 

maksimum hızın, tedavinin ikinci haftası ve sonunda kontrol grubundaki 

hastalara göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. İskemik inme 

hastalarına müzik terapi uygulamak, yürüme, yürüme yeteneği, alt ekstremite 

motor fonksiyonu, denge yeteneği ve tedavi memnuniyetini arttırabildiği 

belirtilmiştir (Wang vd., 2021).  

Yapılan çalışmalar ile müzik terapinin inme hastalarında beynin farklı 

işlevlerini çalıştırarak terapötik etki oluşturduğu görülmektedir. Uygulaması 

kolay olan bu yöntemin inme hastalarının rehabilitasyon programına eklenmesi 

iyileşme sürecini hızlandıracağı öngörülmektedir.  
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İnme ve Dans Terapi  

Dans, tüm vücudun hareketlerinin boşlukta ve müzikle senkronize olarak 

icra edilmesini içeren bir aktivitedir. Dans eğlencenin ötesinde bir ifade ediş ve 

dışa vurum yöntemidir. Amerikan Dans Terapisi Derneği (ADTA); 

“Dans/hareket terapisi; hareketin psikoterapi amaçlı kullanımıyla, bireysel 

olarak, duygusal, sosyal, bilişsel ve fiziksel entegrasyonu geliştirip ileri taşıma 

etkinliği, sürecidir.” şeklinde tanımlamıştır (Bostancıoğlu ve Kahraman, 2017). 

Dans terapi, çeşitli patolojik popülasyonlarda fiziksel sağlığı, inaktif ve 

sedanter yaşam tarzıyla ilişkili davranışları iyileştirmede etkili bir alternatif 

egzersiz yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca dans terapi fiziksel aktivite 

programlarına benzer aerobik fayda ve sosyal refah duygusunu geliştirmektedir 

(Fong Yan vd., 2018). Literatürde inme geçiren bireylerde dans terapinin 

etkinliğinin incelendiği farklı çalışmalar bulunmaktadır.  

Rochetti ve arkadaşları tarafından yapılan pilot bir çalışmada 11 inme 

hastasına Bolero dansı ve esneme hareketleri uygulatılmıştır. Uygulama 

haftada iki kez olmak üzere 6 hafta boyunca ortalama 50 dakika sürmüştür. 

Hastalara başta Bolero adımları öğretilmiş aralarda ve en sonda 30 saniye 

süreyle esneme hareketleri yaptırılmıştır. Hastalara Berg denge skalası, 

fonksiyonel uzanma testi ve süreli kalk yürü testi uygulanmıştır. Araştırma 

sonucunda üç ölçek ortalamalarında öncesine göre anlamlı değişim olmuştur, 

hastaların denge düzeyleri artmıştır (Micheli Rochetti vd., 2021). 

Kronik inmeli bireylerde dans programının etkinliğinin değerlendirildiği 

bir fizibilite çalışmasında 20 hastaya 10 hafta boyunca haftada iki kez dans 

programı uygulanmıştır.  Ön test ve son test deseninde uygulanan çalışma 

sonucunda hastaların denge skorlarının ve memnuniyetlerinin arttığı 

belirlenmiştir (Patterson vd., 2018).  

Akut rehabilitasyon dönemindeki inme hastaları, hasta yakınları ve 

rehabilitasyon terapistleri ile yapılan nitel araştırmada adapte edilmiş grup dans 

uygulamasının etkisi incelenmiştir. Hastalara grup halinde haftada iki kez 10 

hafta boyunca rehabilitasyon ünitesinin bir odasında dans programı 

uygulanmıştır. Sonucunda hastalarda hareket etme kapasitesi, zihinsel işlevler, 

kişisel faktörler (duygusal işlevler, motivasyon ve öz yeterlilik vb.), kişilerarası 

iletişim ve sosyal yönden olumlu gelişme yaşanmıştır (Beaudry, Fortin ve 

Rochette, 2020).   

Yine inmeli hastalarda dansın etkisinin incelendiği nitel analizli vaka 

çalışmasında dört hasta alınmıştır. Hastalar 3 yıl boyunca haftada bir dans dersi 

almışlardır. Dans hareketleri, koordinasyon, yürüme, denge, ağırlık taşıma, 

duruş, bacak ve kolların hareketine odaklanacak şekilde planlanmıştır. 
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Araştırma sonucunda hastalarda fiziksel, duygusal ve sosyal yönden iyileşme 

olduğunu bildirmişlerdir (Wolf, Santos Delabry ve Haas, 2017).  

Yapılan çalışmalarda da görüldüğü gibi dans terapisi beyinde yeni 

öğrenme alanları geliştirerek nöroplastisiteyi desteklemekte, hastaların denge 

duruş yeteneklerini geliştirmekte, yaşam doyum ve kalitelerini arttırmaktadır. 

Fiziksel etkilerinin yanı sıra bireylerin sosyal olarak aktif olmaları ve duygusal 

yönden de olumlu etkileri olmaktadır.  

İnme ve Şarkı Söyleme 

İnme sonrası bireylerde motor, kognitif ve duyuşsal işlevlerde fonksiyon 

kaybı görülmektedir. Hastaların büyük çoğunluğunda inmeye bağlı olarak 

konuşma, sözcükleri anlama ve kullanmada sorun oluşturan afazi 

gelişmektedir. Eşlik eden motor konuşma sorunları arasında konuşma apraksisi 

ve dizartri gelişebilir, bu da konuşma güçlüğüne, kötü ses kalitesine, 

anlaşılamayan artikülasyona ve konuşma prozodisinin 

algılanmasında/üretiminde azalmaya neden olmaktadır (Fogg-Rogers vd., 

2016). Konuşma bozuklukları bireylerin sosyal ortamlardan uzaklaşmasına, 

aile ile iletişiminin sınırlanmasına, depresyona ve yaşam kalitesinin azalmasına 

neden olmaktadır. Bu sebeplerle konuşma terapisi önem arz etmektedir. Ancak 

konuşma terapisinin maliyetli olması ve konuşma terapistine ulaşma zorluğu 

gibi nedenlerle farklı yöntemlere olan ilgi artmıştır. Şarkı söyleme maliyet 

etkin, uygulanması kolay bir yöntem olduğu için konuşma terapisine destek 

olarak kullanılmaktadır (Jones and Riazi, 2011). Nörobilim görüntüleme 

çalışmalarında da konuşma ve şarkı söyleme esnasında anında beyindeki sinir 

ağları örtüştüğü kanıtlanmıştır (Jancke, 2012). Şarkı söylemenin konuşma 

fonksiyonları üzerine etkisini inceleyen birçok araştırma bulunmaktadır. 

İnme geçiren ve Parkinson hastalarında koro şeklinde şarkı söyleme 

terapisinin etkisinin incelendiği çalışmada hem nitel hem de nicel veriler 

alınmıştır. Tematik analiz sonucu koro şeklindeki şarkı terapisi hastalar 

tarafından eğlenceli bir sosyal aktivite olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda 

hastaların ruh halini, dili, nefesi ve sesini geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır 

(Fogg-Rogers vd., 2016).  

Yapılan bir diğer randomize kontrollü pilot çalışmada inmeye bağlı afazi 

gelişen hastalara Melodik Tonlama Terapisi (MIT) uygulanmıştır. Terapi altı 

haftalık süreçte toplamda 12 seans, her bir seans 30 dakika sürecek şekilde 

yapılmıştır.  Çalışma sonucunda hastaların iletişim becerilerinin arttığı 

belirlenmiştir (Haro-Martínez vd., 2019).  

Melodik Tonlama Terapisi’nin afazi üzerine etkisinini değerlendirildiği 

bir diğer randomize kontrollü çalışmada girişim grubuna 16, kontrol grubuna 

11 hasta alınmıştır. Girişim grubuna MIT uygulaması inme sonrası 2 ila 3 ay 

içinde haftada beş saat şeklinde altı hafta yapılmıştır. Kontrol grubuna ise aynı 
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uygulama geç yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre inmenin subakut 

döneminde başlanan müzik terapisinin hastaların konuşma ve kelimeleri tekrar 

yeteneğinde daha etkili olduğu saptanmıştır. Çalışmada erken aşamada 

başlanan tedavinin daha etkili olduğu vurgulanmıştır (van der Meulen vd., 

2014). 

Zhang ve arkadaşları (2021) tarafından yapılan çalışmada inme sonrası 

afazi gelişen hastaların bir bölümüne konuşma terapisi, diğer hastalara melodik 

tonlama terapisi uygulanmıştır. Her iki uygulamada sekiz hafta boyunca 

haftada beş kez her bir seans 30 dakika sürecek şekilde yapılmıştır.  Girişim 

grubunun spontane konuşma (bilgi), dinlediğini anlama (doğru yanlış, kelime 

tanıma, sıralama) ve tekrar etme becerileri kontrol grubuna göre anlamlı 

düzeyde iyi olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, konuşma terapisi ile 

karşılaştırıldığında, müzik terapisine dayalı MIT'in daha etkili bir müzikal 

aktivite olduğunu ve akıcı olmayan afazisi olan hastalarda konuşma işlevinin 

iyileşmesinde etkili ve değerli olduğunu göstermektedir. 

Literatürdeki yapılan araştırma sonuçlarına göre şarkı söylemenin inme 

sonucu gelişen konuşmaya ilişkin yeti kaybında etkili olduğu görülmektedir. 

Müzik terapistleri, hastaların işitsel girdideki işitsel deneyimini zenginleştiren, 

hastaların şarkı söylemesine rehberlik etmek için insan sesleriyle birlikte müzik 

aletleri kullanır. Beyin dil bilgisini işlerken sol ve sağ yarıküre ağlarının 

etkileşimi nedeniyle, işitme merkezi birden fazla uyarı aldığında, ortaklaşa 

duygu, hafıza ve konuşma dili çıktılarını etkinleştirirler. Bu nedenle şarkı 

söyleyerek hastalar dinlediğini anlama, tekrarlama, spontane konuşma ve 

adlandırma konusunda gelişim göstermektedirler (Zhang vd., 2021).  

İnme ve Görsel Sanatlar Terapisi 

İnsan sağlığını geliştirmek ve hastalıklar sonucu oluşan etkileri azaltmak 

amacıyla görsel sanatların kullanımı terapi boyutunu oluşturmaktadır. Görsel 

sanatlar ile terapinin etkinliği görsel imgelerin iyileştirici, dışa vurumcu ve 

bütünleştirici gücüne dayandırılmaktadır (Gönülay Çalımlı, Çakmakoğlu ve 

Salderay, 2020). Tarihsel süreç içerisinde insan duygu, düşünce, inanış ve 

yaşayışlarını görsel sanatlar ile yansıtmış ve maddesel boyut kazandırmıştır 

(Hasgül, 2020, Mollaoğlu, 2022). Görsel sanat terapi yöntemleri arasında 

çizim, heykel, resim, kolaj, origami gibi uygulamalar gelmektedir. Görsel sanat 

formları ile birey yaratıcılığın psikolojik boyutunu ve farklı materyallerin 

duygusal özelliklerini anlayarak geleneksel psikoterapötik teknik ve teorilerle 

birleşmesi ile iyileştirici etkisini deneyimlemektedir (Gönülay Çalımlı vd., 

2020). Diğer sanat aktivitelerinde olduğu gibi görsel sanatların terapi amaçlı 

kullanımı multidisipliner bir ekip ile yapılması zorunluluğu bulunmaktadır 

(Gönülay Çalımlı vd., 2020).  
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İnme geçirdikten sonra hastalar yaşadıkları motor fonksiyon kaybına ek 

olarak duygusal rahatsızlıklarda yaşamaktadırlar. Bazı inme hastalarında stres, 

depresyon, anksiyete ve düşük yaşam kalitesi ile ilişkili özgüven kaybı 

görülmektedir (White vd., 2014). Yaşadıkları bu sorunları yaratıcı sanat 

aktiviteleri ile dışarı yansıtabilmektedirler. Sanat terapisi, bilişsel ve duyusal 

motor işlevleri, benlik saygısını, öz farkındalığı, duygusal dayanıklılığı, kişisel 

içgörüyü, sosyal becerileri ve çatışma çözümünü geliştirmek için 

kullanılabilmektedir (Perkins, 2020). Literatürde inme hastalarında görsel sanat 

terapisinin etkisinin incelendiği çalışmalara örnekler aşağıda verilmiştir.  

Yapılan bir çalışmada inme hastaları ve bakım verenlere renk terapisi altı 

aydan fazla uygulanmış ve yaşama amacı derecesi incelenmiştir. Renk terapisi 

sonrası her iki grupta da yaşama amacını geliştirdiği ve yaşam kalitesini olumlu 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Kim and Kang, 2013).   

Sit ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan çalışmada sanata dayalı 

yaratıcı bir etkinliğin inme hastalarında bütüncül iyilik haline etkisi 

incelenmiştir. Hastalara her hafta aktivite odasında boş şekil boyama, kil ile yüz 

şekillendirme, jöle mum dekorasyonu, resim yapıştırma gibi farklı etkinlikler 

yaptırılmıştır. Yapılan sanat müdahaleleri sonrası hastaların yaşamdan aldıkları 

zevkin arttığı ve kendilerini ifade etmeleri için olanak sağladığı sonucuna 

ulaşmışlardır. Bu tür uygulamaların hastaların rehabilitasyon sürecine 

eklenmesinin onların iyilik hali ve yaşam kalitesini arttıracağı savunulmaktadır.  

Görsel sanat terapisinin inme hastalarındaki etkilerinin incelendiği 

randomize kontrollü fizibilite çalışmasında bir grup klasik nörolojik 

rehabilitasyon alırken diğer gruba ayrıca sanat terapi uygulanmıştır. Yapılan 

sanat terapi uygulamaları sonrası hastaların duygusal iyilik halini ve öz 

yeterliliğini iyileştirmede etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Morris vd., 

2017).  

Görsel sanat uygulamaları inme hastalarında kolaylıkla uygulanabilen, 

yaygın bir terapi yöntemidir. Hastaları vücut, zihin ve ruhsal olarak 

bütünleştirerek, onların duygu ve düşüncelerini aktarmalarını 

kolaylaştırmaktadır. Görsel sanat terapisi, hastanın motor fonksiyonlarındaki 

gelişimi gözlemlemeyi mümkün kılmakta ve hastanın günlük yaşam 

kapasitesinin yanı sıra görsel-algı ve bilişsel fonksiyonlarını geliştirmesi için 

güçlü bir motivasyon sağlamaktadır. Ayrıca görsel sanat terapisinin, hastaların 

biliş ve anlayışındaki nesnel değişiklikleri resimler ve diğer sanat eserleri 

aracılığıyla kolayca görme avantajı vardır. Bu özellikler sanat terapisinin inme 

hastalarının rehabilitasyonunda kullanılması için büyük bir potansiyel 

olduğunu göstermektedir (Perkins, 2020; Gönülay Çalımlı vd., 2020; Morris 

vd., 2017).   
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SONUÇ 

Sanat terapisi farklı boyutları ve yöntemleri olan tamamlayıcı alternatif 

bir tedavi seçeneğidir. Sanat terapisi geleneksel tedavilerle birlikte etkili bir 

şekilde kullanılabilmekte ve bazı durumlarda tedavi etkinliğini artırmaktadır. 

İnme hastalarında da farklı sanat modalitelerinin, farklı terapötik hedeflere 

ulaşmada yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Bu tür konvansiyonel rehabilitasyon 

uygulamalarının yanında verilen sanat etkinlikleri bireylerde bütüncül olarak 

iyileşmeyi sağlamaktadır. Hastaların genel iyilik halleri, yaşam kaliteleri, 

fonksiyonel durumları, sosyal etkileşimleri vb. boyutlarında olumlu 

gelişmelere olanak sağlamaktadır. İnme hastalarının tedavi sürecinde primer 

bakımda verici olan hemşirelere sanat terapisi konusunda sorumluluklar 

düşmektedir. Hemşireler inme hastalarına bakım verdikleri süreçte sanat 

terapisi konusunda yetkili kişiler ile işbirliği yaparak hastalarına rehberlik 

etmeleri gerekmektedir. Hemşireler uygulanan terapiyi, nasıl uygulanacağını 

ve hastaları bu terapiler hakkında nasıl eğiteceklerini bilmeli ve sonuçlarını 

takip etmelidir.  
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Demans ve Alzheimer Tanımı  

Latince “mens (zihin)” kelimesinden türemiş olan “demans (demens)”, 

“zihnin yitirilmesi” anlamına gelmektedir. Demans, beyin işlev bozukluğuna 

bağlı gelişen edinsel, bilişsel ve nöropsikiyatrik bir bozukluktur (Uçkaç ve 

Bahar, 2021). Bir başka deyişle demans, kortikal fonksiyonların, bilişsel 

yeteneklerin (örneğin; dil, mantıksal düşünme, yargılama ve öğrenme) ve 

motor koordinasyonun azalması ile karakterize bir durumdur (Mollaoğlu, 

2016).  

Demans ve Alzheimerda Meydana Gelen Fizyolojik ve Bilişsel 

Etkiler 

Yaşlanan toplumlarda daha fazla oranda görülen demans ve Alzheimer 

bireylerin bilişsel fonksiyonlarını, günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde 

etkileyen bağımlılığı arttıran geri dönüşsüz ve ilerleyici bir sendromdur 

(Gürvit, 2010). Hafıza sorunlarıyla karakterize olan demans; kısa süreli hafıza 

kaybı ve eski olayları hatırlamada karışıklık, davranış ve kişilik 

değişiklikleriyle semptom gösterebilir. Klinik olarak da demans ve Alzheimer 

tanılanmasında hastanın bilişsel fonksiyonlarında zamanla gelişen bozulma, 

bellek, dikkat, sözlü ifade gibi edinilmiş bilişsel işlevlerde birden fazla kaybın 

olması ve günlük yaşam aktivitelerinde bozulma meydana gelmesi 

beklenmektedir (Hanağası, 2010). Klinik evrelendirmede demans ve 

Alzheimer; hafif, orta ve ileri olmak üzere üç evre şeklinde görülmektedir: 

• Hafif evrede; hastalarda gittikçe artan ve günlük yaşamı olumsuz 

etkileyen unutkanlıklar, konuşma sırasında doğru kelimeleri 

bulmakta ve eşyaların yerini hatırlamakta güçlük yaşama, havaya 

uygun giyinmeme gibi belirti ve davranışlar ortaya çıkar. Çevreye ilgi 

kaybı, mesleksel ve sosyal aktivitelerden uzaklaşma görülür. Zaman 

ve yer oryantasyon bozukluğu yaşanırken, kişi oryantasyonu 

bozulmamıştır, ancak yeni tanınan kişilerin isimleri unutulabilir. 

Özellikle geçmişe yönelik hafıza yoğunluğu olduğu görülür 

(Mollaoğlu, 2017). Birçok demans ve Alzheimer hastası bu evrede 

gözden kaçırılmaktadır, bu nedenle erken tanılamada bu evre 

önemlidir. Hafif evre yaklaşık 2-4 yıl sürmektedir. Hasta yakınları, 

demans ve Alzheimerın erken dönem semptomlarını hastanın bireysel 

özellikleriyle ve artan yaşla ilişkilendirmekte ve böylece belirtiler 

ilerlemiş olsa bile tanılama süreci dört yıl gecikebilmektedir. Bu 

durumlarda hasta ve hasta yakınlarının, bu durumu kabul etmesi ve 
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tıbbi destek alma konusunda ikna edilmesi gerekmektedir (McCleary 

et al., 2013).  

• Orta evrede; ilerlemiş hafıza bozukluğu, geçmiş olayları unutma, yer-

zaman-kişi oryantasyonun bozulması, anlama bozuklukları, kelime 

bulmada güçlük ortaya çıkar. Bu tabloya ek olarak davranış 

bozuklukları ve psikiyatrik belirtiler de ortaya çıkar ve bireyin günlük 

yaşam aktivitelerinde bağımsızlık azalır. Bu evre özellikle bakım 

verenlerin yükünün arttığı bir dönem olup, hastanın kuruma 

yönlendirilmesi ve profesyonel destek alması gerekir. Hastalık 

tanısının üzerinden zaman geçtikçe, “Gelecek Bakıma 

Hazırlanmanın” bileşenleri olan; hasta yakınlarının Alzheimer 

üzerine farkındalıkları, karar verme yetileri ve bilgileri artmakta, 

görmezden gelme davranışı da azalmaktadır. Bu nedenle bu evrede 

hemşirelerin hastalık hakkında hasta yakınına verilecek olan eğitimle 

birlikte hastanın gelecek planlaması daha gerçekçi ve gelişmiş 

düzeylerde yapılabilir hale gelebilmektedir (Mak and Sörensen, 

2012). 

• İleri evrede; en yakınlarını bile tanımamaya başlayan hasta tamamen 

geçmişte yaşar. Kaybolma durumu yaşayan hastada zaman ve mekan 

oryantasyonuna uygun olmayan konuşmalar, amaçsız gezinme, 

tekrarlayıcı hareket ve ajitasyon görülür. İleri evrenin sonunda hasta 

tam bağımlı bir hale gelebilir (Uçkaç ve Bahar, 2021). Bağımlı hale 

gelen hastanın yakınlarının/bakım vericilerinin bakım yükü ve 

sorumluluğu artmıştır. Yapılan bir çalışmada bu evrede bakım 

vericilerin morbidite ve mortalite oranının arttığını göstermektedir 

(Amieva et al., 2012).  
 

Demans ve Alzheimer hastalarında özellikle orta ve ileri evrede bilişsel 

değişimlere ek olarak davranışsal ve nöropsikiyatrik sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. Meydana gelen bu sorunlar bakım vericilerin ve sağlık 

profesyonellerinin bakım verme sürecini güçleştirmektedir. Ayrıca bu durum 

sağlık harcamalarını da olumsuz yönde etkileyerek sağlık bakım maliyetini 

arttırmaktadır (Dodel et al, 2015; Haro, 2015).  
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Demans ve Alzheimerda Nöropsikiyatrik Semptomları 

Azaltıcı ve Bilişsel Aktiviteyi Arttırıcı İlaç Dışı Müdahaleler: 

Sanat Terapisi 

Nöropsikiyatrik semptomlar, demans ve Alzheimer hastalarında belirgin 

olsa da bireyden bireye değişkenlik gösterebilmektedir. Demans ve 

Alzheimerda görülen nöropsikososyal semptomlar arasında bellekte ve bilişsel 

işlevlerde azalma, yakın geçmişi hatırlayamama, yeni bir bilgiyi öğrenememe, 

depresyon, agresyon, ajitasyon, hezeyan ve sosyal izolasyon yer almaktadır 

(Selekler, 2010). Semptomların prevelansı ve ciddiyeti hastalığın seyri boyunca 

değişmektedir (Canevelli et al., 2013). Demans ve Alzheimer hastalarında 

nöropsikiyatrik semptomların yönetimi oldukça zor bir süreçtir. Özellikle 

demans tedavisinde kullanılan farmakolojik ajanlar hastalığın seyrini çok fazla 

etkilememektedir. Demansta ve Alzheimerda ilaç dışı müdahaleler, 

nöropsikososyal semptomlara yönelik olarak tıbbi tedaviyle birlikte kullanılan 

destekleyici tedavi yöntemlerdir (Keogh et al., 2019). Amerikan Psikiyatri 

Birliği Kılavuzu’nda farmakolojik tedavinin yanında destekleyici olarak 

kullanılan ilaç dışı müdahaleler bireyin olumsuz belirtilerini azaltması ve 

yaşam kalitesini arttırması açısından da önerilmektedir (Mollaoğlu, 

Mollaoglu &Yanmış, 2022). Rabins et al., 2017). Bu nedenle farmakolojik 

tedaviden önce ilaç dışı müdahalelerin tercih edileceği bir ekip yaklaşımı 

benimsenmelidir (Erbay Dallı ve Karadakovan, 2021). Demansta ve 

Alzheimerda bilişsel aktiviteyi arttırıcı müdahaleler eğitimini almak koşuluyla 

“psikiyatrist, uzman psikiyatri hemşiresi, psikolog, sosyal hizmet uzmanları ve 

meşguliyet terapistleri” tarafından verilmelidir. 

Literatür incelendiğinde hastaya uygulanan ilaç dışı müdahalelerden 

hangisinin en iyi olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır. Meta analizlerde ve 

sistematik derlemelerde uygulanan ilaç dışı psikososyal müdahalelerin bilişsel, 

işlevsel, davranışsal durumu ve yaşam kalitesini iyileştirdiği ya da sürdürdüğü 

ve aynı zamanda zararının olmadığı vurgulanmaktadır. Son yıllarda yapılan 

çalışmalar, farmakolojik tedaviden önce ilaç dışı müdahalelerin yapılması, ilaç 

dışı girişimler etkili olmadığında farmakolojik tedavinin uygulanmasını 

önermektedir (Gauthier et al., 2010; Ogawa and Koura, 2011; Azermai et al., 

2012). Bu doğrultuda demans ve Alzheimerın tıbbi tedavisine ek olarak ilaç 

dışı müdahalelerin uygulanmasıyla hastanın ve bakım veren bireylerin yaşam 

kalitesinin arttırılması dolayısıyla sağlık, sosyal ve ekonomik yükün 

azaltılacağı öngörülmektedir (Tosun Taşar, 2015).  
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Demans ve Alzheimer tedavisinde farmakolojik tedaviye ek olarak ilaç 

dışı müdahalelerden biri sanat terapidir. Sanat terapisi altında dans/hareket, 

müzik, drama, görsel sanatlar, ve kombine sanat terapileri (fiziksel ve bilişsel 

egzersizler, aromaterapi vb.) bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda sanat terapi 

programı sonrası demans tanılı hastaların anksiyete ve stres puanlarında 

azalma, yaşam kalitesi puanlarında ise artış belirlenmiştir (Mimica and Kalinić, 

2011; Safar and Press, 2011). 

Demans ve Alzheimer hastalarında sanat terapisinin yararları arasında; 

• Ajitasyonu azaltarak bakım vermeyi kolaylaştırmak, 

• Bilişsel fonksiyonları arttırarak oryantasyonu sağlamak, 

• Bireyin bağımlılığını azaltarak günlük yaşam aktivitelerini yapmasını 

sağlamak, 

• Yaşam kalitesini arttırmak, 

• Toplum içinde sosyal yaşamı sürmeyi artırmak yer almaktadır. 
 

Günümüzde günlük yaşam aktivitelerini ve yaşam kalitesini olumsuz 

yönde etkileyen nörolojik hastalıkların yönetiminde ilaç dışı müdahaleler önem 

kazanmıştır. Nitekim bu gereksinim doğrultusunda demans ve Alzheimer 

hastalarına bakım veren hemşireler ve diğer sağlık profesyonellerine 

farkındalık kazandırmak amacıyla demans ve Alzheimerda genel olarak bilişsel 

aktiviteyi artırmak ve ajitasyonu azaltmak amacıyla kullanılan sanat terapisi 

kapsamında bu bölümde “Anımsama terapisi”, “Hayvan Destekli Terapi”, 

“Aromaterapi”, “Oyuncak Bebek Terapisi”, “Müzik Terapi” ve “Kil Terapisi” 

konularına yer verilmiştir. 
 

Anımsama Terapisi 

Anımsama terapisi, demans ve Alzheimer tanısı olan yaşlılarda 

psikolojik iyi hali zenginleştirmek ve teşvik etmek için uzun süredir kullanılan 

bir uygulamadır. Anımsama terapisinin en açıklayıcı tanımı “istemli ya da 

istemsiz olarak bireyin geçmişteki anılarını hatırlaması sürecidir. Unutulmuş ya 

da unutulmamış, özel ya da genel anılar ve geçmiş deneyimler hatırlandığında 

gerçeğe yakın duyguların yeniden yaşandığı, bu hatırlamanın birebir 

olabileceği gibi başkalarıyla birlikte de olabileceğidir” şeklinde tanımlanmıştır. 

Burada amaç sadece geçmişi anımsamak değil, çözümlemeyi de kapsayan etkin 

bir terapi sürecidir. Özellikle çözülmemiş çatışmalar, kırgınlıklar, suçluluk 

duyguları gözden geçirilir.  



113 | SANAT VE SAĞLIK 

 

İlk olarak hemşirelik ve yaşlı bakımı uygulaması olarak ortaya çıkan 

anımsama terapisi, genellikle “Erikson’un ortaya koyduğu Psikososyal Gelişim 

Kuramının” son evresi olan “benlik bütünlüğü” ile ilişkilendirilmiştir (Şiviş, 

2007; Lök ve Buldukoğlu, 2014).  Bu kuramda benlik bütünlüğü kavramı ileri 

yetişkinliğin olumlu niteliği olup, geleceği olduğu gibi kabullenen ve uyum 

sağlayabilen bireylerde görülür. Benlik bütünlüğü duygusundan yoksun olan 

kişi, geçmişten günümüze kadar kendisi ve ailesi için yaptıklarını yetersiz 

bulup, yaşamını yeniden yaşama özlemi duymaktadır (Duru Aşiret ve Kapucu, 

2015).  

Demans ve Alzheimer tedavisinde popüler uygulamalardan biri olan 

anımsama terapisi bireysel yapılabileceği gibi genellikle grup uygulaması 

prensibiyle yapılmaktadır. Anımsama terapisi, “geçmişe ait önemli 

yaşantıların, olumlu ya da başarılı deneyimlerin hatırlanması, grup üyelerince 

sözlü olarak etkileşim içinde paylaşılması” prensibine dayanmaktadır. 

Literatürde anımsama terapisinin toplam 6-12 hafta, haftada bir ya da iki kez 

ve yaklaşık 30-60 dakika süren oturumlar şeklinde yapıldığı ve genellikle 

kurumda yaşayan yaşlı bireyler ile oluşturulan 6-10 kişilik gruplarda her bireye 

yeterli süre verilerek yapılan oturumların olumlu sonuçlandığı görülmektedir 

(Woods et al., 2005; Duru Aşiret ve Kapucu, 2015). 

Bu terapinin yönetimi profesyonel bir rehber tarafından yapıldığında 

geçmişin anlamlandırılması ve yorumlanabilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Hatırlamayı kolaylaştırmak için kullanılan obje, resim, müzik ya da bir nesne 

anıların tekrar canlandırılmasına katkı sağlamaktadır. Anımsama gruplarında 

bayramlar, doğum günleri, mezuniyet günü, evlilik yıl dönümü, ilk kez çocuk 

sahibi olmak, işe ilk başlayış, yaşanılmış yerler, önemli seyahatler, bitkiler, 

hayvanlar, önemli tarihsel süreçler ve o dönemdeki yaşam süreci gibi çok çeşitli 

konu başlıkları ele alınabilmektedir (Şiviş ve Demir, 2007; Lök ve Buldukoğlu, 

2014). 

Literatür incelendiğinde anımsama terapisi oturumu konularının olumlu 

hatıralar üzerinden yapılması, her oturumda farklı bir konu ele alınması, oturum 

kapatılmadan önce genel bir özetleme ve değerlendirme yapılması 

önerilmektedir (Jones, 2003; Duru Aşiret ve Kapucu, 2015). Aynı zamanda 

terapide grup içerisinde geri bildirim vermek ve arkadaşlık kurmak gibi sosyal 

etkileşimin arttıran süreçler yaşanabilmektedir. Dolayısıyla demans ve 

Alzheimer tanılı hastalarda sadece bireysel olarak değil başka bireylerle de grup 

olarak anımsama terapisi yapılması, sosyal etkileşimi ve iletişimi arttıracağı 

için hastayı sosyal izolasyon ve depresyondan korumak için faydalıdır (Lök ve 

Buldukoğlu, 2014). 



SANAT VE SAĞLIK | 114 

 

Anımsama terapisine ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde; demans 

ve Alzheimer tanılı hastaların yaşam kalitesi, depresyon ve bilişsel işlevlerini 

iyileştirmede etkili olduğu görülmektedir (Duru Aşiret ve Kapucu, 2016; 

Cuevas et al., 2020). Demans hastalarında yapılan bir çalışmada anımsama 

terapisinin depresyona orta derecede etki ettiği, zararlı yan etkileri ve yüksek 

maliyeti nedeniyle antipsikotiklere alternatif olarak kullanılabileceği 

belirtilmektedir (Van Bogaert et al., 2013). Ayrıca rutin tedaviye ek olarak 

anımsama terapisi hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin eğitim alarak 

uygulayabileceği bir girişim olarak önerilmektedir (Morales-de-Jesús et al,. 

2021). Bu çalışma sonuçlarından farklı olarak bazı çalışmalarda Alzheimer tipi 

demans hastalarında anımsama terapisinin günlük yaşam aktiviteleri üzerinde 

etkili olmadığı bulunmuştur (Thorgrimsen  et al., 2002; Lai et al., 2004). 

Günümüzde sağlık alanında meydana gelen teknolojik gelişmelerle de 

anımsama terapisi uygulanabilir. Örneğin mobil uygulama ya da bilgisayar 

destekli bir program kullanılmasıyla bireysel yaşam öykülerinin yer aldığı 

dijital kitaplar geliştirilebilir, böylece hemşirelerin bu terapiyi uygulaması 

kolaylaştırılabilir. 

Hayvan Destekli Terapi 

Hayvan destekli terapi; bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal 

sorunlarının iyileştirilmesinde destekleyici bir yöntemdir (Matuszek, 2010). Bu 

yöntemde insanlar için köpek, kedi, gine domuzu, tavşan ve atlar tercih 

edilmekle birlikte, yunus ve akvaryumu izlemek de önerilmektedir (Morrison, 

2007; Easton and Beck, 2014). Özellikle insanlar köpeklerin davranışlarını 

mutlu, arkadaş canlısı ve sevecen olarak yorumladıkları için köpekler, hayvan 

destekli terapide daha yaygın olarak kullanılmaktadır (Fine, 2019).  Ayrıca 

robotik ya da oyuncak hayvanlar da canlı hayvanlara alternatif olarak 

kullanılabilmektedir (İncazlı ve ark., 2016; Pu et al., 2019). 

Hayvan destekli terapi özellikle fiziksel, davranışsal ve emosyonel 

yönden problem yaşayan ya da izole olan bireylere biyopsikososyal yönden 

sağlığı olumlu etkilediği belirtilmektedir (Çevik Akyıl ve Şengül, 2022). 

Demans tanısı olan bireylere düzenli ve uzun süreli yapılan hayvan destekli 

terapilerin nöropsikiyatrik semptomların azaltılması için farmakolojik 

müdahalelere etkili bir alternatif olduğu belirtilmektedir (Tournier et al., 2017). 

Köpek destekli terapinin demans hastaları üzerindeki etkilerini inceleyen bir 

çalışmada, hastaların hayvan destekli terapi sonrasında yaşam kalitesini olumlu 

etkilendiği belirlenmiş ve demans hastalarında hastalık yükünü azaltabilmek 

için hayvan destekli terapinin kullanılması önerilmiştir (Kårefjärd and 
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Nordgren, 2019). Randomize kontrollü desende demans tanılı hastalara sekiz 

hafta süreyle uygulanan köpek terapisinin hastaların duygusal ve davranışsal 

yönlerini iyileştirmede etkili olduğu vurgulanmaktadır (Vegue Parra et al., 

2021). Bakım evinde yaşayan demanslı hastalara uygulanan köpekler veya 

robotik hayvanlar tarafından yapılan hayvan destekli terapilerin davranışsal, 

psikolojik semptomları ve depresyonu azaltma ve ruh halini ve yaşam kalitesini 

iyileştirmede etkili olduğu belirtilmektedir (Aarskog et al., 2019). Huzurevinde 

yaşayan demanslı hastalara uygulanan insan etkileşimi, köpek ve robotik köpek 

destekli terapi uygulanan bir çalışmada her üç uygulamanın sosyal etkileşimi 

teşvik ettiği ancak robotik köpeğin canlı köpeğe kıyasla sosyal etkileşimi daha 

çok teşvik ettiği görülmüştür (Kramer et al., 2009). Demansın yanı sıra hayvan 

destekli terapinin farklı kronik hastalıkların yönetiminde de kullanıldığı 

görülmektedir. Yapılan bir çalışmada hemodiyaliz hastalarına uygulanan 

robotik kedi ve beta balığı terapisinin pozitif psikolojik etkileri olduğu 

saptanmıştır (Demirağ ve Hintistan, 2022). İnmeli hastalar üzerinde yapılan 

çalışmalarda hayvan destekli terapi; hiperakut trombolizis ile ilgili klinik yarar 

ve iyileşmeyi hızlandırdığı ve afazik hastalarda da sözel ve sözel olmayan 

iletişimi uyardığı vurgulanmıştır (Filan and Liewellyn-Jones, 2006; LaFrance 

et al., 2007). Hayvan destekli uygulamalar özellikle nöroloji, rehabilitasyon, 

palyatif bakım, psikiyatri, pediatri, geriatri hemşireliği gibi birçok alanda 

önemli yararlar sağladığı kanıtlanan ve uygulanması önerilen ilaç dışı 

müdahaleler kapsamındadır. Bu nedenle bu terapinin yapılabileceği 

merkezlerin oluşturulması ve hemşirelere bu konuda sertifikasyonun 

sağlanması gerekmektedir. 

Aromaterapi 

Aromaterapi kelime olarak “koku molekülleri ile iyileşme” anlamına 

gelmektedir. Birçok yolla uygulanabilen aromaterapi sıklıkla masaj, kompres, 

inhalasyon, banyo, gargara ya da topikal kremler içerisinde 

uygulanabilmektedir (Genç, 2010; Şentürk ve Küçükgüçlü, 2015). Demans ve 

Alzheimer tanılı hastalarda ajitasyonun kontrolü için en yaygın kullanılan ilaç 

dışı müdahale olan duyuşsal uygulamalar arasında olan aromaterapidir (Fujii et 

al., 2008; Yang et al., 2015). Çeşitli esansiyel yağların kullanıldığı 

aromaterapide yan etki riski en az olan, herhangi bir taşıyıcı yağ içinde 

seyreltilmeden kullanılabilen lavanta, yatıştırıcı, sakinleştirici, rahatlatıcı, uyku 

bozuklukları, anksiyete ve ajitasyon semptomlarının yönetimi etkisiyle 

demansta ve Alzheimerda sıklıkla kullanılmaktadır. Lavanta yağının yanı sıra 

demanslı hastalarda sıklıkla melisa, portakal ve sedir yağı kullanılmaktadır 
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(Ball et al., 2020). Bir sistematik derlemede demans hastalarına uygulanan 

esansiyel yağların anksiyeteyi azalttığı ancak depresif semptom ve davranışsal 

problemlere ilişkin daha fazla kanıta gereksinim duyulduğu vurgulanmaktadır 

(Lee et al., 2011). Alzheimer hastalarında aromaterapinin etkisini inceleyen bir 

çalışmada aromaterapinin bilişsel fonksiyonu arttırıcı etkisinin olduğu 

belirlenmiştir (Jimbo et al., 2009). Randomize kontrollü çalışmaları inceleyen 

bir sistematik incelemede aromaterapinin demanslı hastalarda davranışsal 

değişiklikleri üzerinde olumlu etkisi olduğu, bilişsel fonksiyonları ve yaşam 

kalitesini arttırdığı, günlük yaşam aktivitelerini bağımsız yapmayı sağladığı 

gibi yararlı etkilerden bahsedilmiştir (Fung et al., 2012). İleri evre demans tanılı 

hastalara melisa yağı eklenen losyon hastaların yüzüne ve kollarına günde iki 

kez bir ay boyunca uygulanan bir çalışmada hastaların ajitasyon davranışının 

üçte birinin azaldığı ve yaşam kalitesinin arttığı bulunmuştur (Ballard et al., 

2002). Orta ve ileri evre demans hastalarında lavanta yağı kullanılarak yapılan 

farklı bir çalışmada ajitasyonun azaldığı ve farmakolojik tedaviye nispeten 

daha güvenilir olduğu belirlenmiştir. Aynı çalışmada davranışsal 

değişikliklerin yönetiminde psikotropik ilaçların yanında aromaterapinin sağlık 

profesyonelleri ve bakım vericiler tarafından tercih edilebileceği de 

belirtilmiştir (Van der Ploeg et al., 2010). Son yıllarda hemşirelerin 

aromaterapiye ilişkin ilgilerinin artmasının yanı sıra ülkemizde aromaterapiye 

ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. İngiltere Sağlık ve Klinik Enstitüsü 

Kılavuzunda, “ajitasyonu olan demans ve Alzheimer hastalarının hemşireler 

tarafından kapsamlı olarak değerlendirilmesi ve hastanın ihtiyacına, yeteneğine 

en uygun farmakolojik olmayan yöntemin uygulanması” önerilmektedir 

(Türten Kaymaz ve Özdemir, 2018; National Institute for Health and Care 

Excellence, 2022).  

Oyuncak Bebek Terapisi 

Oyuncak bebek terapisi, bireylerin kendilerini yararlı ve gereksinim 

duyulan biri olarak hissetmelerine yardımcı olmak aynı zamanda bireylerin 

kendilerini olumlu hissetmelerini sağlamak amacıyla kullanılan ilaç dışı 

müdahaleler kapsamında yer almaktadır. Bir bebeğe bakmak yalnız hissetme 

ve üzüntü gibi olumsuz duyguların azaltılmasına yardımcı olmaktadır (Arslan 

ve Bulduk, 2021). Bu terapiyle birey kendinin ebeveynliğinin geçmişini 

hatırlatmasına ve oryantasyonun arttırılması sağlanmaktadır. Özellikle oyuncak 

terapisi, demans ve Alzheimer tanılı bireyler için günlük ya da yatılı bakım 

evlerinde ajitasyonu azaltıcı bir terapi olduğu çalışmalarda belirtilmektedir 

(Shin, 2015; Moyle et al., 2019). Demans hastalarında oyuncak bebek 
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terapisinin etkisini araştıran bir literatür incelemesinde bu terapinin iletişimi 

arttırdığı ve bazı stres dönemlerini azalttığı vurgulanmaktadır (Mitchell et al., 

2016). Yapılan bir çalışmada oyuncak bebek terapisinin demans tanısı olan 

yaşlıların bakım vericiler ve diğer yaşlılarla etkileşimini artırdığı, bununla 

birlikte yaşlılara bakım vermeyi kolaylaştırdığı, yaşlıların ajitasyonunu 

azalttığı ve mutluluğunu artırdığı bulunmuştur (Braden and Gaspar, 2015). 

Demanslı hastalara uygulanan oyuncak bebek terapisinin davranışsal ve 

psikolojik semptomlara etkisini inceleyen sistematik bir derlemede oyuncak 

bebeğin hastaların emosyonel durumlarını iyileştirdiği, iletişimi artırdığı ve 

agresif davranışlarını azalttığı belirtilmektedir. Buna ilaveten daha fazla 

örneklem büyüklüğü ile yapılacak randomize kontrollü çalışmalar gereksinim 

duyulduğu ifade edilmektedir (Martín-García et al., 2022). Bu nedenle demans 

ve Alzheimer hastalarında ajitasyonun günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki 

etkisini azaltmak, bağımsızlığını, yaşam kalitesini artırmak ve bakım vermeyi 

kolaylaştırmak amacıyla oyuncak bebek terapisi hemşirelik bakım girişimleri 

kapsamında uygulanabilir.  

Müzik Terapi 

Müzik algı ve eylemler arasında etkileşimleri kolaylıkla açığa çıkarır. 

Müzik terapi, bireylerin biyopsikososyal gereksinimlerini karşılamada müziği 

ve aktivitelerini kullanan bir uzmanlık alanıdır. Bir başka deyişle müzik terapi, 

“Birey ya da grupların fizyolojik, emosyonel, sosyal ve bilişsel 

gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duyduğu kişilerarası iletişim, güven, 

öğrenme, kendini ifade edebilme ve diğer ilgili terapötik öğeleri geliştirmek ve 

artırmak için müziğin ve müzikal elemanların müzik eğitmeni terapistler 

tarafından kurgulanarak kullanılması" olarak tanımlanmaktadır (Rodriguez et 

al., 2015). Müziğin kendine özgü dili, yapısı ve anlatım öğeleriyle insanın 

duygu ve düşüncelerine etki ettiği düşünülmektedir. Müzik terapi, bir çok 

kültürde hastaları tedavi ve rehabilite etmek amacıyla kullanılan en eski tedavi 

yöntemlerindendir (Lök ve Bademli, 2016). Müzik terapide özellikle “ritim ve 

melodi” gibi müzik unsurları tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Yapılan farklı 

araştırmalar sonucunda, müzik terapi insanın emosyonel durumunu düzenleyen 

serotonin, dopamin, adrenalin gibi hormonları olumlu yönde etkilediği; kan 

basıncı, solunum ritmi gibi fizyolojik işlevleri düzenlediği ve beyindeki 

oksijenasyon ve vaskülarizasyon döngüsünü sürdürdüğü belirlenmiştir 

(Karamızrak, 2014; Ridder and Gummesen 2015). Müzik terapiyle birlikte 

duygularla ilişkili olan limbik sistem aktive olur ve böylece serebral korteksin 

fonksiyonunu düzenlenir ve vücutta zevk duygusu aktive olur (Ueda et al., 
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2013). Son yıllarda yapılan çalışmalar demans ve Alzheimerda müzikal 

belleğin diğer bellek temsillerine göre daha geç bozulduğunu ve daha iyi 

korunduğunu göstermektedir (Samson et al., 2009; Vanstone and Cuddy, 

2009). Bu nedenle Alzheimer hastalarında müzikal belleği destekleyen 

korunmuş nöronal bağlantıların aracılığı ile sözel belleği harekete geçirmenin 

mümkün olduğu vurgulanmaktadır (Irish et al., 2006). Bir meta analizde 

demans hastalarına uygulanan müzik terapinin davranışsal ve psikolojik 

semptomlar üzerine kısmen etkili olduğu ve üç aydan daha fazla uygulanan 

müzik terapinin fazla anksiyeteyi azalttığı bildirilmektedir (Ueda et al., 2013). 

Uzun yıllar boyunca müziğin demans ve Alzheimer hastalarında da en ucuz ve 

güvenli terapi yöntemi olduğu bilinmektedir. Demans tanısı olan ve 

huzurevinde yaşayan bireylere uygulanan müzik terapinin ajitasyonu azalttığı 

ve psikotropik ilaç kullanımının azaltılmasına yardımcı olduğu 

vurgulanmaktadır (Ridder et al., 2013). Özellikle demans, Alzheimer tanılı ve 

huzurevinde yaşayan bireylerin müzik temelli programlara katılması, hareket, 

ritim ve şarkı söyleme gibi aktivitelerle sosyal etkileşimi arttıracağı, buna 

ilaveten ajitasyon ve depresyon belirtilerinin azalacağı düşünülmektedir 

(Ridder and Gummesen, 2015). Yapılan bir çalışmada Alzheimer hastalarında 

Nihavent makamının uyum güçlüğünü azaltmada etkili olduğu bulunmuştur 

(Kıyak, 2019).  Müzik terapinin, demansta görülen bellek problemleri hariç 

diğer bozukluklara karşı etkinliğini inceleyen meta analizler, demanslı 

bireylerin ve bakım vericilerin ajitasyon semptomunun azaltılmasında müzik 

terapinin etkili ve önemli olabileceği öne sürülmektedir (Pedersen et al., 2017). 

 

Kil Terapi 

Kil insan sağlığına toksik etkilerinin az olması nedeniyle sağlık alanında 

sıklıkla kullanılan terapötik amaçlar için kullanılmaktadır. Jeolojik özellikleri, 

absorbsiyon özelliğinin fazla olması kilin kolay şekil almasını sağlamaktadır. 

Kil terapisiyle duyguların fiziksel hale dönüştüğü, duyguların açığa çıkarıldığı 

ve bireyin rahatlatıldığı bir duygusal boşalma yaşanılan terapi şeklidir 

(Rahmani and Moheb, 2010). Kilin dokunma, modelleme, yaratıcılık duygusu 

geliştirme ve sözsüz iletişim gibi faydaları bulunmaktadır. Buna ilaveten kil 

bireyi rehabilite ederek, kavga ve öfke dürtülerini, aynı zamanda intikam 

duygusunu ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Ayrıca kil; estetik duyarlılığı, 

sabrı, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu, disiplinli çalışmayı ve 

katılımcılığı geliştirdiği için bireyin kendine olan güvenini etkilemektedir (Utas 

Akhan, 2012). Literatür incelendiğinde demans ya da Alzheimer tanılı hastalara 

uygulanan kil terapisini inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. Nöroloji 
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hastalarında kil terapisinin yalnızlığa etkisini inceleyen yarı deneysel bir 

çalışmada kil terapisinin hastaların yalnızlık durumunu azalttığı bulunmuştur 

(Utas Akhan et al., 2015). Yapılan bir çalışmada yalnız yaşayan yaşlı bireylerde 

kil temelli grup çalışmasının yalnızlık ve umutsuzluk duygularını azalttığı 

belirlenmiştir (Aydın and Kutlu, 2021). Bu nedenle kil terapisi demans ve 

Alzheimer tanısı olan bireylerde duyguların açığa çıkarılması, izolasyonun ve 

ajitasyonun azaltılması amacıyla hemşirelik girişimi olarak uygulanabilir. 

 

Sanat Terapisinin Beyin Fonksiyonları Üzerine Etkisi ve 

Hemşirenin Rolü 

Demans ve Alzheimer tanılı hasta bakımında hemşirelik bakım hedefleri 

kapsamında hastanın bilişsel işlevselliğinin korunması ya da arttırılması, çevre 

oryantasyonun sağlanması ve sosyal ilişkilerin düzenlenmesi, ajitasyonu 

azaltıcı girişimleri uygulayarak, yaşam kalitesini iyileştirici terapötik ortamın 

sağlanması yer almaktadır. Bu doğrultuda demans ve Alzheimer tanılı hastalara 

bakım veren hemşireler güncel ve pratik bilgiler takip etmelidir. Hastaların 

bireysel gereksinimlerini belirlemek ve uygun bakım vermek, hastalığın tüm 

evrelerinde hasta ve yakınına psikososyal destek vermek hemşirenin rolleri 

kapsamındadır (Akyar, 2011). Demansta ve Alzheimerda bilişsel aktiviteyi 

artırıcı ilaç dışı müdahalelerle ilgili özellikle kanıt düzeyi yüksek iyi planlanmış 

randomize kontrollü, sistematik derleme ve meta analiz çalışmalarına 

gereksinim duyulmaktadır (Douglas et al., 2004). Ayrıca demans hastalarında 

nöropsikiyatrik sendromların yönetiminde kullanılan müzik terapisi, 

aromaterapi gibi ilaç dışı müdahalelerin aynı zamanda yaşlılık döneminde 

sıklıkla karşılaşılan gün batımı sendromunu azaltmada etkisini inceleyen 

çalışmalara gereksinim olduğu belirtilmektedir (Canevelli et al., 2016).  

Demans ve Alzheimer hastalarında bilinçli kararlar alma yetisinin 

zamanla kaybolması nedeniyle ileri bakım planlamasının önemi evrensel 

olmasına rağmen, günümüzde nadiren gerçekleşmektedir. Aynı zamanda bu 

hastalarda karmaşık sürecin zamanının planlamasına ve nasıl yapılacağına dair 

kanıta dayalı öneriler az sayıdadır. Demans hastalarının bakımında ileri bakım 

planlamasının sağlık profesyonellerine rehber oluşturması için kanıta dayalı 

klinik öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır (Piers et al., 2018). Karmaşık bir 

süreç olan Alzheimer tedavisinde birden fazla yaklaşım kullanılır. Örneğin; 

yaşam tarzı değişikliği ve düzenlenmesi, semptomatik tedavi, farmakolojik 

tedaviye ek ilaç dışı müdahaleler uygulanması ve hasta ve yakınlarının 

biyopsikososyal açıdan desteklenmesi birlikte ele alınır (Küçükgüçlü ve 

Akpınar Söylemez, 2011). 
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Sonuç olarak; sinsi ilerleyen nörodejeneratif hastalıklardan olan demans 

ve Alzheimerda hemşireler sanat terapisi uygulayabilir. Özellikle bu hastalıklar 

yönünden risk altında bulunan ve erken tanılanan bireylere hemşireler 

tarafından kapsamlı geriatrik değerlendirme yapılarak, koruyucu önlemler 

alınmalıdır. Kolay uygulanabilirliği, yan etkisinin olmaması ve maliyetinin 

düşük olması nedeniyle farmakolojik tedavinin yanında sanat terapisi 

yapılabilir. Ayrıca sanat terapinin demans ve Alzheimer hastalarında 

kullanılması ve yaygınlaştırılmasıyla hastaların bakım süreci iyileştirilerek, 

sağlık bakım maliyetini azaltması ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı 

sağlanacağı düşünülmektedir.  

Bu gerekçeden hareketle; 

• Hemşirelere demans ve Alzheimer tanılı hastaların sağlık durumlarını 

iyileştirmek ve korumak amacıyla farmakolojik tedaviye ek olarak 

sanat terapiyi hemşirelik girişimlerinde kullanmaları,  

• Hastalara bakım verenlerin de bakım yükünü azaltmak amacıyla 

hemşirelerin sanat terapisi uygulamaları hakkında hasta yakınını 

bilgilendirmeleri,  

• Hemşirelik eğitiminde lisans ve lisansüstü eğitim müfredatına sanat 

terapiye ilişkin derslerin eklenmesi ve kursların düzenlenmesi, 

• Sanat terapiye ilişkin hemşirelik alanında kanıt temelli daha fazla 

çalışma yapılması önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

“Sanat; içimizdeki sandıkları ve yüklükleri açar, mahzenleri ve tavan aralarını havalandırır. Bizi 

iyileştirir.” 

Julia Cameron 

Kanser  

Kontrolsüz bir şekilde büyüyen ve çoğalan anormal hücrelerin (Resim 1) 

(Şener, 2022) bedenin tüm doku ya da organlarına yerleşmesi, çevre dokulara 

ve uzak dokulara dağılmasıyla karakterize ilerleyici kronik durum “kanser” 

olarak adlandırılmaktadır. Latince “cancer” kelimesi “yengeç, ur, tümör” 

anlamlarına gelmekte ve sert kabuk olarak çevrilmektedir. Kanser; birey, aile, 

toplum ve sağlık sistemleri üzerinde oldukça ciddi fiziksel, duygusal, 

psikososyal ve ekonomik güçlüklere neden olarak dünya genelinde ciddi bir 

kanser yükü oluşturmaktadır. Tüm dünyada hızla artmaya devam eden kanser 

yükü özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemlerinin de 

bu yükü yönetmede yeterli gücü olmadığından kansere bağlı mortalite ve 

morbidite oranları hala yüksek seyretmektedir. Sağlık sistemlerinin güçlü 

olduğu gelişmiş ülkelerde, erişilebilir erken tanı, kaliteli tedavi ve bakım 

sayesinde birçok kanser türünde hayatta kalma oranları artmaktadır. Ayrıca 

gelişmiş ya da gelişmemiş tüm ülkelerde kanser tanısı almış birey ve ailesine 

“yaşamına kaliteli devam etme hakkı” sunabilmek amacıyla destek tedavi 

arayışına girilmiştir (World Health Organization [WHO], 2022a).  

                                           

Resim 1. Kanser Hücresi 

Kaynak: Şener, 2022 

Kanser Epidemiyolojisi  

Kanser, 2020 yılında dünya genelinde altı ölümden birinden sorumlu 

olarak 10 milyon bireyin yaşamını kaybetmesine neden olmuştur (WHO, 

2022a; WHO 2022b). Mortalite oranlarına paralel olarak kanserin morbidite 

oranları da benzer şekilde yüksek seyretmektedir. Bu nedenle kanser tanısı 
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almış bireylerin tanı, tedavi ve bakım aşamasında hatta preterminal dönemde 

fiziksel, psikososyal ve çevresel anlamda desteklenerek konforlarının 

devamlılığının sağlanması oldukça önemlidir. Çağımızda sağlıklı olmayan 

yaşam koşulları, yaşam tarzı ve beslenme, alkol sigara kullanımı ile çeşitli 

kanserojenlere maruziyetin artması gibi nedenlerle kanser görülme sıklığı 

giderek daha da artmaktadır. Dünya genelinde 2020 yılında görülen yeni kanser 

vakalarının (19.292.789) neredeyse dörtte biri Asya ve Avrupa bölgesinde 

tanılanmıştır. Aynı şekilde mortalite oranlarının da Türkiye’nin de içinde 

bulunduğu bu bölgelerde en yüksek olduğu saptanmıştır (Resim 2) (WHO, 

2022b; International Agency for Research on Cancer, 2020). 
 

 

Her 100 000 kişi için 

 
 

Resim 2. Dünya’da tüm kanser türlerinde, her iki cinsiyet ve tüm yaş gruplarında 

tahmin edilen ölüm oranları  

Kaynak: WHO, 2022b  

Kanser Hastalarında Fiziksel ve Psikolojik Semptomlar 

“Acaba kanser miyim?” şüphesinin insanın içine ilk düştüğü andan 

itibaren tanı, tedavi ve bakım sürecinin tüm aşamalarında hem birey hem de 

ailesi için farklı bir deneyim süreci başlamaktadır. Hastalar deneyimledikleri 

ağrı, acı, halsizlik, yorgunluk, bulantı ve iştahsızlık gibi fiziksel semptomların 
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yanı sıra yaşamı yeniden şekillendiren algı sistemi ve duygu haritası 

geliştirebilmekte, birçok psikososyal semptom deneyimleyebilmektedir. Birey 

ve ailesi için belki de bu süreci yönetmede fiziksel ve psikososyal 

gereksinimlerin karşılanması “anlaşılmış, yardım edilmiş, yaşamına 

dokunulmuş ve önemsenmiş” olunca mümkün olacaktır (Can, 2022). Kronik 

bir hastalık olarak bilinen ve daha çok fizyolojisi üzerinde durulan kanserin 

gelişim nedenleri arasında bazen psikolojik nedenlerin de olabileceği 

düşünülmektedir. Örneğin, tütün ve alkol kullanımının kanser gelişimindeki 

rolünün doğrudan açıklanabildiği ya da kansere neden olarak gösterilebildiği 

gibi kişinin karakter özelliklerinin de bazı kanser türlerini tetiklemede rol 

oynayabildiği düşünülmekte ve pozitif bilimler tarafından da oldukça dikkat 

çekici bulunmaktadır (National Cancer Institute, 2022). Algılanan hasta 

merkezli bakım ile kanser tedavisi alan hastaların yaşadığı semptomlar 

arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma sonucunda, kanser hastalarında fiziksel 

ve psikolojik semptomların ve genel sıkıntıların hafifletilmesinde algılanan 

hasta merkezli bakımın önemli olduğu gösterilmiştir (Tsvitman, Castel, & 

Dagan, 2021). Bu doğrultuda sanat terapi ile hasta merkezli bakımın 

sağlanmasına uygun zeminin oluşturulabileceği düşünülmektedir. Sanat terapi 

ile kanser tanısı almış her birey “tek ve biricik” olarak ele alınabilmekte, daha 

iyi anlaşılabilmekte, kendini yeniden ortaya koyabilme gücünü keşfetmekte, 

beceri ve kabiliyetlerini ortaya çıkararak kendini restore edebilmekte ve uğraşla 

meşgul olarak zihnini dağıtabilmektedir (Can, 2022). 

Sanat Terapi ve Kanser 

Sanat terapisi, ilk olarak sanatçı Adrian Hill tarafından (1942) Kral 7. 

Edward sanatoryumundaki tüberküloz hastalarıyla yaptığı çalışmayı 

tanımlamak amacıyla kullanılmış olsa da insanlığın var olduğu günden beri 

duygu, düşünce ve fikirleri ifade etmek için sanatın bir enstrüman olarak 

kullanıldığı bilinmektedir (Bilgin, 2019; Karadağ, & Uğur, 2015). Sanat, terapi 

yöntemi olarak ilk ortaya atıldığında örneğin resim yapma sanatının hastaların 

zaman geçirmesini sağladığı, anksiyete ve travmalarını ifade etmede etkili bir 

araç olduğu keşfedilmiştir. Ortaya atıldığı ilk günden bu yana sanat terapisi 

özellikle son yıllarda; yaşamında kriz ve güçlük deneyimleyen bazı gruplarda 

“duygusal çatışmaları uzlaştırma, farkındalığı arttırma, sosyal becerileri 

geliştirme, davranış yönetimi, problem çözme, kaygıyı azaltma, gerçekliğe 

çağırma ve öz-saygıyı arttırma” anlamında terapötik bir yaklaşım olarak 

oldukça dikkat çekmektedir (Karadağ, & Uğur, 2015). Amerikan Sanat Terapisi 

Derneği, sanat terapisini “Her yaştan bireyin zihinsel, fiziksel ve duygusal 
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refahını iyileştirmek ve geliştirmek için sanat yapmanın yaratıcı sürecini 

kullanmaktır” şeklinde tanımlamaktadır (American Art Therapy Association, 

2022). Kendini ifade etmeyi sanatsal olarak gerçekleştiren bu yaratıcı sürecin, 

insanlara çatışmaları ve sorunları çözmede, kişilerarası becerileri geliştirmede, 

stresi azaltmada, davranışları düzenlemede, benlik saygısı ve öz farkındalığı 

artırmada ve içgörü kazandırmada yardımcı olduğu öngörülmektedir (Akbulak, 

& Can, 2022; American Art Therapy Association, 2022; Sanat Terapileri 

Derneği, 2022). 

 

                        

Resim 3. Sanat Terapisi ve Zihin  

Kaynak: Türkiye Sağlık Vakfı, 2021 

Sanat terapi tüm bu özellikleri nedeniyle önceleri daha fazla psikiyatri 

hastaları ve yaşlılığın getirdiği nörolojik sorunlarda kullanımı oldukça yaygın 

olsa da son yıllarda kanser hastalarında da deneyimledikleri güçlüklere 

yardımcı olması nedeniyle sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Kanser tanısı 

almış bireylerde sanat terapinin kullanımı eski yıllara dayansa da pozitif 

psikoloji yaklaşımlarıyla birlikte yeniden dikkat çekmektedir (Mead, 2020). 

Hastaların kanser yolculuğu süreç boyunca birçok zorlayıcı durumlara yol 

açmaktadır. Bu durumlardan bazıları; 

• Şüpheli semptom bulma 

• Teşhisten haberdar olma 

• Tedaviyi bekleme 

• Tedaviyi değiştirme veya bitirme 

• Hastaneden taburcu olma 

• Kanserden kurtulma 

• Tedavide başarısızlık 

• Hastalığın tekrarlaması veya ilerlemesi 
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• Hastalığın ileri evresi 

• Yaşamın sonuna yaklaşma düşüncesidir (Grassi, Spiegel, & Riba, 

2017). 

Kanser hastalarında kullanılacak sanat terapi türleri; bireyin ilgi alanı, 

genel sağlık durumu ve hastalığın evresi gibi birçok duruma göre değişkenlik 

gösterebilmektedir. Bu noktada kanser ve tedavi sürecinde bedenin izin verdiği 

ölçüde uygun bir terapi yöntemi seçmek oldukça önemlidir. Kanser 

hastalarında kullanılan bazı sanat terapi yöntemleri arasında kağıt kalem 

kullanarak “resim yapma (kara kalem, pastel boya, sulu boya, kuru boya), cam 

boyama, boncuklarla takı yapma, maske yapımı, kile şekil verme, ahşap 

boyama ve hazır şablon boyama” yer almaktadır (Karadağ, & Uğur, 2015; 

Bilgin 2019). Kullanılan bazı sanat terapi yöntemlerinin kanser hastalarında 

bazı semptomları iyileştirme ya da azaltmada etkili olduğu güçlü kanıtlarla 

ortaya konmuştur (Tablo 1) (Mayo Clinic, 2022).  

Tablo 1.  Fiziksel ve Psikolojik Semptomlara Bazı Sanat Terapi Yaklaşımları  

Endişe Meditasyon, müzik terapi, gevşeme teknikleri 

Tükenmişlik Egzersiz, gevşeme teknikleri, yoga 

Bulantı/kusma Müzik terapisi 

Ağrı Müzik terapi 

Uyku sorunları Bilişsel davranışçı terapi, egzersiz, gevşeme teknikleri, yoga 

Stres Egzersiz, meditasyon, müzik terapi, yoga 

Kaynak: Mayo Clinic, 2022 

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından oldukça geniş bir 

örneklem üzerinde (1576) 27 farklı sanatla terapi yöntemi denenmiş, test 

edilmiş ve yaratıcı sanat terapisinin hastalar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Bu çalışma sonucunda hastaların “dirençlerinin arttığı, yaşamlarını kaybetme 

korkularından ve takıntılarından uzaklaştıkları, daha güçlü hissettikleri ve 

hastalıktan farklı bir konuya odaklanmış oldukları” görülmüştür. Ayrıca, sanat 

terapinin hastaların anksiyete, stres, korku, depresyon ve fiziksel acılarını 

önemli ölçüde azalttığı, duygusal olarak güçlendirdiği ve yaşam kalitesini 

artırdığı belirlenmiştir (Habertürk, 2017; Özdoğan, 2022). Bu doğrultuda sanat 

terapinin kanser ve tedavi süreci üzerindeki etkileri farklı üç evrede 

açıklanabilmektedir (Tablo 2) (Karadağ, & Uğur, 2015). 
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Tablo 2. Kanserin Dönemlerine Göre Sanat Terapisinin Hedefleri  

Kanserin Dönemleri Sanat Terapisinin Hedefi 

Tanı ve erken tedavi dönemi Benden imajı ve benlik saygısı 

Tedavinin orta evresi Uzun dönem stresi yönetme  

Hastalığın tekrarlaması (nüks),  

Destekleyici bakım (terminal dönem) 

Hastalarda artan sinirliliği, 

izolasyonu, belirsizliği yönetme 

Kaynak: Karadağ, & Uğur, 2015 

Kanserin görülme sıklığının ve mortalitesinin artması hala olumsuz bazı 

düşüncelere neden olsa da, sağlık profesyonelleri tarafından kanser hastalarında 

“kanserle yol arkadaşlığı yapabilme” düşüncesinin arttırılması için yeni 

arayışlara girilmiştir. Özellikle tüm kronik hastalığa sahip bireylerde olduğu 

gibi kanserle birlikte ve kansere rağmen komplikasyonların azaltılması 

mümkünse önlenmesinin yanısıra yaşamı maksimum kapasite ile sürdürebilme 

ve yaşamdan haz almanın devamlılığının sağlanması da en az kanser tedavisi 

kadar önemlidir. Bakım sanatı olarak tanımlanan hemşirelik biliminde de alan 

açılan ve yer verilen “sanatın” tanı, tedavi ve bakım sürecine katılması ile 

hastaların terapötik süreçlerine katkı sağlandığı görülmüştür (Bilgin, 2019; 

Can, 2022). Hemşirelik bilimine katkı sunan ve kanser hastalarında en sık 

kullanılan sanat dallarından bazıları; resim, fotoğraf ve müzik terapidir. Tanı, 

tedavi ve bakım sürecinde sanatla meşgul olan kanser hastaları olumlu olumsuz 

duygu, düşünce ve deneyimleri ile ifade edilemeyen, anlamlandırılamayan 

hatta adlandırılamayan birçok içsel deneyimini sanat yoluyla dışavurma fırsatı 

yakalamaktadır. Ayrıca bu süreçte hastalar; izolasyon, yas, kayıp ve olumsuz 

beden algısı gibi negatif hislerini ve düşüncelerini ifade edebildikleri güvenilir 

bir ortam elde edebilmekle birlikte baş etme mekanizmalarının gelişmesini 

sağlayan ve üretkenlik/verimlilik, ait olma, keyif alma ve beden memnuniyeti 

gibi pozitif his ve düşüncelerinin oluşması için de desteklenmektedir. Kısacası, 

sanat terapi ile kanser hastaları terapötik bir ortamda fiziksel, sosyal, ruhsal ve 

çevresel bir iyilik deneyimi yolculuğuna çıkmış olmaktadır (Akbulak, & Can, 

2022; Can, 2022; Özdoğan, 2022). 
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Resim 4. Sanat Terapi  

Kaynak: Habertürk, 2017; Özdoğan, 2022  

Hemşirelik alanında yetişkin sağlık bakımının sunulmasında sanat 

terapilerinin kullanımıyla ilgili bir kapsam değerlendirmesinde, birey odaklılığı 

ile hemşirelik bakım sonuçlarının ölçülmesi teşvik edilmekte ve sanat terapinin 

hemşirelik bakımının, hemşirelik eğitiminin ve sağlık profesyonellerinin 

sunduğu tedavi/bakımın önemli bir parçası olarak düşünülmesi gerekliliğinin 

önemi vurgulanmaktadır. Özellikle kronik veya ölümcül hastalarla, 65 yaş ve 

üstü yetişkinler için grup sanat terapilerinin etkinlik olarak önemli olduğu 

belirtilmektedir. Sanat etkinliklerinin “becerileri kabul etme ve inşa etme, 

deneyimlerden anlam çıkarma, kişisel gelişim, semptomları hafifletme ve 

iletişim” gibi güçlü bağlantıları mevcuttur. Ayrıca sanat terapilerinin tümünün 

hastalar, hastaların yakınları ve sağlık profesyonelleri arasındaki işbirliğini 

geliştirmek için kullanıldığı belirtilmiştir (Vaartio-Rajalin, Santamäki-Fischer, 

Jokisalo, & Fagerström, 2021).  

Sanat terapi tamamen farklı bir kavramsal çerçeveden ele alındığında, 

psikoterapi yöntemi olarak uzmanlık gerektiren bir bilim dalı gibi düşünülse de 

aynı zamanda geleneksel tedavinin tamamlayıcısı olduğundan multidisipliner 

çalışmalara da anlam katmaktadır (Carr, Feldtkeller, French, Havsteen-

Franklin, Huet, Karkou, Priebe, & Sandford, 2021). Kanser hastalarının 

tamamlayıcı tedavi arayışına girmelerinin nedenleri arasında genel sağlığı 

iyileştirme ve anksiyete ile başa çıkma olsa da bilinçdışı nedeni aslında ölüm 

korkusu ve umut arayışıdır. Kanser hastalarıyla yapılan birçok çalışma da 

hastaların bu umut arayışına çare bulduklarını destekler niteliktedir (Akbulak, 

& Can, 2022; Bilgin, 2019; Can, 2022). Sanat terapinin, kanser hastalarında 

kaygı, öfke ve bedene yabancılaşma gibi deneyimlenen duyguların ifade 
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edilmesine ortam yarattığı ve yardımcı olduğu bildirilmiştir (Akbulak, & Can, 

2022; American Art Therapy Association, 2022; Sanat Terapileri Derneği, 

2022). Yapılan bir çalışmada, jinekolojik kanser tanılı 18 hastaya 18 hafta 

boyunca beş sanat terapisi (mevcut durumunda kendini konumlandırdığı bir 

köprü çizme, kendini temsil eden bir kapı oluşturma, duyguları resmetme, 

mandala ve sanat derlemesi) seansı ile her terapi öncesi ve sonrası umut ve 

anksiyete ölçekleri uygulanmıştır. Çalışma sonucunda bir terapi hariç diğer 

terapilerde hastaların umut ve anksiyete düzeylerinin anlamlı olarak iyileşme 

gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca hastalarda oldukça önemli ve geliştirilmesi 

gereken yönler olan “dayanıklılık” ve “kendini geliştirme” temalarının ortaya 

çıktığı bulunmuştur (Bell, McHale, Elliott, & Heaton, 2022). Yapılan başka bir 

çalışmada, kanser hastalarında belki de en önemli semptom olarak ortaya çıkan 

ağrının yönetiminde çizim terapisi geliştirme protokolü amacıyla 34 hastada 

çizimden önce ve çizimden sonra yapılan değerlendirmelerde “ağrı, depresyon, 

kaygı, ilişki kalitesi ve çaresizlik” derecelendirmelerinde ve “ağrı, depresyon, 

korku, öfke ve ilişki sorunları” yaşama sıklığında önemli pozitif gelişmeler 

bulunduğu bildirilmiştir (Hass-Cohen, Bokoch, Goodman, & Conover, 2021). 

Yine başka bir çalışmada on üzerinden sekizin altında ağrı deneyimi yaşayan 

25 hastaya “problemi çizme, kendini çizme, probleme yardımcı içsel ve dışsal 

kaynakları çizme ve bunları pozitif, negatif ve nötr yönden yorumlama” 

şeklinde sanat terapi prosedürü uygulanmıştır. Çalışmada sanat terapi 

uygulanan bireylerde “bilişsel ve duyuşsal işlevsellik, sosyal destek, stres 

düzeyleri, psikolojik işleme, ağrı deneyimleri ve benliği ifade etme 

biçimlerinde” olumlu değişikliklerin izlendiği belirtilmiştir. Çalışmada ağrısı 

hakkında olumlu değerlendirme sunan katılımcılardan biri “Kendi portremi 

daha çok renkle çizdim; ilk çizimim daha eziyetli görünüyor ve tamamen farklı 

bir insan gibi geliyor. İkinci çizim çok daha renkli ve sade ve daha iyi bir 

yerdeyken kendim hakkında nasıl hissettiğimi yansıtıyor.” şeklinde kendini 

ifade etmiştir  (Hass-Cohen, Bokoch,  Goodman, & McAnuff, 2022). Birçok 

çalışmada görüldüğü gibi sanat terapi, algı ve bilişsel işlevlerin 

iyileştirilmesinin yanında fiziksel, ruhsal ve zihinsel şifa için sanatsal ifade 

yöntemlerinin kullanımını içeren güçlü bir araçtır (Bell ve diğerleri, 2022; 

Bilgin, Kirca, & Ozdogan, 2018). Kanser gibi ciddi hastalıklarda yaşam ve 

ölümün varlığıyla yüzleşmek, korku ve umut gibi derinlerde saklı bazı 

duyguları hafızayı uyararak görsel olarak ifade edebilmek için sanat terapileri 

vazgeçilmez tamamlayıcı ve bütünleyici bir tedavi şeklidir. Sanat terapi 

sayesinde kanser hastaları, kelimelerin yetersiz kaldığı durumlarda yetenek 

gerektiren başka etkinliklere ihtiyaç duymadan kendilerini ifade 
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edebilmektedirler. Hastaya bireysel ve bütüncül bakım vermede tüm 

profesyonellerin birincil amacı kanser hastalarının duygularını ortaya çıkarmak 

ve mutlu olmalarına yardımcı olmaktır. Psikanalist Jung'un dediği gibi 

“mutluluk; yaratıcı durumdur”. Sanat ise yaratmaktır (Bilgin, Kirca, & 

Ozdogan, 2018). Diğer bütün terapi türlerinde olduğu gibi sanat terapileri de 

bireysel ya da grup yaklaşımı şeklinde uygulanabilmektedir. Ayrıca farklı 

gruplara ve ortamlara göre geliştirilmiş ve uyarlanmış birçok uygulama modeli 

bulunmaktadır (Carr ve diğerleri, 2021).  

Kanser Hastalarında Bireysel Sanat Terapi 

Sanat dallarının dışavurum ve çözümleme aracı olarak kullanıldığı 

“bireysel sanat terapi”, “uzman ve danışan arasında yüz yüze gerçekleşen 

bireysel klinik görüşme, danışmanlık ve psikoterapi yöntemi” olarak 

tanımlanmaktadır. Resim, müzik, edebiyat, heykel, dans ve hareket, tiyatro gibi 

tüm sanat dallarının psikoterapi esnasında kullanılabileceği bireysel sanat 

terapisi; sanatın yaratıcılığı ile terapiyi birleştirerek fiziksel, mental ve ruhsal 

iyileşmeyi arttırmayı amaçlamaktadır (PsyArt, 2022a).  

 
Resim 5. Bireysel Sanat Terapi  

Kaynak: Klammer, 2022 

Kanser deneyimi sırasında bilinç dışından gelen duyguların ifadesi farklı 

bir anlatım biçimi ve dili olan sanatla mümkün olmaktadır (Haberton, 2021). 

Ayrıca sanatla yaratmak yaşamın ilk deneyimlerinin işlendiği sağ beyin 

aktivitesini artırmakta, erken duygusal travmaya erişme ve bu travmayı yeniden 

işleme imkanı sunmaktadır (O'Brien, 2004). Sanat terapi çalışmaları bireysel 

olarak kullanıldığında, bireyin olumsuz duygularını kabullenmesi, olumlu 

duygularına odaklanabilmesi, acılarından düşünce boyutunda uzaklaşarak 

meşguliyet geliştirmesi ve kendini gerçekleştirmesi gibi yararlar 

sağlayabilmektedir (Can, 2022).  
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Kanser Hastalarında Grupla Sanat Terapi  

Ortak ya da benzer amaçlarla bir araya getirilen 3-20 kişilik bir grubun 

yaşamlarından istedikleri kadar paylaşımlar yapmaları, deneyimlerini 

birbirleriyle paylaşarak yeniden işlemeleri “grupla sanat terapisi” olarak 

adlandırılmaktadır. Grupla sanat terapisinde de resim, müzik, heykel, edebiyat, 

film, fotoğraf ve tiyatro gibi tüm sanat dalları kullanılabilmekle birlikte dans ve 

hareket terapisi en sık kullanılan grupla sanat terapi yöntemidir (Kurter, 2022; 

PsyArt, 2022b). 

  
Resim 6. Grupla Sanat Terapi  

Kaynak: Finkeistein, 2020; Güner, 2017  

Grupla sanat terapileri, etkinliğe katılan her bir grup üyesinde problem 

çözme, stres yönetimi ve bilişsel yeniden yapılandırma gibi yararlar 

sağlayabilmektedir (Soylu, 2014). Gençlerin mutluluk düzeyleri, duygularını 

ifade etme eğilimleri ve duygu düzenleme güçlüklerine grup sanat terapi 

programının etkisini inceleyen bir çalışmada, duygu düzenleme güçlüğü 

ölçeğinden ortalamanın üstünde puan alan 20 öğrenciye 11 oturum grupla sanat 

terapisi uygulanmıştır. Çalışmada deney grubundaki öğrencilerin duygu 

düzenleme güçlüğünde dürtü alt boyutunun azaldığı, mutluluk değişkeninde 

pozitif duygu alt boyutunun, duygu ifade eğilimlerinde ise pozitif ve yakınlık 

boyutunun arttığı bulunmuştur (Karataş, & Güler, 2020). Başka bir çalışmada 

ise “kolaj, resim yapma, kil, taşlarla sosyal atom, psikodramatik rol değiştirme, 

imge kartları ve spontan resim çizme seansları” kullanılarak grupla sanat 

terapisi yapılan ve meme kanseri olan bireyler hastalık sonrası “sınırları 

yeniden belirleme, cinsellik, nüks korkusu, zedelenen kadınlık algısını onarma, 

bedene ve duygulara sahip çıkma, duygu farkındalığı, öfke, sosyal bağlar ve 

kayıplar” gibi duygu, düşünce ve deneyim temaları oluşturmuştur (Eyrenci, 

Ayalp, Belerlein, 2016).  
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Kanser Hastalarında Kullanılan Bazı Sanat Terapi 

Yöntemleri 

Tanı, tedavi ve bakım aşamalarında kanser hastaları birçok nedenle 

hastaneye yatırılabilmektedir. Hastane yatışı bu hastalar için doğrudan stresli 

ve kaygı yaratan bir deneyim olabilmekte, korku, endişe, kafa karışıklığı ve 

duygudurum bozukluğu dahil olmak üzere sayısız duygu ortaya 

çıkarabilmektedir. Oysaki, sanat terapilerinin hastanede yatan hastalarda 

çoğunlukla göz ardı edilen psikososyal sıkıntıların giderilmesine yardımcı 

olduğu ve fiziksel semptomların daha iyi yönetimini, genel refahı ve 

sosyalleşmeyi desteklediği gösterilmiştir. Ayrıca sanat terapi, hastaların sözlü 

olarak iletmede güçlük yaşadıkları deneyim, duygu ve gereksinimleri sunmanın 

da bir yoludur ve hastanede yatarak tedavi alan hastalara sanat terapisi 

sunulduğunda hastaların ruh halini iyileştirebilmekte, ağrı ve kaygıyı 

azaltabilmektedir. Kısacası sanat terapinin kanser hastalarında sıkıntıyı 

azaltmaya yardımcı olabileceğine ve olumlu etkilerine dair güçlü kanıtlar 

bulunmaktadır (Shella, 2018; Tang, Fu, Gao,  Shen, Chi, & Bai, 2019). 

Shella’nın çalışmasında, içinde kanser hastalarının da bulunduğu kronik 

hastalığa sahip hastalara boyama, takı ve boncuk gibi farklı alanlarda 50 

dakikalık sanat terapisi uygulanmış ve sonuçta hastaların ruh hallerinin 

iyileştiği, ağrı ve endişelerinin azaldığı bulunmuştur (Shella, 2018). Kanser 

hastalarında sanat terapi ile yürütülen 500’e yakın çalışmanın incelendiği 

sistematik bir derlemede de kanser tanısı almış yetişkinlerde sanat terapinin 

anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğu ve sanat terapi 

yöntemleri olarak da mindfulnes temelli sanat terapi, müzik terapi, görsel anı 

kitabı oluşturma, resim terapi ve serbest sanat çalışmalarının kullanıldığı 

görülmüştür (Bosman, Bood, Scherer-Rath, Dörr, Christophe, Sprangers, & 

Van Laarhoven, 2021). Tang’ın kapsamlı sistematik derlemesinde ise meme 

kanserli kadın hastalara uygulanan sanat terapinin anksiyete, depresyon ve 

yorgunluğun giderilmesi açısından fayda sağladığına dair ilk kanıtlar 

sunulmaktadır. Bu derlemede dokuz orijinal araştırma incelenmiş ve sekiz 

araştırmada sanat terapi olarak müzik terapinin kullanıldığı, müzik terapinin 

hastaların kanser semptomlarına, anksiyetelerine ve depresyon düzeylerine 

olumlu etkilerinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca, fiziksel sağlık ve kronik 

hastalık sorunlarına yönelik kullanılan müzik, görsel sanatlar, dans, hareket, 

heykel, şiir ve drama gibi farklı sanat terapi müdahalelerinin kanser hastalarına 

eşlik eden anksiyete, depresyon ve yorgunluk semptomlarını azaltabileceği, 

benlik saygısını ve uyumunu artırabileceği belirtilmiştir Tang, Fu, Gao,  Shen, 

Chi, & Bai, 2019. Duygular, kanser sürecinde insan bedeninde ve ruhunda çok 
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büyük bir yer kaplamaktadır. Sanat terapi ile hastanın şikayetlerini anlamak, 

hastanın kendini ifade etmesini ve rahatlamasını sağlamak mümkün hale gelir. 

Sanat terapinin duygu, düşünce ve davranış ortaya koymada, hastayı rahatlatma 

ve öz denetim gibi birçok faydası literatürdeki geniş çalışmalarla ortaya 

konmuştur (Özdoğan, 2022). Sanat terapi özellikle larenks kanseri gibi iletişimi 

engelleyen bazı kanser türlerinde iletişim amaçlı kullanımı ile de fayda 

sağlayabilmektedir (Özdoğan, 2020). Bu nedenlerle sanat terapinin psiko-

onkolojide psikososyal istikrarı sağlamak ve kanserle başa çıkmada destek 

oluşturmak amacıyla kullanımı giderek daha fazla artmaktadır (Tang, Fu, Gao,  

Shen, Chi, & Bai, 2019). 

Etkileyici yazı, müzik, hareket veya görsel medya yoluyla olsun tüm 

sanatlar insanların bakış açılarını, ruh hallerini, ilişkilerini ve genel sağlıklarını 

değiştirebilir. Sanat ve Şifa Vakfı, sanat terapi mottosu olan "başkalarını 

yaratmaya teşvik etmek" sloganıyla bir içerik hazırlamış ve içerikte yer alan 

bazı ifadeler oldukça dikkat çekmiştir. Örneğin şiiri bir enstrüman olarak 

kullanan birey “Şiir yazdığım ilk saniye… yazmaya başladığım ilk saniye… 

Yaşadım, tüm zaman boyunca aldığımdan biraz daha derin nefes aldım. Nasıl 

hissettiğim konusunda doktorlarla iletişim kurmaya çalışmaktan veya nasıl 

hissettiğim konusunda terapistlerle iletişim kurmaya çalışmaktan daha iyi 

hissettirdi çünkü gerçekte bu durumlarda insanlar size yardım etmeye çalışıyor 

ama siz nasıl hissettiğinizi tam olarak bilmiyorsunuz. Yaratıcı angajman bizi 

anın içine hapseder. Bizi kim olduğumuzla temasa geçirir ve bizi başkalarıyla 

bağlar. Sıkıntıdan kurtulmamıza yardımcı olur. İlerlememize yardımcı olur. 

Çok travmatik hastalıklarda ve savaş gibi çok travmatik durumlarda herkes 

değişir.” ifadelerini kullanmıştır (Art Therapy, 2022; Art&Healing, 2022). 

Sanat terapisine katılım sağlamak için daha önce sanatla ilgili herhangi bir 

deneyime ya da doğal/doğuştan gelen sanatsal bir yeteneğe ihtiyaç yoktur. 

Sanat; ortaya koyma ve yaratma, “yanlışları”, “doğruları” ve “kuralları” 

olmayan bir keşif sürecidir. Kısacası resimleri çok ünlü olan bir ressam, şiirleri 

yok satan bir şair, fotoğrafları ödüller alan bir fotoğrafçının eseri kadar bir 

kanser hastasının kendisini ortaya koyuş biçimi de tek ve biricik bir sanat 

eseridir. Kartpostal etkinlikleri, kitap dergi kolaj etkinlikleri, dokunsal 

etkinlikler, duygu renkleri, maske yapımı, deniz feneri etkinliği, kişisel bakım 

kutusu, şiir kolajı, aile heykeli, panik kitabı, farkındalık boncukları ve zentangle 

gibi birçok etkinlik sanat terapi olarak anılmakta ve sanat terapinin bu şekilde 

yüzlerce çeşidi bulunmaktadır (Mead, 2020; Can, 2022; Klammer, 2022). 
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Görsel Sanat Terapileri 

Görsel sanatlar terapisi; resim, çizim, kolaj ve heykel gibi çeşitli görsel 

sanat formları aracılığıyla sağlık alanında disiplinler arası kullanılan bir 

uygulamadır. “Görsel sanatların insan gelişimi ve sağlığı ile ilgilenen diğer 

alanlarla bir amaç doğrultusunda kaynaştırılması, görsel sanatların terapi 

boyutunu oluşturmaktadır” düşüncesi, görsel sanatların terapi amacıyla hasta 

bireylerde kullanılma gereksinimini ortaya koymaktadır. Görsel sanatlar 

terapisi, bireylerin yaratıcı bir şekilde kendilerini ifade etmelerini, kendileriyle 

ve başkalarıyla farklı iletişim kurmalarını sağlamaktadır (Bilgin, 2019; Çalımlı, 

Kuru, & Salderay, 2020). 

Resim Terapi 

Görsel sanat terapisi denildiğinde ilk akla gelen sanat terapinin temelini 

oluşturan, bireyin iç dünyasını ve düşünce yapısını ortaya koymada ve 

geliştirmede aracı olan “Resim Sanatı’nın” benliğin yansımasını 

oluşturduğunun düşünülmesidir. Resim aynı zamanda bireyin zekası, sosyo-

kültürel edinimleri ve psikolojik özelliklerini çevresiyle paylaşmasına olanak 

sağlayan bir iletişim aracıdır. Bireyin yarattığı resim sadece teknik bir beceri 

değildir. Resimde bireyin bilgisel aktarımındaki beceriyi, kullandığı renkler, 

formlar, teknik kullanım, imgeler ve darbeler açığa çıkarmaktadır. Kısacası 

insan yaptığı resimde kendine ait bir parçayı yansıtmakta ve duygularını ortaya 

koymaktadır. Duygu, düşünce, bilinç dışındaki istekler ve korkular resim 

aracılığıyla yansıtılmakta, renkler dahil resme yansıyan pek çok şey anlam 

kazanmaktadır (Bilgin, 2019).  

 
Resim 7. Resim Terapi  

Kaynak: Art Therapy, 2022; Özdoğan M 2022 

Resim terapi sırasında çok çeşitli boya, kağıt ve materyal türü 

kullanılabilmektedir (Bilgin, 2019; Çalımlı, Kuru, & Salderay, 2020). Resim 
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terapide hastalarda kullanılmak üzere “beden şablonu ve dışavurumcu sanat 

terapi tekniği” gibi farklı çizim teknikleri geliştirilmiştir. Beden şablonu 

tekniğinde fiziksel ya da duygusal acı içinde olan hastalar acının türünü, 

şiddetini ve bölgesini beden şablonu üzerinde resmedebilmektedir. Ayrıca baş 

ve boyun kanseri nedeni ile operasyon geçirmiş ve sözel iletişim kuramama gibi 

özel durumu olan bireylerde resim terapi hastanın kendini şekilsel olarak ifade 

etmesine olanak verebilmekte, iletişimi güçlendirebilmekte ve semptomları 

göstererek tespit edilmesini sağlayabilmektedir. Hastalarda kullanılan dışa 

vurumcu sanat terapi tekniği ise fiziksel hastalıklarda ya da posttravmatik stres 

bozukluğunda bireyin duygularının aktarımı amacıyla kullanılmaktadır. Bu 

teknikte renk seçimi, çizgilerin ve formların kullanımı ile kompozisyon 

kurgusu gibi görsel bazı özellikler hastanın duygularının dışavurmuş hali olarak 

düşünülmekte ve yorumlanmaktadır (Bilgin, 2019; Mollaoğlu, Mollaoglu 

& Yanmış, 2022; Özdoğan, 2020). Kanser hastalarında bu şekilde özel bazı 

teknikler kullanılabileceği gibi serbest resim çalışmaları da 

kullanılabilmektedir. Örneğin; kanser hastalarıyla görsel sanat terapileri 

kullanılarak yürütülen bir çalışma sonucunda; görsel sanat terapilerinin 

kemoterapi alan kanser hastalarının durumluk ve sürekli kaygısının 

dengelenmesinde önemli rol oynadığı, durumluk kaygı ortalamasında önemli 

bir azalma sağladığı, sürekli kaygı oranında ise istatistiksel olarak anlamlı bir 

azalmanın olduğu belirtilmiştir. Çalımlı’nın çalışmasında, görsel sanat terapisi 

uygulanan 20 kanser hastasının kaygı düzeyinde anlamlı bir azalmanın 

saptandığı bildirilmiştir (Çalımlı, Kuru, & Salderay, 2020). Yine sulu boya ile 

yapılan bir sanat terapi çalışmasında, kemoterapi alan kanser hastalarının 

kontrol grubuna kıyasla yaşam kalitelerinin anlamlı olarak yükseldiği, 

depresyon skorlarının ise anlamlı olarak düştüğü belirlenmiştir (Bozcuk, 

Ozcan, Erdogan, Mutlu, Demir, & Coskun, 2017). Bununla birlikte genç ve 

adölesan kanser hastalarında boyama ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla umudu 

resmetmeleri istendiğinde ortaya çıkan sonuçlar hastaların sanatsal faaliyetlerle 

desteklenmesinin önemini ortaya koymuştur. Katılımcılardan biri süreçte 

yarattıkları resmi “Asla umudunu kaybetme - onlara her zaman umut verecek 

birileri vardır - Hayatta her zaman bir fırsat vardır” şeklinde yorumlamıştır. 

Başka bir katılımcı ise resmettiği şekle bakarak yaşadığı olumlu duyguları ve 

umudu “Umut, adı olan cennet gibidir. Annem için umut ediyorum. Kalpler ona 

olan tüm sevgim. Güneş daha parlak olacağı anlamına gelir. İnanç dağları 

yerinden oynatır.” şeklinde adeta kendi içine haykırmıştır (Fowler, 2022). 
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Resim 8. Resim Terapi   

Kaynak: Art&Healing, 2022; Özdoğan, 2022 

Görsel sanat terapileri ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürde kanser 

hastalarıyla en fazla çalışılan resim, sosyal sorumluluk projeleri olarak da 

karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Türkiye’de bir üniversite hastanesinin onkoloji 

kliniğinde gönüllü olarak çalışan bir ressam eşliğinde “kanser acılarına fırça 

darbesi” adlı sosyal sorumluluk projesi oldukça ses getirmiş ve kanser tanısı 

almış bireylerde olumlu etkileri açıkça ifade edilmiştir (E-Psikiyatri, 2012; 

Habertürk, 2017; Bilgin, 2019).  

Hazır şablon boyama/Mandala 

Mandala kelimesi Sanskritçe’de “daire” veya “tamamlama” anlamına 

gelmektedir. Psikanalist Carl Jung,  mandalalar için “bilinçsiz benliğin temsili” 

tanımını yapmıştır. Jung, “manda” (enerji, öz) ve “la” (kap) anlamını taşıyan 

kelimelerin birleşiminden doğduğu için Mandala’nın ruhun mikrokozmik 

doğasını temsil ettiğini ifade etmiştir. Mandala tarihçesinin milattan öncelere 

dayandığı, mandalanın bazı dinlerde sembolik olarak kullanıldığı ve ruhani 

meditasyonel bir sembol olduğu düşünülmektedir. Mandala yaparken var olan 

duyguların, düşüncelerin ve arzuların mandala tarafından tutulduğuna 

inanıldığından mandala için, “enerjiyi tutan kap” tanımlaması da yapılmaktadır. 

Orijinalinde yaygınlaşmadan hemen önce mandalanın aslında Asya 

toplumlarında kumla yapıldığı görülmektedir (Ergür, Ergür, & Ergür, 2021). 
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Resim 9. Mandala Örneği  

Kaynak: Mor Tilki, 2021 

Mandalanın bir sanat terapi yöntemi olarak kullanımı 1970’lere 

dayanmaktadır (Kellogg, Mac Rae, Bonny, & Di Leo, 1977). Tema-tabanlı 

sanat terapi olarak da bilinen mandala “nokta ile başlayan, bitişi olmayan, 

geometrik ya da organik formlardan oluşan, sonsuza dek gidebilen daireler 

bütünüdür” (Özdoğan, 2020). Günümüzde kullanım kolaylığı açısından kum 

yerine daireler, iç içe geçmiş özel hipnotik motifler içeren bazı hazır şablonların 

boyanması ile gerçekleştirilen ve sanat terapinin dallarından biri olarak 

kullanılan mandala renkleri anti stresör ve konsantrasyon aracı olarak 

uygulanmaktadır (Akbulak, & Can, 2022). Mandala yapılırken tüm dikkat, 

çizgilere verildiğinden “o anda kalma” sağlanmaktadır. Böylece mandala 

bireyin kendini geçmiş ve geleceğin kaygılarından ayrı tutmasına, an bilincini 

tekrar hatırlamasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra mandalada 

kullanılan renklerin çok çeşitli etkileriyle enerji ve duygular değişmekte, zihnin 

sakinleşmesi sağlanmakta, rahatsız edici sesler ve karmaşa susturulmakta, 

bedensel, ruhsal ve zihinsel gevşemenin etkisi ile bireyin kendini dinlemesi 

sağlanmakta ve ruhsal dinginliğe ulaşmasına yardımcı olunmaktadır. Ayrıca 

mandala, bireyin bütünlüğü görmesini sağlayarak farkındalığı arttırmakta, 

bilinç dışında saklı olanları açığa çıkarmakta, odaklanma süresini uzatarak 

güçlükler karşısında sabretmeyi öğretmektedir. Yine anksiyete bozuklukları ve 

travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bireylerde mandala çizimini içeren 

sanat terapilerinin travma semptomlarının şiddetini önemli derecede azalttığı 

belirtilmektedir (Ergür, Ergür, & Ergür, 2021).   
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Resim 10. Farklı Tekniklerle Mandala Terapi Örnekleri  

Kaynak: Özdoğan, 2020 

Mandala, bireysel veya grup terapi olarak uygulandığında kanser tanısı 

almış bireylerde “gevşeme, meditasyon etkisi, beden ve ruh dengesini kurma, 

zihni dinlendirme, yaratıcılığı artırma, kişisel farkındalığı artırma, yeni bir 

ifade alanı açma, nitelikli zaman geçirme, eğlence” gibi katkılar 

sağlayabilmektedir. Ünlü bir psikanalist olan Gustov Jung mandalayı; 

“bilinçaltının yansıması olan mandala bizim kim olduğumuzu gösterir” 

şeklinde tanımlamaktadır. Mandala uygulamasından en az 30 dakika önce veya 

mandala uygulaması sırasında rahatlama egzersizleri yapmak ya da sakin bir 

enstrüman sesi dinlemek fayda sağlamakta ve daha özgür bir zihinle çalışmayı 

kolaylaştırmaktadır. Böylece kanser hastalarının kendilerini noktadaki 

sonsuzluğa bırakabilecekleri belirtilmektedir (Özdoğan, 2020). Erken evre 

meme kanseri tanısı almış deney (41) ve kontrol (43) grubundan oluşan 

hastalarda mandala etkinliğine bakılan bir çalışmada, premedikasyon öncesi 

yarım saat mandala boyaması yapan hastaların anksiyete düzeylerinde anlamlı 

düşüş gözlemlenmiştir (Akbulak, & Can, 2022).  

Fotoğraf Sanatı 

Sanat terapinin alt dallarından biri olan fotoğraf terapisi 1978 yılında 

Doug Stewart tarafından “bireylerin psikolojik semptomlarını 

rahatlatmak/azaltmak ve psikolojik olgunlaşma ve terapötik değişime olanak 

sağlamak için fotoğrafın ve/veya fotoğrafik materyallerin eğitimli bir terapist 

eşliğinde kullanımı” olarak tanımlanmıştır (Kuşaklıoğ, Çelik, Eren, 2019). 

Fotoğraf, çok uzun yıllar sanat dalı olarak kabul görmemiş olsa da fotoğraf 

makinelerini ustaca kullanan sanatçılar ve bilim insanları bu düşünceyi 

reddetmeyi başarmışlardır. Günümüzde fotoğraf çekme özelliği bulunan akıllı 

telefonların neredeyse her bireyde bulunması “fotoğraflama” isteğine ve 

girişimine müthiş hız kazandırmıştır. Bu nedenle fotoğraf sanatı 

uygulanabilirlik açısından insanların duygu/düşüncelerinin aktarımında ve 

kendilerini ifade etmelerinde amatör bir uğraş alanı ve sanat olarak başvurulan 
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en kolay yollardan biridir. Fotoğraflama yaklaşımı, hastaların gerçek yaşam 

deneyimleriyle ilgili gizli hafızasını keşfetme, duygusal ifadeleri harekete 

geçirme ve açığa çıkarma özelliği taşımaktadır (Coşkun, Yıldız, Yazıcı, 2010). 

Sağlık alanında kullanımı “photovoice” terimi ile 35 yıl kadar öncelere uzansa 

da duygu düşünce ve davranışların sözsüz anlatılabileceği bir ortamda sunulma 

şekli olan fotoğrafın terapötik bir sanat yaklaşımı olarak benimsenmesi ile 

yapılan çalışmalarda son beş yıl içerisinde ciddi artış meydana gelmiştir (Can, 

2022). 

Fotoğrafın terapötik bir araç olarak kullanımının; yansıtma, iletişim, 

ifade, içgörü geliştirme, aktarım, duyguları uyandırma, somutlaştırma, 

aynalama, çağrışım ve katarsis (ruhun hem özgürlüğüne hem de tarafsızlığına 

kavuşturulmasının simgesi) gibi pek çok çıktısı nedeni ile önemli olduğu 

anlaşılmaktadır (Weiser, 2002).  

Weiser (2002) beş fotoğraf terapi tekniği ortaya koymuştur. Bu 

fototerapi teknikleri birbiriyle benzer olduğu için birlikte ele alınmıştır.  

• Danışan tarafından çekilen/yaratılan fotoğraflar; “kişinin kendisinin 

çektiği fotoğraflar ya da dergilerden, internet görüntülerinden 

derlediği, dijital manipülasyonlarla oluşturduğu kolajları” içerir.  

• Danışanın başkaları tarafından çekilen fotoğrafları “diğer insanlar 

tarafından kişinin farkında olmadığı zamanlarda çekilen ya da kişinin 

poz verdiği” fotoğraflardan oluşur.  

• Weiser, aile albümü ve diğer fotobiyografik koleksiyonları da ayrı bir 

kategori olarak ele alır. Bu fotoğraflarda kişilerin hayat hikayeleri ve 

gelişimleri gözlenebilir.  

• Weiser, bireyin “kendi fotoğrafını çektiği, görüntünün yaratılmasında 

tüm kontrolün ve gücün kendisinde olduğu fotoğrafları” otoportre 

kategorisi içinde ele alır.  

• Weiser’ın (2002) “algılama süreci boyunca herhangi bir fotoğrafın 

anlamının, izleyici tarafından yaratıldığı fotoğraflar” şeklinde 

tanımladığı foto izdüşümleri de tekniklerin sonuncusudur (Weiser, 

2002). 

Fotoğraf terapi, kullanılabilirlik açısından maliyet gerektirmemesi, yan 

etkisinin olmaması, hastayla iletişimi güçlendirmesi, sosyalizasyon sağlaması, 

hastanın paylaşımını arttırması, geçmişiyle ilgili sempatik ve hoş olan 

duyguları canlandırması gibi nedenlerle kanser hastalarında daha fazla 

kullanımı ve tercih edilmesi önerilmektedir (Işık, 2018).  
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Herhangi bir nedenle travmatize olmuş, zorlanmış bireylerin oldukça yoğun 

deneyimledikleri duygularını sözel olarak ifade edebilmeleri zaman zaman 

imkansız olabilmekte, benliklerinde hissettikleri duyguların ifadesinde kelime 

ya da kavramlar sınırlı kalabilmektedir. Kanser tanısı almış bireylerde sanat 

terapinin hastaların stres, korku ve anksiyetelerini azalttığı, onları duygusal 

olarak güçlendirdiği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır (Özdoğan, 2018; 

Lyman, Greenlee, Bohlke, Bao, DeMichele, Deng, ... & Cohen, 2018; Jiang, 

Chen, Xie, Feng, Chen, & Peng, 2020; Yang, Wang, Wang, Wei,  Kang, Liu, 

& Zhang, 2021). Sanat terapilerinin uygulama sürecinde sağ beynin işlevi 

etkinlik kazanırken, otonom sinir sistemi, vücuttaki hormonların düzeyi ve 

beyindeki nöroiletkenler de olumlu şekilde etkilenmektedir. Sanat terapi 

sürecinde birey kanserin varlığından bir süreliğine uzaklaşmakta, hastalık ya da 

yeti kayıplarını unutmakta, ‘normalliği’ ve kişisel güçlerini tekrar 

yaşayabilmektedir. Kısacası korku ve endişenin yerini yaratıcılık, ilham ve 

umut alabilmektedir (Habertürk, 2017). Fotoğraf çekim müdahalesi ile 

yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış görüşmelerle yapılan bir çalışmada, 

fotoğraf sanatının akciğer kanseri hastalarının duygularının ortaya 

çıkarılmasında etkili olduğu bulunmuştur. Çalışmada çekim sonrası hastalardan 

biri fotoğraf çekim çalışmasını “Önceden fotoğraf çekmenin bu kadar güzel ve 

bu kadar hoş olduğunu bilmiyordum. Gördüğün güzel bir şeyi çekmek bir 

ferahlık veriyor. Bunu şu ana kadar bilmiyordum hissetmemiştim. Hastalığımı 

düşünmekle ilgili bir rahatlaması da oldu nasıl anlatsam konuşmayı becerip de 

konuşamıyorum da… Rahatladım, deniz benim ikinci dünyam. Hayallerimi 

yaşatıp, istemediğim yaşadığım kirli olayları gömdüğüm bir dünya yani deniz… 

Kendimi denizde ve o hayallerin içinde hissettim..” şeklinde ifade etmiştir  

(Can, 2022). 

 

Resim 11. Can’ın Çalışmasında K1 Tarafından Çekilen Fotoğraf   

Kaynak: Can, 2022 

 

“Kendi köyümde bahar gelince 

kirli çamaşırı üzerinden atarsın da 

temiz çamaşır giyersin ve 

rahatlarsın ya kendimi öyle 

hissediyorum. Hava güzel oldukça 

moralim daha güzel oluyor, diğer 

türlü baskın hissediyorum” (K1) 

(Resim 11) (Can, 2022). 
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Aynı çalışmada fotoğraf çekim müdahalesi öncesinde katılımcıların duygu 

durumları “semptomlar, sessiz çığlık, kanser metaforları, film şeridi” gibi 

olumsuz bazı alt temalardan oluşurken; fotoğraf çekim müdahalesinden sonra 

katılımcıların duygu durumları “duygu yelpazesi, anılara yolculuk, fotoğraf 

metaforları, ölümsüzlük zinciri, gelecek ve beklentiler” gibi olumlu alt 

temalardan oluşmuştur.  

 

Resim 12. Can’ın Çalışmasında K4 Tarafından Çekilen Fotoğraf   

Kaynak: Can, 2022 

Farkındalık Temelli Sanat Terapi  

Uluslararası literatürde “Mindfulness-Based Art Therapy” şeklinde 

kullanılan “farkındalık temelli sanat terapi” farkındalık uygulamaları/öğretileri, 

rehberli meditasyonlar ve yaratılan sanat görüntülerinin hassas keşfini içeren 

destekleyici terapötik bir alan oluşturmaktadır. Yoganın fiziksel ve psikolojik 

etkileri ilk olarak 1970’lere (Lamb, 1977), farkındalık temelli terapiler ise 

1980’lere dayansa da farkındalık ve sanatın birlikte kullanımının kanser 

hastalarında kullanımı 2000’li yıllardan sonra hız kazanmıştır (Porter, & 

Gremore, 2022).  

 
Resim 13. Farkındalık Temelli Sanat Terapi  

Kaynak: Cuncic, 2021; Özdoğan, 2022  

“Zevk aldım. Başka bişey değil, 

hoşuma gitti. Maziyi yaşadım, o 

güzel günleri gözümün önüne 

getirdi. Bu fotoğraf benim 

gerçekleşen hayallerimin 

fotoğrafı..” (Resim 12)  (K4) 
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Kanser tanısı almış bireylerin evde kendi kendilerine bile 

uygulayabilecekleri birçok farkındalık temelli sanat terapileri bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları; 

• Kendini kabul etme egzersizi olarak kendini resmetme, kendi ellerini, 

kendi kalbini çizerek içindeki boşlukları doldurma, duyguları 

tanımlama, 

• Beş duyuyu kullanarak sanat malzemelerini inceleme, görme, 

dokunma, tadına bakma ve hissetme, 

• Sanat eseri ortaya koyarken ağrının azaldığını hissetme, 

• Duygu, düşünce ve bilinçaltı kolajları oluştururken değişim ve 

dönüşümü keşfetmedir. 

 

Tablo 3. Sanat Terapi Etkileri ve Kanıt Düzeyleri  

Sanat Terapi Sağladığı Etki Kanıt Düzeyi 

 

Meditasyon 

Kaygının azaltılması 

Depresyonun düzeltilmesi 

Yaşam kalitesi artışı 

 

A 

Yoga Kaygının azaltılması 

Depresif belirtilerin 

iyileşmesi 

Ruh halinin düzelmesi 

 

B 

Kaynak: Özdoğan, 2018; Lyman, Greenlee, Bohlke, Bao, DeMichele, Deng, ... & 

Cohen, 2018 

“Farkındalığın”, kanserle ilişkili semptomları ve psikolojik sıkıntıyı 

azaltmada ve uyumu teşvik etmede yardımcı olabileceği bildirilmektedir 

(Porter, & Gremore, 2022). Farkındalık temelli sanat terapileri; kanser 

hastalarına “farkındalık ve sanat eş zamanlı”, “önce farkındalık arkasından 

sanat terapi” ya da “önce sanat terapi arkasından farkındalık” şeklinde 

uygulanabilmektedir. Örneğin; kemoterapi alan meme kanseri hastalarında 

farkındalık temelli sanat terapinin psikolojik sıkıntı ve ruhsal iyilik haline 

etkisini araştıran bir çalışmada, bir hafta boyunca 15 dakikalık farkındalık 

müdahalesi ve arkasından 30 dakikalık boyama sanat terapi müdahalesi 

uygulanan hastalarda huzur ve inanç skorları anlamlı olarak yükselirken 

kaygılarının önemli ölçüde azaldığı görülmüştür (Joshi, Mehta, Pande, Mehta, 

& Randhe, 2021). Mindfulnes temelli farkındalık uygulamalarını inceleyen bir 

meta-analizde, incelenen 14 çalışmadan 10’u kanser hastalarıyla yürütülen 

araştırmalardan oluşmuş ve sonuç olarak uygulamanın psikolojik ve fiziksel 
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semptomların azaltılmasında umut verici olduğu saptanmıştır (Newland, & 

Bettencourt, 2020). 

Müzik Terapi 

Yeryüzünde tüm parçacıklar titreşmekte ve titreşen her birim “ses 

dalgası” adı verilen dalga hareketlerini oluşturmaktadır. İnsan kulağının 

duyabileceği frekans aralığında olan ses dalgalarının kulağa hoş gelebilir 

melodiler oluşturmasından “müzik” elde edilmiştir. Ünlü tıp bilim insanı İbn-i 

Sina (980-1037), musikinin tıpta oynadığı rolü “Tedavinin en iyi ve en etkili 

yollarından biri, hastanın akli ve ruhi güçlerini arttırmak, hastalıkla daha iyi 

mücadele için cesaret vermek, en iyi musikiyi dinletmek ve sevdiği insanlarla 

bir araya getirmek” şeklinde açıklamaktadır.  İbni Sinâ, hastanın akıl ve ruh 

gücünü arttırmanın, bireye hastalıkla mücadele için cesaret vermenin önemini 

vurgulamış, hastanın çevresini hoş/sevecen hale getirmenin, ona en iyi musikiyi 

dinletmenin gerekliliğinden söz etmiştir (Yıldırım, 2021).  

 
Resim 14. Müzik Terapi  

Kaynak: Çözüm Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2018; Güvenç, 2017 

Müziğin tedavi edici etkisi ilk çağlardan beri bilinen bir yöntem olduğu 

gibi Osmanlı Devleti zamanında müzikle tedavi en parlak dönemlerinden birini 

yaşamıştır. Orta çağda batılı ülkelerde ruhlarına şeytan girdiğine inanılan 

psikolojik rahatsızlığı olan bireyler, insanlık dışı ağır işkencelere maruz 

bırakılırken; 1488 yılında Edirne’de inşa edilen külliyenin darüşşifa (akıl 

hastanesi) bölümünde hastalar müzikle tedavi edilmiştir (Gökçen, 2022). 

Çeşitli müzik aletleri ile çeşitli makamlarda oluşturulan farklı tınıların ve 

titreşimlerin bedende bazı sıvılara olumlu etki ettiği düşünülmüştür (Resim 15).  
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Resim 15. Ud ile oluşturulan makamların vücut sıvılarına etkisi 

Kaynak: Öztürk, & Özbek, 2018 

Müzik, hastaları tedavi etmede çok uzun zamandır kullanılmış olsa da 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği (27 Ekim 2014) ile 

müzik terapi alanında ilk yasal düzenleme gerçekleşmiştir (Öztürk, & Özbek, 

2018). Günümüzde müzik terapinin hastalardaki kaygının azaltılması ve ruh 

halinin iyileştirilmesindeki etkinliği hakkında kanıtlar ortaya konmuştur (Tablo 

4) (Özdoğan, 2018; Lyman, Greenlee, Bohlke, Bao, DeMichele, Deng, ... & 

Cohen, 2018). Müzik terapinin duygulara aracılık eden beyin ağları üzerindeki 

etkileri, müzik aktivitelerinin stresi azaltma ve depresyon tedavisindeki 

potansiyel değeri, çeşitli beyin devreleri ve yolları üzerindeki etkisi de dahil 

olmak üzere müziğin ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabileceği mekanizmalar 

kanıt düzeyinde açıklanmaya başlanmıştır (Cheever, Taylor, Finkelstein, 

Edwards, Thomas, Bradt, ... & Collins, 2018).   

 

Tablo 4. Müzik Terapinin Kanıt Düzeyi  

Sanat Terapi Sağladığı Etki Kanıt Düzeyi 

Müzik Terapi Kaygının azaltılması 

Ruh halinin iyileşmesi 

B 

Kaynak: Özdoğan, 2018; Lyman, Greenlee, Bohlke, Bao, DeMichele, Deng, ... & 

Cohen, 2018 

Müzik terapinin bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak etkileri ortaya 

konuldukça tüm hastalarda olduğu gibi kanser hastalarında da kullanımı 

artmıştır. Beş elementli müzik olarak bilinen müziğin kanser hastaları 

üzerindeki etkisini inceleyen bir meta-analizde, incelenen 22 çalışma (2053 

kanser hastası) sonucunda müzik terapinin depresyonu hafifletmede anlamlı bir 

farka sahip olduğu belirlenmiştir. Aynı çalışma sonucunda müzik terapinin 

yaşam kalitesi, uyku kalitesi ve performans üzerine de olumlu etkileri 

saptanmış ancak müzik terapinin kaygı üzerine etkisi bulunmamıştır (Yang, 

Wang, Wang, Wei,  Kang, Liu, & Zhang, 2021). Yine hematolojik kanserli 

hastalarda müzik terapi müdahalelerinin yorgunluk üzerine etkisini randomize 
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kontrollü çalışmaların sistematik bir incelemesi ve meta-analizi şeklinde ele 

alan bir başka çalışma sonucunda da müzik terapi müdahalelerinin hematolojik 

kanserli hastaların yorgunluğunun azaltılmasında önemli ve olumlu katkılar 

sunduğu ortaya konmuştur (Sezgin, & Bektas, 2022). 

Dans Terapi 

Hastalıklarda beden, ruh ve zihnin birlikte yaklaşımı gerektirdiği 

düşüncesi ve bu düşüncenin 20. yüzyılda yapılan araştırmalarla 

desteklenmesiyle birlikte dans ve hareketin psikoterapide kullanımı gündeme 

gelmiştir. Dansın bir terapi yöntemi ve mesleki uzmanlık alanı olarak 

gelişmesinde şizofreni hastalarıyla çalışmalar yapan dansçı/sanatçı Marian 

Chace öncülüğünde 1950’lerde kurulan Amerikan Dans Terapileri Derneği 

(American Dance Therapy Association) etkili olmuştur. Sanat terapi 

yaklaşımlarından genellikle grup terapi yöntemi olarak uygulanan (Kurter, 

2022) dans hareket terapisi, dans hareketlerinin terapötik bileşenlerini ve grup 

psikoterapisini birleştiren hareket temelli bir psikososyal müdahaledir. 

Uluslararası literatürde “dance movement therapy” olarak kullanılan ve yaratıcı 

hareket terapisi olarak da bilinen dans hareket terapisi, kanser tedavisinde de 

tamamlayıcı tedavi olarak kullanılan bir psikoterapi yaklaşımıdır (Vardhan, 

Goyal, Chaudhari, Jain, Kulkarni, & Jain, 2022). Dans hareket terapisi, bireyin 

duygusal, sosyal, bilişsel ve fiziksel bütünlüğünü çeşitli hareket figürleri ile 

güçlendiren, terapötik bir çalışma ortamı sunan, kişisel dönüşüm/kendini keşif 

isteği bulunan herkes için uygun, iyileştirici bir dışavurumcu sanat terapi 

metodudur. Oldukça güç bir deneyim olan kanser yolculuğunda dans 

hareketinin kullanımı; 

• Hastaların kendi hareket ve seslerini bulmalarına, 

• Daha olumlu beden imgesine sahip olmalarına   

• İzolasyon duygusundan uzaklaşarak diğerleriyle daha derinden bağ 

kurmalarına, 

• Ruh halini, duygularını, kendini ifade etmeyi geliştirmeye, 

• Kendine güveni yeniden inşa etmeye, 

• Kendi güçlü ve zayıf yönlerini fark etmelerine, 

• Fiziksel yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır (Kurter, 

2022; Vardhan, Goyal, Chaudhari, Jain, Kulkarni, & Jain, 2022). 
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Resim 15. Dans Terapi  

Kaynak: Özdoğan, 2022 

Radyasyon tedavisi alan meme kanseri hastalarında dans hareketi 

terapisinin kansere bağlı yorgunluk üzerine etkisini inceleyen çalışmada, iki 

hafta boyunca haftanın beş günü, günde 45 dakika dans müdahalesinde 

bulunulmuş ve sonuçta bu müdahalenin oldukça etkili olduğu bildirilmiştir 

(Vardhan, Goyal, Chaudhari, Jain, Kulkarni, & Jain, 2022). Yine meme kanseri 

olan ve adjuvan hormon tedavisi alan, randomize edilmiş ve üç gruba ayrılmış 

52 katılımcının katıldığı oryantel dans grubu ve mat platesi gruplarında 16 

haftalık uygulamadan sonra eklem hareket açıklığı değişkeninde anlamlı olarak 

iyileşme gözlenmiştir. Ayrıca anlamlı olmasa da depresif belirtiler ve özgüven 

düzeylerinde de iyileşme saptanmıştır (Leite, de Bem Fretta, Boing, & de 

Azevedo Guimarães, 2021). Silva ve arkadaşlarının çalışmasında da yaratıcı 

dans süreçleri ve hafif ile orta derecede fiziksel egzersizleri içeren 20 hafta 

boyunca haftada iki dans grubu dersinden oluşan deney grubunda kontrol 

grubuna kıyasla yaşam kalitesinin arttığı, ağrı ve depresyon skorlarının düştüğü 

belirlenmiştir. Bu çalışma sonucu dansın kanserden kurtulanlarda yaşam 

kalitesini iyileştirmek, ağrı ve depresyonu azaltmak için ek bir terapi olarak 

kullanılabilecek umut verici bir terapötik müdahale olduğunu göstermektedir 

(da Silva Cruz, da Silva Cruz, Ventura, Marques, da Silva Santos, & da Silva 

Reis, 2022).  

Kil Terapi/Heykeltraşlık 

Kil, doğada bol miktarda bulunan, içerisinde bulundurduğu zengin 

mineraller bakımından insanlık tarihinden bu yana çeşitli amaçlarla kullanılan 

bir çeşit topraktır. Güzellik, temizlik gibi amaçlarla kullanılmış olsa da basitçe 

heykeltraş yapımında da bir hammadde olarak oldukça ucuz ve kolay 

kullanılabilir olması kili özel kılmaktadır. Uluslararası literatürde “Clay Art 
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Therapy” olarak kullanılan “Kil Sanat Terapi’nin” depresyon ve stresi 

hafifletmede, duygusal açıklığı teşvik etmede ve genel sağlığı iyileştirmede 

etkili olduğu düşünülmektedir. Bir sanat ortamı olarak kil, içsel zevki 

ayarlamak ve duygusal ifadeyi teşvik etmek için ritmik kinestetik hareketler 

yoluyla ideal bilişsel uyarılmayı besleyen yoğun dokunsal, propriyoseptif ve 

görsel duyumları tetikleyebilmektedir. Bu nedenle kil sanatı terapisi, duygusal 

yenilenmeyi güçlendirerek depresyondan kurtulma ve iyileşme üzerinde 

önemli etkiler gösterebilmektedir (Nan, Hinz, & Lusebrink, 2021).  

Kil sanatı terapide kilin terapötik kaynağı ılık sudur. Kil alanı, terapiye 

katılan bireyin “dünyasını” temsil etmekte; eller, kazarak, iterek, vurarak, 

çekerek ve daha birçok hareketle konuşmaya başlamaktadır. Kil sanat terapinin 

geliştiricilerinden Prof. Heinz Deuser “Kil alanı, bizi başlangıcımıza, 

dokunmayı ve dünyayı dokunsal bir şekilde deneyimlediğimiz temellere geri 

götürür. Kendimizi ifade edebilmek için, öncelikle kendimizin fiziksel netliğini 

kazanmamız gerekir.” ifadesiyle bu yöntemin insanın anne karnındaki 

deneyimlerinden itibaren geri çağırabileceğine dikkat çekmektedir (Başoğlu, 

2022). Kilin bir sanat terapi yöntemi olarak kullanıldığı bir çalışmada, 

katılımcıların %88'i kayma ile oynamanın duyusal bir dokunma deneyimi 

olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların çoğunluğu özellikle avuç içlerinden 

bahsetmiştir: "Öncelikle en büyük organları eller olan duyular aracılığıyla 

kendimi mevcut hissediyorum." Dokunma deneyimi, düşüncelerden çok 

duyguların yeri olarak tanımlanmış: katılımcılardan biri "Zihni özgürleştirir ve 

duyguların ifadesi için bir platform [olmasını] sağlar" ifadesini kullanmıştır. 

Katılımcıların %88'i kil alanında özgürlük ve özgürleşme deneyimini 

anlatmıştır. Ayrıca katılımcıların birçoğu, kayma ile oynamanın stresten 

arınmalarına ve kendilerini yaratmaktan ve üretmekten kurtarmalarına 

yardımcı olduğunu belirtmiştir. Kısacası çalışma sonucunda katılımcılar 

“duyusal dokunuş, özgürlük ve özgürleşme duygusu, çocukluk dönemine 

dönüş, keyif ve hoşluk, sanat yaratma, hareket, oyunculuk, merak ve 

sorgulama, içe çekilme, sakinleştirici, renkler ve kontrast görme, yaratmak ve 

yok etmek, tutma sınırlama, duygusal deneyim, zihni temizleme arınma” 

deneyimleri yaşamışlardır (Klein, Regev, & Snir, 2020).  
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Resim 16. Kil Terapi  

Kaynak: Buck, 2015; Finkeistein, 2020 

Kilin hastalar üzerindeki faydaları; 

• Dokunsal temas, çok ilkel bir ifade biçimidir. Bir kile hafif bir 

dokunuş bile iz bıraktığından kil ile çalışırken bir etki yaratma - bir 

şeyi dönüştürme - yeteneği ortaya çıkarılmaktadır. 

• Bütünsel deneyim, kil ile yaratmanın fiziksel-duygusal-zihinsel bir 

deneyim süreci olmasını ifade etmektedir. Kaslar ve ince motor 

becerileri aktif kullanılırken aynı zamanda hayal gücünü de  harekete 

geçirmektedir. 

• Bilinçli/bilinçsiz düşünce ve arzuların ifade edilebildiği bir alan 

sağladığından sanat yapmak benliğin bir uzantısıdır. Terapide 

özgürce konuşmak gibi kendimizi akışa bırakabildiğimizde, anlamlı 

bir ifadeye dönüşebilmeleri için hissedilen fantezilere ve gerçek 

acılara yer açılmalıdır. 

• Seramik sanatçılarıyla yapılan bir söyleşide Mindy Stillman kil 

terapiyi “Çömlekçilik beni anında tatmin olma ihtiyacından 

uzaklaştırıyor çünkü tamamlanmayı bekleyen çok şey var.”; Meg 

Biddle “…yaşamın aceleciliğine yaşayış şekline göre bir panzehir” 

şeklinde ifade etmekte ve doğal kolay ulaşılabilir bir panzehir 

olduğunu dile getirmektedirler. 

• Kili vurma dövme ezme hareketleriyle saldırganlığın serbest 

bırakılmasını atölye müdürü “Bir parçanın sonuna kadar gitmesine 

izin verseniz bile, her an onu ezmeye karar verebilirsiniz, bu da size 

güvenli bir şekilde yaratma/yıkma dürtülerine teslim olmanızı 

sağlar.” şeklinde ifade etmektedir. 

• Kil terapi ile tıpkı bir meditasyon gibi çoğu insan bir proje üzerinde 

tek başına çalışır ve sanatçının kile katılmasına izin verdiğinde 

üzerine bir tür sessizlik ya da akış durumu gelir. 
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• Terapi genellikle yalnız yapılan bir sanat olsa da, kil terapinin 

atölyede yan yana çalışan gruplar halinde gerçekleştirilmesi ile 

topluluğun kendisi iyileştirici ve ilham verici bir süreç olacaktır. 

(Finkeistein, 2020). 

 
Resim 17. Kil Terapi Çalışmaları  

Kaynak: Buck, 2015; Sterner, 2022   

Kil sanatı terapisinin majör depresif bozukluğu olan yetişkinler 

üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışmada, kil terapinin depresif belirtiler, 

genel sağlık ve beden-zihin-ruh esenliği üzerinde görsel sanat terapilerine göre 

daha anlamlı bir zaman-grup etkisi gösterdiği bildirilmiştir (Nan, Hinz, & 

Lusebrink, 2021). Tüm yaş gruplarına, çocuklara, gençlere ve yaşlı bireylere 

hitap eden kil sanat terapisi, kanser tanısı almış bireylerin zorlandıkları 

deneyimleri yaratıcı yollarla çözmek istediklerinde güvenle 

kullanılabilmektedir (Buck, 2015; Sterner, 2022). Kanser hastalarında kil 

kullanımının olumlu etkilerine birçok yerde vurgu yapılmış olsa da ulusal ve 

uluslararası literatürde kanser tanısı almış bireylerle doğrudan kilin kullanıldığı 

çalışmalar diğer sanat terapi türlerine göre daha geri planda kalmıştır. Kanser 

hastalarında sanat terapi kullanımını ve etkinliğini inceleyen bir meta-analizde 

(Jiang, Chen, Xie, Feng, Chen, & Peng, 2020) incelenen çalışmalardan sadece 

ikisinin kanser hastalarında kil terapi ile yapıldığı belirtilmiştir. Bu 

çalışmalardan birinde kan ve kemik iliği kanseri olan bireylerin depresyon ve 

yorgunluk puanlarının kil terapi sonrası düşme eğiliminde olduğu, sanat 

terapinin birinci seansında “istek”, ikinci seansında ise “geleceğe dair umut” 

ifadelerinin yansıması oldukça dikkat çekmiştir (Ando, Imamura, Kira, & 

Nagasaka, 2013).  
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Teraryum Terapi 

“Etkileyici Teraryum”, ekolojik sanat terapisi alanında yeni bir müdahale 

aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle literatürde kanser hastalarında 

yapılmış çalışmaya rastlamak zor olsa da teraryum terapinin bir sanat terapi 

yöntemi olarak kullanılabileceği düşünülmüştür. Bu kapsamda gelecekte iyi bir 

klinik müdahale aracı olarak kullanılmak üzere deneyimsel süreci daha iyi 

anlamak için aynı üniversiteden öğrencilerden ve idari personelden oluşan bir 

örneklem üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Çalışma sonucunda her iki grubun 

da teraryum deneyimine karşı yüksek olumlu tutumlara sahip olduğu 

gösterilmiştir. Niteliksel veriler, katılımcıların teraryumlarını inşa ederken ve 

bakımını yaparken keyif ve sakinlik duyguları yaşadıklarını göstermiştir. 

Çalışmada teraryum, katılımcılar tarafından kendini ifade etmeyi mümkün 

kılan ve sembolik-anlatı odaklı bir kişisel alan olarak algılanmıştır (Gavron, & 

Shemesh, 2022).  

 
Resim 18. Teraryum Çalışmaları  

Kaynak: Özdoğan, 2022 

Sonuç 

Günümüzde gelişen tanı tedavi ve bakım teknolojileri sonucunda kanser 

hastalarının beklenen yaşam süreleri artmıştır. Bu süreçte hastanın bireysel ve  

bütüncül ele alınabilmesi kanser yönetimini desteklemektedir. Tedavi sürecinin 

yönetilebilmesi, kanser hastası, bakım veren ve toplum açısından oldukça 

önemlidir. Birçok açıdan uzun ve zorlu bir yol olan kanser yolculuğunda 

bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal bir bütün olarak yaşamlarını maksimum 

verimlilikte devam ettirmeleri gerekmektedir. Sanat terapi ile hastaların yaşam 

doyumları, özgüvenleri artmakta, fiziksel semptomların yönetiminde farkı 

başetme becerileri kazanmaktadırlar. Bu nedenle sanat terapileri kanser 

hastalarının bakımına katılmalıdır. 
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GİRİŞ 

Deri, mekanik, termik ve kimyasal tüm dış etkenlere karşı vücudumuzu 

koruyan ve vücut yüzeyini örten en büyük organdır (Önsüz, 2019). Derinin 

birçok işlevi bulunmaktadır (Dabrowska vd., 2018). Deride bulunan birçok 

sinir sayesinde sıcak, soğuk, ıslak ve kuru, sert veya yumuşak gibi özellikleri 

gözümüzle görmeden de farkedebiliriz. Damar yönünden zengin olan deri, hem 

kan deposu olarak hem de metabolik atıkların vücuttan dışarı atılmasında 

önemli görevler üstlenmektedir. Deri hem izolasyon hem terleme yoluyla vücut 

ısısının düzenlenmesinde, içermiş olduğu bazı maddeler sayesinde ve güneş 

ışığının da etkisiyle kemiklerin normal gelişiminde önemli rolü olan D 

vitamininin oluşmasında ve organizmayı mekanik yaralanmalardan ve 

mikroorganizmalardan korumak gibi önemli roller oynamaktadır (Baroli, 2010, 

Dabrowska vd., 2016). Deri bir taraftan vücudu çevreden koruyan bir bariyer 

görevi gören diğer taraftan ise immünolojik ve duyusal bir merkez olarak 

görevleri bulunan bir organdır (Dabrowska vd., 2018). 

Dermatolojik hastalıklar, dünya genelinde yaygın olarak görülen, her 

yaşta insanı etkileyebilen, birey ve toplum için maliyeti yüksek olan önemli bir 

halk sağlığı sorunu olarak kabul edilir (Hay vd., 2014). Dermatolojik 

hastalıklara genetik ve çevresel etkenler neden olabilir. Özellikle çevre 

hastalığın direkt nedeni olabileceği gibi, hastalıklar için predispozan etki 

yapabilir veya hastalığın seyrini etkileyebilir (Güler ve Acar, 2012). Cilt 

hastalıklarına yol olabilecek çevresel etmenler, fiziksel (sıcak, soğuk, 

radyasyon, mekanik faktörler vb.); kimyasal (metaller, solventler vb.); 

biyolojik (virüs, bakteri, mantarlar, parazitler) ve psikososyal (stres vb.) 

bileşenlerden oluşur (Misery, 2007).  

Fiziksel etkenler biri olarak güneş ışığı, D vitamininin sentezinde, deride 

melaninin yapımını uyarmada, ısı sağlaması, antiseptik özelliği ve ruhsal olarak 

olumlu etki göstermesi gibi önemli yararlarına karşın güneşin cildin 

yaşlanması, cilt kanserleri gibi zararlı etkileri de bulunmaktadır. Diğer bir 

fiziksel etken olan ultraviyole ışınları, cildin yaşlanması ve cilt kanserlerine 

neden olan en önemli güneş ışığı spektrumudur (Matsumura ve Ananthaswamy, 

2004; Narayanan vd., 2010). Güneş spektrumunun ultraviyole ışınlarının bazı 

dalga boyları ciltten emilerek, kalıcı pigmentasyon, yanık, cilt yaşlanması ve 

cilt kanserine neden olabilir. Yapılan bazı çalışmalarda, güneş ışığının başta cilt 

kanserleri olmak üzere birçok cilt hastalığının oluşmasında etkili olan en 
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önemli çevresel faktör olduğu belirtilmektedir (Guy vd., 2011; Battie vd., 

2012). Ayrıca derinin iyonizan radyasyona maruz kalması durumunda tahriş, 

yanık, ülserasyonlar görülürken, uzun süreli ve düşük dozda maruziyet ise deri 

kanseri riskini artırmaktadır (Gawkrodger, 2004). Uzun süreli basınç gibi 

mekanik etkenlerde deride eritem, vezikül ve büllere neden olabilir.  

Deri hastalıklarına neden olan kimyasal etkenler arasında önde 

gelenlerden biri metallerdir. Metaller insan vücuduna farklı yollarla girerek 

sağlığı olumsuz etkilerler. Deri vücudu koruyan bir bariyer aynı zamanda da 

yüzey organı olarak metaller ile temas halindedir. Krom, arsenik, bakır, nikel 

gibi metaller deride döküntüden ülserasyonlara kadar çeşitli hastalıklara yol 

açabilir (Fonacier vd., 2010). Yine tarımda bitkileri korumak için kullanılan 

pestisidler, deride tahriş, dermatit, ürtiker gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol 

açabilir. Ayrıca yağ çözücü etkileri olan solventler deride kuruluk, egzema, 

dermatite neden olabileceği bildirilmiştir (Svendsen ve Hilt, 1997). 

Deri hastalıklarına neden olan biyolojik etkenler; bakteriler, virüsler, 

mantarlar ve parazitlerdir. En çok neden oldukları ve sık görülen hastalıklar 

arasında şarbon, apse, siğil, zona, uçuk gibi herpes lezyonları, deri tüberkülozu, 

kandida ve mikozlar bulunmaktadır. Ayrıca hayvan veya böcek ısırmaları 

sonrasında görülen alerjik veya anaflaktik reaksiyonlar da bu grupta 

değerlendirilir (Bilir, 2016).  

Cilt emosyonel olarak kızgınlık, öfke, utanç gibi birçok duygunun dışa 

vurulmasında, kişinin özgüveninde, beden imajında ve sosyal ortam 

oluşturmasında önemli rol oynamaktadır. İnsanların içinde bulundukları 

psikolojik stres yaratan durumlar cildi etkilerken, tam tersine ciltteki herhangi 

bir sağlık sorunu da kişilerin ruhsal sağlığını olumsuz etkileyebilir (Hunter vd., 

2015). Bu çift yönlü durum, psikososyal stresin cilt hastalıklarında oldukça 

önemli olduğunu göstermektedir. Zihin ve cilt arasındaki etkileşimi içeren 

durumlar psikodermatolojik bozukluklar olarak adlandırılmaktadır (Da Silva 

Lima vd., 2016). Özellikle stres gibi psikososyal nedenler ile dermatolojik 

hastalıkların oluşumu veya alevlenmeleri arasında önemli bir ilişki vardır. 

Psikososyal nedenlerden kaynaklı oluşan veya alevlenebilen cilt hastalıklarına 

egzema, akne, ürtiker, pruritus, rozasea, dermatit, herpes vb. örnek olabilir 

(Tohid vd., 2017). Deri hastalıkları ve stres arasındaki ilişkide stres yaratan 

olayların özelliği ve yoğunluğundan daha fazla kişisel özellikler ve baş etme 

becerilerinin önemli olduğu bildirilmektedir (Al’Abadie vd., 1994). Bu sebeple 



173 | SANAT VE SAĞLIK 

 

tedavi için psikososyal girişimlerin önemli olduğu belirtilmektedir. 

Psikodermatolojik bozuklukların tedavisinde, psikoterapötik teknik olarak 

gevşeme eğitimi, bilişsel davranışçı yaklaşım, stresle başa çıkma eğitimi 

üzerinde durulmuştur (Da Silva Lima vd., 2016) Psikoterapötik tekniklerden 

davranış terapileri, öğrenme yöntemlerinin, davranış bozukluklarında analiz ve 

tedaviye düzenli bir şekilde uygulanmasıdır. Bilişsel yaklaşımlar ise olay, 

düşünce, duygu ve davranış arasındaki mental süreçleri inceler. Terapiler 

esnasında kişilerin uyumunu bozan davranışları oluşturan düşünceler belirlenir 

ve bu düşünceleri yerine farklı düşünceler konularak olumsuz duygu ortadan 

kaldırılmaya çalışılır. Bilişsel davranışçı terapi tekniklerinin, 

psikodermatolojik hastalıklarda etkili olduğu belirlenmiştir (Fortune vd., 

2002).  Bu girişimler, hastalarda stres ve depresyon düzeylerini, stresle baş 

etme becerilerini ve yaşam kalitelerini pozitif yönde etkilemektedir (Fortune 

vd., 2004).  

Psöriazis (Sedef hastalığı) 

Sedef hastalığı, güçlü bir genetik yatkınlık ve otoimmün patojenik 

özelliklere sahip kronik inflamatuar bir deri hastalığıdır. Dünya çapında 

görülme sıklığı yaklaşık %2'dir, ancak bölgelere göre değişiklik göstermektedir 

(Rendon ve Knut Schäkel, 2019). Sedef hastalığı, her iki cinsiyette de eşit 

derecede yaygın olan çok yönlü bir hastalıktır, ancak erkeklerde kadınlara göre 

hastalığın daha şiddetli formlarının görüldüğü belirtilmektedir (Hägg vd., 

2013). Sedef hastalığı en sık kafa derisi, gövde ve uzuvların ekstansör 

kısımlarını (dirseklerin arkası ve dizlerin önü), göbek çevresini, peri-anal ve 

kulak arkası bölgeleri  tutan kırmızı pullu plaklarla kendini gösterir (Ko vd., 

2019). Sedef hastalığının beş türü bulunmaktadır. Bunlar; 

✓ plak tipi psöriazis (psoriasis vulgaris),  

✓ guttat psöriazis, 

✓ eritrodermik psöriazis, 

✓ püstüler psöriazis, 

✓ artropatik psöriazis (Boehncke ve Schön, 2015). 

Kronik plak tipi sedef hastalığı (psoriasis vulgaris), hastalığın en yaygın 

şeklidir ve vakaların yaklaşık %90'ını oluşturur. Tipik lezyonları pullarla kaplı 

monomorfik, keskin sınırlı eritematöz plaklardır ( şekil 1A ). Plaklar az olabilir 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6629583/#CD011972-bbs2-0073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6629583/#CD011972-bbs2-0073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6629583/#CD011972-bbs2-0073
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/psoriasis-vulgaris
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673614619097?via%3Dihub#fig1
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( şekil 1B ), bazen daha geniş alanlara yayılabilirler ( şekil 1C ) veya tüm vücut 

yüzeyini etkileyen eritroderma şeklinde de ortaya çıkabilirler ( şekil 

1D ). Eritroderma yaşamı tehdit eden bir hastalıktır ve herhangi bir tür sedef 

hastalığı eritrodermik hale dönüşebilir (şekil 1) (Boehncke ve Schön, 2015). 

 

 

Şekil 1. Sedef hastalığının klinik belirtileri  

Kaynak: Boehncke, W.H., Schön, M.P. (2015). Psoriasis. Lancet, 5;386(9997):983-

94.  

Gümüş renkli pullu tipik eritematöz plaklar (A) dağılabilir (B, psoriasis 

nummularis), derinin daha geniş alanlarını kaplayabilir (C, psoriasis 

geographica) veya tüm vücut yüzeyini etkileyebilir (D, eritrodermik 

psoriazis). Kafa derisi tutulumunda iz bırakmayan alopesi (E) eşlik edebilir. . 

Psöriazisli hastaların %30'unda psoriatik artrit (F, başparmak interfalangeal 

eklem) ve tırnak yapısında değişiklikler görülür. Tırnak yapısındaki 

değişiklikler çukurlaşma ve sarı/kahverengi renk değişikliğinden (G) distrofiye 

(H) kadar değişiklik gösterebilir (şekil 1). 

Sedef hastalığını, kaşıma, piercing, dövme gibi hafif travmalar, güneş 

yanığı veya kimyasal içerikli ve tahriş edici özellikteki maddeler gibi spesifik 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673614619097?via%3Dihub#fig1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673614619097?via%3Dihub#fig1
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/erythroderma
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673614619097?via%3Dihub#fig1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673614619097?via%3Dihub#fig1
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/scalp
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/alopecia-mucinosa
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/irritant-agent
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olmayan tetikleyicilerle birlikte beta blokerler , lityum, sıtma ilaçları ve non-

steroidal antiinflamatuar ajanlar gibi sistemik ilaçlar şiddetlendirebilir 

( Basavaraj vd., 2010) Ayrıca stres, obezite, aşırı alkol tüketimi, sigara ve 

hareketsiz yaşam tarzı gibi sağlıksız yaşam tarzları da sedef hastalığının 

başlaması ve alevlenmesi ile ilişkili faktörler arasında yer almaktadır ( Frankel, 

2012 ; Keyworth, 2014 ). 

Sedef hastalığının bilinen bir tedavisi yoktur, ancak birçok terapi 

semptomları azaltabilir veya neredeyse tamamen durdurabilir. Sedef 

hastalığının tedavisinde yaşam tarzı değişikliği, diyet, egzersiz, kilo verme, 

sigarayı bırakma ve alkolden uzak durma potansiyel olarak etkili yöntemler 

arasında sayılabilir (Ko vd., 2019). Bununla birlikte bilişsel davranışçı terapi 

teknikleri ve sanatla terapinin psikodermatolojik hastalıklarda etkili olduğu 

belirtilmektedir (Fortune vd., 2002). Lazaroff ve arkadaşları, psörasis ve 

dermatitli hastalarda müzik terapisi ile kaşıntının şiddetinde azalma olduğunu 

belirlemişlerdir (Lazaroff ve Shımshoni, 2000). Özelikle psöriazis 

hastalarındaki gibi duygu dışavurumu güçlüklerinin olduğu hastalıklarda 

sanatla terapi uygulamaları, psikososyal yaklaşım olarak yardımcı bir yöntem 

olabilir. Ayrıca bilişsel davranışçı terapi yöntemlerinden gevşeme 

egzersizlerinin, anksiyeteyi azaltarak toleransı artırma ve ağrı veya kaşıntı gibi 

belirtilerle başetmeyi kolaylaştırarak dermatolojik semptomların oluşması ve 

alevlenmesini önlemekte yararlı olduğu bildirilmektedir (Levin ve Maibach, 

2002). Piaserico ve arkadaşları çalışmalarında, bilişsel-davranışçı terapi ile 

ultraviyole ışık tedavisini birleştirerek tedavi alan psöriazis hastalarında 

iyileşmenin önemli ölçüde arttığını göstermiştir (Piaserico vd., 2016). 

Ürtiker 

Ürtiker, geçici kabarıklıklar ve anjiyoödemin veya her ikisinin 

birden gelişmesi olarak tanımlanır (Zuberbier vd., 2015). Kabarıklık, 

çoğunlukla parlak kırmızı bir eritemle çevrili olur ve güçlü bir kaşıntı 

veya yanma hissi eşlik ettiği cildin sınırlı yüzeysel ödemi ile 

karakterizedir (şekil 2). Ürtikerde kabarıklıklar birkaç dakika içinde 

gelişir ve cilt 1-24 saat içinde normal görünümüne döndüğü için 

geçicidir. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/beta-adrenergic-receptor-blocking-agent
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/antimalarial-agent
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6629583/#CD011972-bbs2-0043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6629583/#CD011972-bbs2-0043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6629583/#CD011972-bbs2-0017
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Ürtikerin hem süresi hem de nedenleri/tetikleyicileri göz önünde 

bulundurularak sınıflandırma yapılmaktadır (Zuberbier vd., 2015; 

Magerl vd., 2016). Akut ürtiker, 6 hafta gibi bir süre boyunca anjioödem 

ile birlikte veya ödem olmaksızın tekrarlayan kabarıklık görünümü ile 

tanımlanırken, lezyonların 6 haftadan uzun bir süre boyunca tekrarlaması 

kronik ürtiker olarak kabul edilir (Zuberbier vd., 2015). Vakaların %10-

20'sinde anjiyoödem, ürtikerin ilk ve sıklıkla tek belirtisi olabilir (Weller 

vd., 2015). Anjioödem, deride veya mukozalarda lokal, enflamatuar 

olmayan ve kendini sınırlayan bir ödem şeklidir (Özdemir, 2019). 

Deri lezyonlarının kendiliğinden ortaya çıkıp çıkmadığına veya 

belirli bir tetikleyici tarafından indüklenip indüklenmediğine bağlı 

olarak, ürtiker ya kronik spontan ürtiker ya da kronik uyarılabilir ürtiker 

olarak sınıflandırılır (Zuberbier vd., 2015; Magerl vd., 2016). Kronik 

spontan ürtiker, enfeksiyonlar, gıda veya ilaç intoleransı, genetik 

yatkınlık veya otoimmünite tarafından tetiklenen mast hücre kaynaklı bir 

hastalık olarak kabul edilir (Kolkhir vd., 2017). Kronik uyarılabilir  

ürtikerin ise soğuk hava, sıvı veya katı maddelere maruz kalındığında 

gelişen lezyonlarla karakterize soğuk ürtikeri, cildin lokal ısı maruziyeti 

sonrası gelişen ısıya bağlı sıcak ürtikeri, cilt ve mukozaların basınca 

maruz kalan bölgelerinde görülen geç basınç ürtikeri, güneşe 

mağruziyete bağlı daha çok atopik ciltlerde oluşan solar ürtikeri, 

duygusal stres, ağır egzeriz, sıcak veya baharatlı yiyeceklerin neden 

olduğu kolinerjik ürtiker şeklinde farklı alt grupları yer almaktadır 

(Tablo 1) (Radonjic-Hoesli vd., 2018). 
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Tablo 1. Ürtiker sınıflaması 

Akut ürtiker Kronik ürtiker  

< 6 hafta > 6 hafta  

 Kronik spontan ürtiker Kronik uyarılabilir 

ürtiker 

  Semptomatik 

dermografizm 

Soğuk ürtikeri 

Geç basınç ürtikeri 

Solar ürtiker 

Sıcak ürtikeri  

Titreşim ürtikeri 

Kolinerjik ürtiker 

Akuajenik ürtiker 

Temas ürtikeri 

Kaynak: Göncü, E. K., Aktan, Ş., Atakan, N., Başkan, E. B., Erdem, T., Koca, R., ... 

& Utaş, S. (2016). The Turkish Guideline For The Diagnosis And Management Of 

Urticaria-2016| Türkiye Ürtiker Tani Ve Tedavi Kilavuzu-20162016   

 

Akut ürtikerde kaşıntı, hastaların yaşam kalitesi üzerinde en fazla 

olumsuz etki yaratan durumdur. Akut ürtikeri olan hastaların, kronik ürtikeri 

olan hastalara göre yaşamlarından daha fazla memnun oldukları ve duygu 

odaklı başa çıkma yöntemini kullandıkları ve daha fazla sosyal desteği 

arayışında oldukları gösterilmiştir (Zelić vd., 2016). Kronik ürtikerli hastalarda 

sinirlilik ve lezyonlardan utanma duygusunun daha fazla görüldüğü 

belirtilmektedir (Dias vd., 2016). Ürtiker gibi psikososyal nedenlerden 

kaynaklanabilen veya alevlenebilen psikodermatolojik hastalıklarda uygulanan 

bilişsel davranışsal terapi yöntemlerinin, hastalıkla baş etmede etkili olduğu 

belirtilmektedir.  Evars ve arkadaşları çalışmalarında, hastalara kaşıntıyla baş 

etmeye ilişkin uygulanan bilişsel davranışçı terapinin sonrasında, ciltteki 

lezyonlarda iyileşme olduğu, kaşımama konusunda hastaların özyeterliliğinin 

arttığı ve kullandıkları ilaç dozunda azalma olduğunu belirlemişlerdir (Evers 

vd., 2009). 

Ürtiker tedavisinde, nedenin ortadan kaldırılması ve semptomların 

giderilmesi temel hedeflerdir. Kronik ürtikerde nedenin belirlenmesi veya 

ortadan kaldırılması zor olabilir. Fiziksel tetikleyiciler, nonsteroid 

antiinflamatuar ilaçlar ve aspirin başta olmak üzere bazı ilaçların 

kullanımından, bazı besinler ve stres gibi ürtikeri alevlendirebilecek 

etmenlerden kaçınılması tüm hastalara önerilmektedir (Kocatürk Göncü vd., 

2016).   
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Psikodermatolojik Hastaliklar ve Sanat Terapisi 

Psikodermatolojik hastalıklarda, psikoterapötik teknikler ve sanatla 

terapi etkili psikososyal yaklaşımlar arasında yer almaktadır. Sanat ve 

psikoterapinin her ikisinde de içe atılmış veya içe alınmış yaşantıların, şimdiki 

yaşantıya etkileri ve yansımaları vardır. Sanatla terapide amaç, bireylerin 

korku, kaygı, mutsuzluklarını yok etmek değil, baş etmekte zorlandığı bu 

duygularını yaratıcı şekiller kullanarak baş edilebilir hale getirebilmektir 

(Killick ve Schaverien, 2003; Mollaoğlu, Mollaoglu &Yanmış, 2022). Sözlü 

olarak dile getirilemeyen durumların sanatla dışavurumu bireyi güçlendirirken 

diğer yandan yaşam kalitesini arttırabilir (Çakmak vd., 2020). 

Sanat terapisi, kişinin bilinç dışı duygularını dışa vurması ve iç 

dünyasına anlam vermesine yardımcı olan bir ifade şeklidir. Sanat tarih öncesi 

zamanlardan itibaren farklı kültürlerde bir terapi yöntemi olarak uygulanmıştır. 

21. yüzyıldan itibaren sanat terapisi, sosyal becerileri geliştirme, problem 

çözme, kaygıyı azaltma ve kendine saygısını artırma açısından terapötik olarak 

kullanılmaktadır. Sanat terapisi içerisinde resim, müzik, tiyatro, sinema, 

edebiyat, fotoğraf, dans, heykel gibi birçok bileşeni bulundurmaktadır (Case ve 

Dalley, 2014). Sanat terapisi, bireyin iç dünyasında bastırdığı sözlü olarak dile 

getiremediği duygularını sanatsal yöntemlerle ifade etmesi sürecidir 

(Malchiodi, 2011). Sanat terapisti, hastayı bir tedavi programına alarak, terapi 

esnasında hastanın sanat yöntemlerini kullanarak ortaya koyduğu ürün ile 

hastadan daha fazla bilgi almayı hedefler, bu şekilde iyileşmesine yardımcı 

olmaya çalışır. Sanat terapisi, hem psikolojik hem fiziksel birçok hastalığın ya 

da sorunun tedavisinde, görsel sanatları hastaların tedavisine entegre eden bir 

psikoterapi çeşididir (Case ve Dalley, 2014). Holmqvist ve arkadaşları (2017), 

sanat terapisinin hastalarda bilinçleri, iç dünyalarındaki farkındalığı ve egoları 

üzerinde etkili olduğunu ve içsel değişimin gözlenebileceğini belirtmişlerdir. 

Sanat terapisi yöntemlerinden biri olan müzik terapi uygulaması, hipofiz 

bezinin uyarılması ve endorfin salınımının artırılmasını sağlar. Vücudun ruhsal 

durum düzenleyicisi ve doğal ağrı kesicisi olan endorfinin salınımı sonucunda 

ağrı ve anksiyete azalır ve algılama artar. Bu nedenle psörasis ve dermatit gibi 

kaşıntılı deri hastalıklarında, anksiyeteyi azaltmak için müzik kullanılmaktadır. 

Müzik ile gevşeme, dikkati başka yöne çekme veya işitsel uyarı sayesinde 

kaşıntının nörolojik olarak baskılandığı düşünülmektedir (Mollaoğlu, 2020; 

Sidorenko, 2000).  
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Deri yaşamın erken döneminden itibaren duygusal bağlanmanın temel 

organıdır. Ruhsal açıdan sıkıntı yaşanılan veya daha sonraki yaşam 

dönemlerinde ihtiyacımız olan güven duygusu gibi psikolojik hayatımızdaki 

önemli gelişim süreçlerinde etkilidir (Burns, 2008, Hong vd., 2008) Sarandöl 

ve ark. psöriazis tanısına sahip hastalarla resim, müzik ve seramik gibi farklı 

sanatları kullanarak grup çalışması yaptıkları ve hastalığın oluşumu ve seyrine 

neden olan stres etkenlerinin belirlenmesi ve sanat terapisi uygulamasının deri 

hastalıklarının belirtileri üzerindeki etkisini değerlendirdikleri çalışmalarında; 

sanatın duygu dışavurumundaki güçlü etkisinin hastalarda geçmişteki 

kayıplarına dair yaşadıkları emosyonel sıkıntıları ve ihtiyaçlarını ifade 

etmelerini kolaylaştırdığı, sanatla terapi uygulamalarının fark edilmeyen 

emosyonel stres yaratan durumların dışa vurulmasında ve fark edilmesinde ve 

yaşanılan olaylar ile ilişkilendirilmede iyi bir yöntem olduğu belirlenmiştir 

(Sarandöl vd., 2019). Deri ile ilgili hastalıklarda, sanatla terapinin deri 

hastalığına ait belirtilerin azalmasında, içe atılmış yaşantı ve duyguların fark 

edilip tanınmasında etkili bir yöntem olabilir (Sarandöl vd., 2019). 

SONUÇ 

Sonuç olarak psikodermatolojik hastalıklar başedilmesi oldukça güç, 

sabır ve zaman gerektiren durumlardır. Bu zorlu süreçle başedebilmek için 

dermatologların hastalarının biyopsikososyal yönden bir bütün olarak ele 

almaları gerekir. Emosyonel olayların birçok deri hastalığının ortaya çıkışı veya 

alevlenmesinde etkili olduğu belirtilmektedir. Dermatolojik hastalığı bulunan 

kişilerde psikoterapötik teknikler ve sanatla terapi gibi yöntemler, duygusal 

strese neden olan bilinç altı duyguların dışavurumunu ve fark edilmesini 

kolaylaştırıcı bir yöntem olabilir. 
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GİRİŞ 

Dünya genelinde yüksek oranda morbidite ve mortaliteye neden olan 

hastalıklar arasında ilk sırayı kardiyovasküler hastalıklar almaktadır (Mills ve 

diğerleri,2020). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2020 yılı Bulaşıcı Olmayan 

Hastalıklar Raporu’na göre kardiyovasküler hastalıklar dünyadaki ölümlerin 

%30’una (18 milyon) neden olmaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık 8 milyonu 

koroner kalp hastalığı, 7 milyonu inme ve 10 milyonu ise hipertansiyona bağlı 

yaşanmaktadır (WHO,2022).  

Hipertansiyon, arteryal kan basıncının devamlı olarak yükselmesi ile 

ortaya çıkan kardiyovasküler bir sağlık sorundur. Hipertansiyonun dünya 

genelinde görülme sıklığı her yıl artış gösterirken diğer taraftan neden olduğu 

komplikasyonlar ile de toplum sağlığı açısından büyük risk taşımaktadır 

(WHO,2022). Başlangıçta özellikli bir semptomu ile ortaya çıkmayan 

hipertansiyon çoğunlukla kolay tedavi edilebilecek ve koruyucu önlemler ile 

kontrol altına alınabilecek olan bir durumdur. Kan basıncı yüksekliğinin geç 

teşhis edilmesi ya da farmakolojik yöntemler ile yeterli tedavinin 

sağlanamaması sonucunda kardiyovasküler, nörolojik, renal sistem gibi birçok 

sistem ve organda komplikasyonlar meydana gelebilmektedir (Grillo ve 

diğerleri,2019). Son yıllarda giderek artmakta olan büyük ölçekli kan basıncı 

tarama programları ile hipertansiyona yönelik toplumsal farkındalık 

oluşturularak erken tedavi ile komplikasyonların önüne geçilmeye 

çalışılmaktadır.  

 

Hipertansiyonun Sınıflandırılması 

Avrupa Hipertansiyon Topluluğu (European Society of Hypertension, 

ESH) ve Avrupa Kardiyoloji Topluluğu (European Society of Cardiology, 

ESC) tarafından yayınlanan kılavuzlarda hipertansiyonun sınıflandırması 

yapılmıştır. Bu kılavuzlara göre, sistemik arteriyel basınçta kronik yüksekliğin 

var olması ile sistolik kan basıncının 140 mmHg ve/veya diastolik kan 

basıncının       90 mmHg ve üstü olması hipertansiyon olarak tanımlanır 

(Hanssen ve diğerleri,2022). 

Hipertansiyonu Önleme, Belirleme, Değerlendirme ve Tedavi Ulusal 

Komitesi (Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, 

and Treatment of High Blood Pressure, JNC)’nin hazırladığı ve Amerikan 

Kalp Birliği (America Heart Association, AHA) tarafından da kabul görerek 

kullanılan kılavuzda hipertansiyon sınıflandırılması aşağıdaki Tablo 1’de 

sunulduğu gibidir (). Birçok yayınlanan kılavuzun olması, farklı etiyolojik ve 
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klinik yapıda olan bireylerin kan basıncı seviyelerinin sınıflandırılması için 

kullanılmaktadır (Mahdavi, ve diğerleri,2020 ).  

 

Tablo 1. Erişkinlerde Kan Basıncı Sınıflandırılması (JNC,2020) 

 

Bu sınıflandırmaya göre ;  

A. Etiyolojik sınıflandırma  

I. Esansiyel (primer ya da idiopatik ) hipertansiyon 

II. Sekonder hipertansiyon  

Kardiyovasküler hastalıklar sonrası gelişen hipertansiyon 

Endokrin hastalıklar sonrası gelişen hipertansiyon 

Santral sinir sistemi hastalıkları sonrası gelişen hipertansiyon 

Renal hastalıklar ile gelişebilen hipertansiyon 

Eklampsi (gebelik dönemi ile sonrası gelişen hipertansiyon) 

İlaca bağlı gelişebilen hipertansiyon 

B. Klinik sınıflandırma 

Kan basıncı değerlerine göre yapılan sınıflandırma  

1. Sistolik hipertansiyon 

2. Diastolik hipertansiyon  

3. Organ hasarının derecesine göre yapılan hipertansiyon 

sınıflandırması: 

Tablo 2. Organ Hasarının Derecesine Göre Hipertansiyonun Sınıflandırılması 

(WHO,2020) 

Evre Semptomlar 

I Organlara özgü herhangi bir semptom bulunmamaktadır  

II Organlara yönelik aşağıda belirtilen semptomlardan en az bir tanesinin 

olması, 

Sol ventrikül hipertrofisi, 

Retinal arterlerin generalize olması 

Proteinüri yada plazma kreatinin düzeyinde hafif artış olması 

Atreosklerotik plakların radyolojik görüntülemeler ile saptanabilmesi  

III Organ hasarı ile aşağıdaki semptomların gelişmesi 

Angina pektoris, myokard enfarktüsü yada kalp yetmezliği 

Kategori                                                                       Sistolik    (mmHg)  Diastolik (mmHg) 

Normal                                <120 <80 

Prehipertansiyon 120-139                            80-89 

Evre 1HT 140-159 90-99 

Evre 2HT  ≥160 ≥100 
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Geçici iskemik ataklar, hemiplejiler 

Papilla ödemi ile gelişen retinal kanamlar 

Böbrek yetmezliği 

Anevrizmalar, emboliler 

     

      Hipertansiyon Epidemiyolojisi 

Hipertansiyonun dünyada her yıl 7.6 milyon kişinin ölümüne yol açtığı 

bildirilmektedir. Hipertansiyon prevalansını değerlendiren 19.1 milyon kişiyi 

içeren bir çalışmada hipertansif kişi sayısının %90 oranında artarak 2020 

yılında 1.13 milyar kişiye ulaştığı belirlenmiştir (WHO,2022). Ülkemizde 

hipertansiyon prevalansının incelendiği çalışmada, hipertansiyon 

prevalansının 30 yaş üzeri erişkinlerde %33.7 olduğu, ilerleyen yaşla birlikte 

kan basıncı değerlerinde artış meydana geldiği belirtilmektedir (Bayram ve 

diğerleri,2021). Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol 

Programı verilerine göre ise toplumda hipertansiyon prevalansının %31.8 

olduğu ve hipertansiyon sıklığının kadınlarda %36, erkeklerde %27.5 olduğu 

saptanmıştır. Aynı raporda hipertansiyon tanısı alan bireylerin %32’sinin tanı 

almadan önce kan basıncını hiç ölçtürmediği, hipertansif hastaların ise sadece 

%40.7’sinin hastalığının farkında olduğu gerçeği ortaya konulmuştur. 

Türkiye’de hipertansiyon farkındalığına yönelik yapılan birçok çalışmaya 

göre, Türkiye’de hipertansiyonu olan her üç kişiden yalnızca biri kan 

basıncının yüksek olduğunun farkındadır (Bayram ve diğerleri,2021). 

Esansiyel Hipertansiyon  

Hipertansiyon tipleri arasında %90 oranı ile en fazla görülme sıklığına 

sahiptir olan tür esansisyel hipertansiyondur. Esansiyel hipertansiyon kan 

basıncı yüksekliğinin bir hastalık olarak kabul edilmediği, bunun yerine 

kardiyovasküler sisteme ait patolojik bir bulgu olarak kabul gördüğü bir 

sorundur (Higaki ve diğerleri, 2019). Esansiyel hipertansiyon sürecini 

oluşturan etiyolojik ve patofizyolojik süreçler tam olarak ortaya 

konulamamaktadır. Bununla birlikte esansiyel hipertansiyon ile 

epidemiyolojik faktöreler arasındaki ilişkiyi sorgulayan çalışmaların 

sonucunda, %30-70 arasında epidemiyolik faktörler ile esansiyel 

hipertansiyon arasında korelasyon saptanmıştır. Bu epidemiyolojik etkenler, 

değiştirilebilir ve değiştirilemez faktöreler olarak sınıflandırılmaktadır (Gupta 

ve diğerleri, 2019;Zhangvediğerleri,2022). 
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Esansiyel Hipertansiyonun Risk Faktörleri  

Kronik hastalık yönetiminde önde gelen stratejilerden biri, risk 

faktörlerinin etkin bir şeklide yönetilebilmesidir.  Hipertansiyonda risk 

faktörlerinin belirlenmesi ile erken teşhis, uygun tedavi ve kan basıncı 

kontrolü sağlanabilmektedir. 

Değiştirilemez risk faktörleri 

• Yaş  

• Cinsiyet  

• Birinci derece akrabalarda koroner arter hastalığı öyküsünün 

bulunması   

Değiştirilebilir risk faktörleri   

•Diyabet mellitus ve kötü kan şekeri regülasyonu  

• Sigara kullanımı 

• Dislipidemi  

• Obezite veya viseral yağlanma 

 • Psikososyal faktörler 

 • Sedanter yaşam, fiziksel aktivitenin az olması  

• Meyve ve sebze tüketiminin az olması  

• Düzenli alkol kullanımı olarak sayılabilmektedir (Silva ve 

diğerleri2019).  

 

Hipertansiyonda Tanı Yöntemleri 

Hipertansiyon tedavisinin etkin olabilmesi doğru tanılamanın yapılması 

ile mümkündür. Hasta değerlendirilirken yaşam şekli, ailesinde 

kardiyovasküler hastalığı olan yakınların varlığı ve hedef organ hasarı gibi 

konularda detaylı inceleme yapılması önem arz etmektedir. 

Hipertansiyon tanı aşamasında; 

öykü alma, düzenli aralıklar ile tekrarlayan kan basıncı ölçümleri, fizik 

muayene ve laboratuvar değerlendirmesi dikkatle ele alınmalıdır 

(Saluy,2019). 

Hipertansiyonun Belirtileri  

Yüksek kan basıncına ait belirtiler, bazen ciddi bir şekilde hedef organ 

hasarı ya da kaybı oluşana kadar fark edilmeyebilir. Kan basıncı yüksekliği 

sonucu gelişebilen organ hasarı yıllar içerisinde gelişim göstermektedir. 

Hipertansiyon çoğu zaman herhangi bir sağlık muayenesi sırasında 
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tanılanabilir. Hipertansiyonda, inme ya da miyokart infarktüsü gibi majör 

komplikasyonların yanında sıklıkla görülen belirtiler; 

• kulaklarda çınlama,  

• epistaksis,  

• senkop,  

• baş dönmesi,  

• boyun ve ense  kısımlarında gelişen ağrı,  

• dispne,  

• noktüri,  

• yüzün kızarması ve sıcağa karşı toleransın azalması ve  

• depresyon, anksiyete gibi duygusal durum değişiklikleridir. 

Bu belirtilerden farklı olarak kan basıncının ani yükseldiği durumlarda 

çift görme, dilde peltekleşme, noktüri ve vücutta karıncalanma hisside ortaya 

çıkabilmektedir. Ayrıca kan basıncı yüksekliği sonucunda organ hasarı 

gelişen bireylerde hasara uğrayan organa özgü belirti ve bulgular ortaya 

çıkabilmektedir (Brouwers ve diğerleri,2021).  

Hipertansiyon komplikasyonları 

 Hipertansiyon ile damar içerisinde oluşan yüksek basınç sonucu 

gelişen vasküler hasar, emboliler, rüptürler ve organlarda iskemiler 

oluşurabilmektedir. Hipertansiyon sonucu meydana gelen komplikasyonların 

erken tanı ve tedavisinin yapılması, kontrol altına alınması mortalite 

oranlarının düşmesini sağlayabilir. 

Hipertansiyon komplikasyonları; retinopatik, kardiyovasküler, 

serebrovasküler ve renal olmak üzere dört grup altında incelenmektedir (Kitt 

ve diğerleri,2019). 

 

Retinopatik Komplikasyonlar 

Retinopati hipertansiyonda en yaygın bilinen göz komplikasyonudur. 

Retinal ven ve retinal arter oklüzyonları, retinal emboli, iskemik optik 

nöropati ve hipertansif korioidopati de hipertansiyonla birlikte görülebilir. 

Göz dibi, vücutta arter ve arteriyollerin görüntülenebildiği tek yer olarak 

kabul görmektedir. Bu nedenle hipertansiyonun oluşturduğu mikrovasküler 

hasarı doğrudan değerlendirme olanağı oluşturmaktadır. Hipertansiyonda 

retina hasarına neden olan mekanizmalar vasküler düzeyde özellikle oksidatif 

stres ve seruloplazmin ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Oksidatif stres 

hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı ve kanser gibi pek çok 
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hastalığın patogenezinden sorumlu tutulmaktadır (Aziz ve diğerleri,2021; 

Harjasouliha ve diğerleri,2017). Yapılan çeşitli çalışmalar seruloplazmin 

düzeyi ile oksidatif stresin arasında pozitif bir korelasyon belirlemişlerdir. 

Aynı zamanda diyabetik retinopati ile seruloplazmin düzeyi arasında  ilişki 

olduğunu gösteren birçok çalışma da bulunmaktadır. Bu bulgulardan yola 

çıkarak hipertansiyon ile ortaya çıkan retinopatide seruloplazmin seviyesi 

arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışmalar yapılmıştır. Yılmaz ve ark (2021) 

serum seruloplazmin düzeyin ile hipertansiyonun komplikasyonu olan 

retinopati arasındaki ilişkiyi değerlendirmişler ve iki değişken arasında 

anlamlı koreleasyon belirlemişlerdir (Yılmaz ve ark.2021). Sonuç olarak; 

hipertansiyon sonucu gelişen komplikasyonlardan biri olan retinopatinin  

oksidatif stres ve seruloplazmin ile ilişkisinin olabileceği ve hastalığının 

prognozu için bu belirteçlerinin takibinin önemli olduğu yorumu yapılabilir. 

Kardiyovasküler Komplikasyonlar 

Sol ventrikül hipertrofisi, hipertansiyonun kardiyovasküler sistemde en 

fazla neden olduğu komplikasyonların başında gelmektedir. Gelişen sol 

ventrikül ani ölüm riskini artırmakta, konjestif kalp yetmezliği ve ritim 

bozukluklarına neden olabilmektedir (Yücel ve ark.2022). Ayrıca, yüksek kan 

basıncı aort dilatasyonuna ve aort kapak uçlarında dejeneratif etki 

oluşturduğundan aort yetersizliğini artırabileceği yönünde kanıtlar 

bulunmaktadır (Katsi ve ark.2019;Yücel ve ark.2022) Yaş ve cinsiyetten 

bağımsız olarak anjina pektoris ve miyokard infarktüsü gelişme riskini hızla 

artıran faktörlerin başında sistolik ya da diastolik kan basıncı yüksekliği 

gelmektedir. Kan basıncı yüksekliği ile yetersiz koroner perfüzyon miyaokard 

iskemisine neden olabilir. Konjestif kalp yetmezliği, açısından kan basıncı 

yüksekliği ele alındığında daha önceki yıllarda yapılan Framingham 

çalışmalarında konjestif kalp yetmezliği olan hastaların yaklaşık yarısından 

fazlasında hipertansiyon belirlenmiştir (Aksoy ve diğerleri,2021). Tüm bu 

veriler doğrultusunda sol ventrikül hipertrofisi ve miyokard iskemileri zaman 

içerisinde konjestif kalp yetmezliğine zemin hazırlayabilmektedir (Pençe ve 

dieğerleri,2019). 

 

Serebrovasküler Komplikasyonlar  

Yüksek kan basıncı nedeni ile gelişebilecek serebrovasküler olaylar; 

iskemik ataklar ve embolililerdir. Hipertansiyon iskemik ve hemorajik 

inmelerin “en önemli” değiştirilebilir risk faktörü olarak kabul görmektedir. 

Hipertansiyon servikal ve serebral büyük damarlarda ateroskleroz sürecini 
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hızlandırarak arterial emboli ve iskemik inmelere neden olabilir. 

Hipertansiyon ile ilişkili inme riski bir diğer taraftan kardiyoembolik olaylar 

ile de gelişebilir (Günlü&aktan,2022;Şenöz ve diğerleri,2022). 

Hipertansiyonun serebral küçük damar hastalıkları için oluşturduğu risk çok 

daha fazla görülmektedir. Yapılan çalışmalarda özellikle diastolik kan 

basınının 100 mmHg yüksek olmasının hemipleji riskini arttırdığı 

belirtilmektedir (Günlü&aktan,2022). Bu olumsuzlara karşın antihipertansif 

tedavinin hem hemorajik hem de iskemik inme geçirmiş hastalarda 

serebrovasküler olayların tekrarlama riskini azaltıldığı bu nedenle 

antihipertansif ilaçların serebrovasküler olaylardan korunmak için 

kullanılabileceği uzamanlar tarafından önerilmektedir (Akman & 

Civek,2022). Antihipertansif ilaçların serebrovasküler olaylar ile arasındaki 

ilişkinin değerlendirildiği yedi çalışmanın meta-analizinde de çeşitli oral 

antihipertansif ilaçların vasküler olaylarda belirgin azalma sağlandığı 

saptanmıştır (Diker ve ark 2022). 

 

Renal komplikasyonlar 

Hipertansiyon renal sistemde yapısal ve fonksiyonel geri dönüşümü 

olmayan hasarlara neden olabilmektedir. Yüksek kan basıncı nedeni ile renal 

sistemde meydana gelebilecek en kötü komplikasyon böbrek yetmezliğidir. 

Böbrek yetmezliği tanısı almadan önce hastaların var olan diğer kronik sağlık 

sorunları incelendiğinde neredeyse üçte birinin hipertansiyon tanısının olduğu 

saptanmıştır. Böbrek fonksiyonlarında geri dönüşümü olmayan hasara neden 

olan iki etmen diyabet ve hipertansiyon olarak vurgulanmaktadır (National 

Healthy Service,2019). Böbrek hasarını önlemede uygun glisemik kontrol ve 

normal kan basıncı seviyesinin sağlanması oldukça önemli bir adımdır. 

Hipertansiyonun böbrek hasarına yol açmasını önlemek için özellikle 

hipertansiyon tanısı almış bireylerin antihipertansif tedavilerine uyumu 

oldukça önem arz etmektedir. Bunlara ek olarak düzenli kan basıncı ölçümü, 

aşırı tuz tüketiminden kaçınma, normal sınırlarda olan beden kütle indeksi, 

düzenli fiziksel egzersiz, gereksiz ilaç kullanımından kaçınma, özellikle 

ailesinde böbrek hastalığı olan bireylerin düzenli sağlık kontrolü yaptırması 

gibi öneriler böbrek hasarını önlemek için düşük maliyetli fakat etkinliği 

yüksek girişimler olarak öne çıkmaktadırlar (Centers for Disease Control and 

Prevention.2017). 
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Hipertansiyonda Tedavi  

Hipertansiyon kronik bir sağlık sorunu olduğu için tedavisinde temel 

hedef, meydana gelebilecek komplikasyonları en aza indirmek ya da 

engellemektir. Bu durumları engelleyebilmek için erken teşhisle etkin tedavi 

yöntemlerinin uygulanması önerilmektedir. Yapılan çalışmalar göstermektedir 

ki, kan basıncının normal sınırlar içerisinde sürdürülmesi başta 

kardiyovasküler ve renal sistem olmak üzere birçok organ hasarının önüne 

geçilebilmekte ve hipertansiyon kaynaklı ölümler azalabilmektedir 

(Akman&Civek,2022;Aksoy ve diğerleri,2021;Şenöz ve diğerleri,2022). 

Uluslararası hipertansiyona yönelik  kılavuzlar, kan basıncının etkin bir 

şeklide tedavi edebilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için ilk olarak 

hipertansiyona yönelik toplumsal farkındalığın oluşturulmasının altını 

çizmektedirler (Commodore-Mensah, 2022;Macinko & Mullachery,2022). 

Ülkemizde yaklaşık 11 milyon hipertansiyon hastası olmasına karşın, 

hipertansiyon konusunda farkındalık % 40, tedavi alma % 31, kan basıncı 

kontrol oranı % 8, antihipertansif tedavi ile kan basıncını kontrol oranı ise % 

20 olarak bulunmuştur (Bayram ve diğerleri,2021). Bununla birlikte herhangi 

bir kronik hastalık tedavisi sürdüren ve aynı zamanda hipertansif olan 

bireylerin yaklaşık üçte birinde tedaviye uyumsuzluk saptanmıştır (Choudhry 

ve diğerleri,2022).  Hipertansiyon gibi kronik sağlık sorunlarının kontrolünde 

yaşanan zorluklar farmakolojik tedavinin yanı sıra non-farmakolojik 

yöntemlere olan ilgiyi artırmıştır. Son zamanlarda non-farmakolojik 

yöntemlere olan bu ilgi ve talebin artması bu konu hakkında araştırmaların 

derinleşmesini sağlamıştır (Bal ve diğerleri,2022). Böylelikle hipertansiyon 

tedavisinde farmakolojik ve non farmakoljik yöntemler etkin bir şeklide 

birlikte uygulanabilmektedir.    

 

Hipertansiyonda Farmakolojik Yaklaşım  

Hipertansiyon tanısı almış olan ya da hipertansiyon açısından risk 

faktörü olan, diyabeti, hedef organ hasarı bulunan hastalarda ilaç tedavisine 

erken zamanda başlanması gerektiği uzmanlarca kabul görmektedir (Bayram 

ve diğerleri,2021;Hanssen ve diğerleri,2022). Erken teşhis edilmiş hipertansif 

bireylerde ilk olarak yaşam şekli değişimi ile kan basıncı kontrol altına 

alınmaya çalışmaktadır. Farmkolojik tedavi, kan basıncı değerleri yaşam şekli 

değişimi ile kontrol altına alınamadığında uygulamaya konulmaktadır.  

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar başlıca 6 grup altında toplanabilir.  

Bunlar; 

1. Diüretikler 
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2. Adrenerjik inhibitörler; periferal ajanlar, santral alfaagonist, alfa 

blokerler, beta blokerler 

3. Direkt vazodilatörler 

4. Kalsiyum antagonistleri 

5. Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitörleri 

6. Angiotensin II reseptör blokerleri (ARB) olarak gruplandırılabilir. 

 

Antihipertansif ilaç tedavisinde JNC tarafından belirtilen kriterler 

aşağıda sıralanmıştır: 

1. Hipertansiyon hastalarının büyük bölümünde hedeflenen kan basıncı 

düzeylerine ulaşmak için iki ya da daha fazla antihipertansif ilaca 

başlanabilir. 

2. Yeterli dozlarda uygulanan tek ilaç, hedeflenen kan basıncı 

değerlerine ulaşmakta yetersiz kaldığında farklı bir ilaç grubundan 

ikinci bir ilaca başlanmalıdır. 

3. Kan basıncı, hedeflenen değerlerin 20/10 mmHg üzerinde ise iki 

ilaçla tedaviye başlanması düşünülmelidir. 

4. Diyabetik, otonomik disfonksiyonu olan bazı yaşlı hastalar gibi 

ortostatik hipotansiyon riski taşıyan bireylere özellikle dikkat 

edilmesi önerilmektedir (Bayram ve diğerleri,2021;Hanssen ve 

diğerleri,2022). 

 

Hipertansiyonda Non-farmakolojik Yaklaşım 

Hipertansiyon kronik bir sağlık sorunu olduğu için uygulanan 

farmakolojik tedavinin sürekliliği önemlidir. Hipertansif bireylere uygulanan 

antihipertansif tedavide öne çıkan sorunlardan birisi tedaviye uyumu ya da 

önerilen tedaviyi etkin sürdürememektir (Mahmood ve diğerleri,2019). Büyük 

ölçekli toplumsal tarama çalışmalarında, antihipertansif tedaviye başlanılan 

ilk bir yıl içerisinde hastaların yalnızca yarısının reçete edilen ilaçları 

kullanmayı sürdürdüğü ve yarısından daha azının düzenli kan basıncı takibi 

yaptığı belirlenmiştir (Hong & Shan, 2021). Bu sebeplerden dolayı 

hipertansiyonun farmakolojik tedavisine ek olarak hastaların, non-

farmakolojik ya da alternatif tedavi yöntemleri olan bütünleşik (integratif) 

tedavi seçenekleri kullanılmaya yöneldikleri bilinmektedir (Hong & Shan, 

2021;Mahmood ve diğerleri,2019). Ulusal Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık 

Birimi (National Center for Complementary and Integrative 

Health/NCCIH,2014); Tamamlayıcı ve Destekleyici Tedavi’yi  herhangi bir 

sağlık sorununun devam eden farmakolojik tedavisine destek olmak için 
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kullanılabileceğini belirtmektedir. Günümüzde özellikle kronik sağlık 

sorunlarının kontrol altına alınabilmesinde non-farmakolojik yöntemlerin rolü 

ve yeri giderek artmaktadır. Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda, non-

farmakolojik tedavi kullanım sıklığının dünya genelinde %70-80 arasında 

değiştiği ve giderek ivme kazandığı vurgulanmaktadır (Verma ve 

diğerleri,2021). Hipertansiyonu olan bireylerin kan basınçlarını kontrol 

altında tutabilmek için tercih ettikleri non-farmakolojik tedavi seçeneklerini 

değerlendiren bir sistematik derlemede yakın çevrelerindeki kişilerin 

deneyimlerinden etkilendikleri belirlenmiştir (Mahmood ve diğerleri,2019).  

Ülkemizde hipertansif bireylerin sıklıkla tercih ettikleri non-farmakolojik 

tedavi seçeneklerinin başında, bitkisel içerikli ürünlerin geldiği bilinmektedir 

(Selçuk ve diğerleri,2017). Farklı ülkelerde hipertansif bireylerinin tercih 

ettikleri non-farmakolojik yöntemlerin başında da yine karşımıza ilk sıralarda 

bitkisel içerikli ürünler çıkmaktadır (Hong&Shan,2021;Selçuk,2017; 

Mahmood,2019 ).  

Buna karşın non-farmakolojik tedavi yöntemleri arasında, masaj, yoga, 

akupunktur, akupressur ve çok bilinmeyen tarafı ile sanat terapi 

bulunmaktadır.  

Özellikle son zamanlarda kan basıncı üzerine etkisi ilgi çekici 

bulunarak incelenen yöntemlerden biri sanat terapidir. Sanat terapi 

kapsamında; heykel yapımı, boyama, resim yapma, hikaye anlatıcılığı gibi 

çok farklı alanlar bulunmaktadır (Mahendran,2017).  

 

Hipertansiyon ve Sanat Terapi  

Sağlıklı olmak fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinin 

bulunması olarak tanımlanır (WHO,2001). Sanat ise duyguların ve 

düşüncelerin aktarılabildiği üretim içerisinde olma hali olarak 

tanımlamaktadır ( Mollaoğlu, 2022; Van,2016). Sanat ve sağlık kavramları iyi 

olma halini ortaya koyarken duygu ve düşüncelerden bağımsız 

olunamayacağının altını çizmektedirler. Sanatın sağlığı sağlığın ise sanatı 

beslediği aralarındaki ilişkinin ise karmaşık olup asırlar öncesine dayandığı 

sanat terapistleri tarafından dile getirilmektedir. Sanat ve sağlığı bir arada 

olarak yeniden sağlık kavramının çerçevesini çizmesi geleneksel 

tanımlamaların ötesine geçilmeye çalışıldığını göstermektedir. Sanat terapi, 

yaratıcı süreç içerisinde bulunduğu için bu dönemde duyguların keşfi, kaygıyı 

azaltma ve benlik saygısını artırma konusunda bireylerin sağlığını 

sürdürmesini desteklediği sanat terapistleri tarafından ifade edilmektedir 

(Vaartio-Rajalin,2021). Geliştirebilen sanat terapi türüne göre de bireylerin 
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yaratıcılık ve iyileşme düzeyleri değişebilmektedir. Sanat terapi içerisinde 

müzik, resim, drama ve heykel yapımı, hikaye anlatıcılığı ve boyama gibi bazı 

türler sayılabilir. Sanat terapi içerisinde yer alan bu etkinlikler duyguların 

ifade edilmesine fırsat verilebilir. Aynı zamanda yapılan etkinlik dikkatin bir 

noktada toplanmasını sağlayarak zihin üzerinde oluşturduğu rahatlatıcı ve 

gevşetici etkiyle sağlığa olumlu yansımalar yapabildiği belirlenmiştir. Sanat 

terapinin kullanıldığı çalışmalarda, duygusal farkındalık, yapıcı duygu 

düzenlemesi, öz yeterlilik, empati ve psikolojik iç görü gibi duygulardaki 

bozuklukların dengelendiği tespit edilmiştir (Kaimal,2019; Guseva,2019).  

Bütünleşik (integratif) tedavi olarak kullanılan sanat terapinin kullanıldığı 

çalışmaların birinde hastalar ve ailelerin ağrı, semptomlar ve hastalar için 

diğer yaşam kalitesi ölçütlerini iyileştirme potansiyeline sahip olduğu 

sonucuna ulaşmıştır (Hass-Cohen,2021). Sanat terapi yöntemi olarak tercih 

edilen resim yapmanın bireylerin kendilerine olan güvenlerinin artmasını 

sağlayarak duygu ve düşüncelerini daha cesur şeklide ifade etmelerine olanak 

tanıdığı tespit edilmiştir (Bilgin,2018; Mollaoğlu, 2020). Drama terapisinin 

kullanıldığı bir çalışmada, başka birisi gibi davranarak duygu ve düşüncelerin 

aktarımı sağlanmış ve hastaların kendini çok daha iyi ifade edebildikleri 

saptanmıştır (Feniger-Schaal,2020). Sanat terapi yöntemleri ile bireylerin 

çözülememiş duygu durumları ortaya çıkarılabilir. Aktarımı sağlanan 

bastırılmış duygular psikolojik çözülmeyi sağlayarak fizyolojik parametrelere 

olumlu yansıyabilmektedir. Bu fizyolojik parametrelerden biri ise kan 

basıncıdır. Stres, anksiyete ya da öfke ile daha fazla ortaya çıkan kortizolün 

kan basıncını yüklettiğine dair kanıtlar bulunmaktadır (Bilgin,2018;Hass-

Cohen,2021). Sanat terapi ile duygusal ve zihinsel anlamda meydana gelen 

gevşeme ve rahatlama ile azalan kortizol kan basıncında azalma oluşturduğu 

şeklinde yorumlar yapılmaktadır (Feniger-Schaal,2020;Peng,2020).  

Hipertansiyon ve Müzik Terapi  

Müziğin genel amacı kişinin duygu ve düşüncelerini pozitif etkileyerek 

eğlenmesi ve mutlu olmasını sağlamaktır. Müzik terapi, duygusal sorunları 

olan kişilere duygularını ifade etmede yardımcı olabilir, ruh halinde olumlu 

değişiklikler yapabilir, sorunları çözmeye ve çatışmaları düzeltmeye yardımcı 

olabilir. Müzik terapide kullanılan yöntemler ise; şarkı söylemek, müzik aleti 

çalmak, ritmik hareketler ve müzik dinlemek olarak sayılmaktadır. Müzik 

terapi ile hipokampus, sempatik sinir sistemi ve kortizol sekresyonunun 

azaldığı çalışmalar ile gösterilmektedir (Ilbert,2019; Winarto,2021).  Müziğin 

terapötik bir anlamda sağlık için kullanılması yüzyıllar öncesinde Yunan 
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hekimleri tarafından başlamış ve günümüzde devam etmektedir 

(Thaut,2015).Yunan hekimleri tarafından kullanılan müzik terapide enstrüman 

ilk olarak “flüt ve lir” dir. Bu enstrümanların kas iskelet ve sinir sistemi 

üzerinde gevşeme etkisi yaratarak kan basıncı, nabız ve solunum hızında 

azalmalar sağladığı belirtilmektedir (Pillie &Chair, 2010). Musayaro ve ark 

(2011) yaptıkları çalışmada hastalara dinletilen müziğin, neşeli,  pozitif bir 

atmosfer oluşturduğu ve hastaların tedavi süreçlerini iyi yönde etkilediği bu 

nedenle müzik dinlemenin sağlığın sürdürülmesi için teşvik edilmesi gerektiği 

ifade edilmiştir.  

Terapi amaçlı kullanılan müzik türleri içerisinde ilk sıralarda yer 

alanlar, klasik müzik ve Türk musikisidir. Klasik müziğin yaydığı frekansın 

doğa ile uyumlu olduğu bu nedenle beyin dalgalarını etkileyerek kişinin daha 

kolay ve dikkatli çalışmasını sağladığı belirlenmiştir. Klasik müzik dinletilen 

hastalar ile yapılan çalışmalarda özellikle kan basıncının düşmesini sağladığı 

da dikkat çekici bir bulgu olmuştur (Manurung,2020). Hemodiyaliz 

hastalarına diyaliz öncesi belirli bir süre dinletilen klasik müziğin kan 

basıncını düşürdüğü saptanmıştır (Sariati,2019). Hastanede yatarak tedavi 

gören hastalara dinletilen klasik müziğinde yine hastaların kan basıncını 

düşürdüğü saptanmıştır. Manurung ve ark. tarafından (2020) yapılan bir 

çalışmada, hastanede yatarak tedavi gören hastaların hastaneden taburcu 

oldukları güne kadar klasik müzik dinletilmiştir. Araştırmanın başladığı gün 

ile taburculuğun olduğu gün arasındaki kan basıncı değerleri karşılaştırılmış 

ve hastaların son kan basıncı ölçümlerin ilk ölçümlerine göre istatistiksel 

açıdan azalma gösterdiği belirlenmiştir (Manurung ve ark.2020). Beyin 

optimal çalışma halinde 7-14 Hz alfa dalgaları frekansındadır. Bu frekans 

düzeyi sinir sisteminin stresten uzak ve kaygı seviyesinin az olduğunu 

göstermektedir. Klasik müzik ile beynin optimal çalışma halindeki frekansına 

benzer düzeyde ses dalgaları oluşturduğu böylece stres ve kaygıyı kontrol 

altında tutarak kan basıncını dengeleyebileceği ön görülmektedir (Ilbert, 

2019).  

Yaşlıların antihipertansif tedavisinde yetişkinlere göre daha fazla 

oranda komplikasyon gelişebilmektedir. Yaşlı hipertansif bireylerde 

farmakoljik tedaviye ek olarak bütünleştirici tedavi seçeneklerine çok daha 

fazla talep bulunduğu gözlenmektedir (Sariati,2019;Winarto ve ark. 2021). 

Yaşlı hipertansif bireyler ile yapılan müzik terapide azalan kan basıncı, azalan 

sempatik sinir sistemi aktivitesiyle ilişkilendirilmektedir (Mitrovic ve 

diğerleri,2011). Armoniler, vurmalı çalgılar, dini ilahiler ve yavaş tempolu 

lirik olmayan müziklerin, kan basıncını, kalp atış hızını, parsiyel 
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karbondioksit miktarını ve solunum hızını önemli ölçüde azalttığı 

belirlenmiştir (Winarto,2021).   

Müzik terapinin hemşirelik bakımlarında kan basıncını düşürmede bütünleyici 

(integratif) tedavi seçeneği olarak kullanılabileceği görülebilir. Özellikle 

antihipertansif tedavinin komplikasyonlarından daha yoğun etkilenen gruplar 

için stres ve kaygı düzeyini azaltan klasik müzik gibi rahatlama ve gevşeme 

sağlayan türlerin,  kan basıncını dengeleme üzerinde etkili olabileceği 

söylenebilir (Şekil1). 

 
Şekil 1. Müziğin kan basıncı üzerine etkisi 

Hipertansiyon ve Yaratıcı Sanat Terapi  

Yaratıcı sanat terapi;  çizim, boyama, resim ve heykelin yaratıcı 

süreçleri ile psikoterapik etki oluşturarak kişilerin kendilerini iyi 

hissetmelerini amaçlamaktadır. Yazılı ya da sözlü olarak iletilmesi zor olan 

inanç ve duygular yaratıcı sanat terapi ile ifade edilebilir. Yaratıcı sanat terepi 

daha önce savaş sonrası post travmatik sendrom yaşayan askerlerin 

tedavisinde kullanılarak yaşadıkları travmatik olayların dışa vurumu 

sağlanmaya çalışılmıştır (Anand 2019;Malchiodi,2020; Mollaoğlu, 2020). 

Kanser hastalarında ise uygulanan yaratıcı sanat terapisi hastaların depresyon, 

anksiyete ve yorgunluk düzeylerini azaltmak için kullanılmıştır (Hass-

Cohen,2022). Son yıllarda artan bir hızda Avrupa’da birçok ülkede kronik 
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hastalıkların ağrı, yorgunluk ve uyku sorunlarının çözümünde tercih 

edilmektedir (Elimimian,2020; Hass-Cohen,2022). Kronik sağlık sorunları 

arasında yer alan hipertansiyonda kullanımı ise çok yaygın olmayan bir 

yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaratıcı sanat terapisinin hipertansiyon 

üzerine etkisini inceleyen sağlam kanıt düzeyine sahip çalışmalara çok 

rastlanmamıştır. Mullarkey (2017) yürüttükleri bir çalışmada siyahi kadınların 

beyaz kadın ve erkeklere göre hipertansiyon prevelansının daha yüksek 

olduğunu aynı zamanda antihipertansif tedaviye uyum ve kan basıncı 

kontrollerinin daha düşük düzeyde olduğunuı belirlemişlerdir. Bu nedenle 

aynı çalışmada Mullarkey (2017) kan basıncını siyahi kadınlarda kontrol 

altına almak için farklı bir yöntem olan yaratıcı sanat terapiyi kullanmıştır. 

Çalışma sonunda, hipertansif siyahi kadınlara uygulanan yaratıcı sanat 

terapinin yaşam şekli değişimini olumlu etkilediği ve kan basıncını düşürdüğü 

saptanmıştır. Yaratıcı sanat terapinin kişin duygularını ortaya çıkararak 

kendini ifade edebilmesine olanak sağladığı bu nedenle kan basıncının olumlu 

etkilendiği yorumu yapılabilir. Aynı zamanda yapılan bu çalışmada yaratıcı 

sanat terapinin hipertansiyona yönelik kan basıncını kontrol altına almayı 

sağlayan diğer yöntemlere göre daha ekonomik olduğu ifade edilmektedir 

(Mullarkey, 2017).  

Hipertansiyon ve Dans Terapi  

Hipertansiyon tedavisinde non-farmakolojik yöntemler arasında en sık 

tercih edilenler diyet ve/veya fiziksel egzersizdir (Selçuk,2017). Düzenli 

fiziksel egzersiz programı ile hipertansif bireylerin sistolik kan basıncı 

ortalama 5-10 mmHg ve diyastolik kan basıncı 1-6 mmHg azaldığı çalışmalar 

ile ortaya konulmuştur (Rêgo,2019; Facioli,2021). Belirli bir programa 

dahilinde düzenli yapılan fiziksel aktiviteye hipertansif bireylerin uyumu 

oldukça düşük düzeylerdedir (Riutord Sbert,2022; Andualem,2020). Fiziksel 

egzersiz programlarının daha keyifli, eğlenceli ve tercih edilebilir olması için 

dans terapisi hipertansif bireyler için bir alternatif olarak önerilmektedir. Dans 

terapisi, bir kişinin bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal entegrasyonunu 

bütünleştiren bireyin kültürüne göre uyarlanabilen egzersizi eğlenceli hale 

getiren bir yöntemidir. Dans terapisibu olumlu özelliklerine karşın 

kardiyovasküler rehabilitasyon teknikleri arasında neredeyse daha az tercih 

edilen fiziksel egzersiz yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alternatif 

egzersiz şekli, Parkinson ve depresyon tanısı almış olan yaşlı hastalarda 

uygulanmış ve hastaların psikolojik iyilik hallerinde olumlu geri bildirimler 

tespit edilmiştir (Kaski,2014). Hipertasif bireylerde dans terapisinin 



201 | SANAT VE SAĞLIK 

 

uygulandığı çalışmaların bulguları değerlendirilecek olursa; aerobik dansın, 

sistolik kan basıncını 9–16 mmHg ve diyastolik kan basıncını 3–5 mmHg 

azalttığı görülmektedir (Conceição,2016;Kaski,2014). Orta yoğunlukta batı 

dans formlarının yetişkin bireylere uygulandığı bir programda sosyalleşme ve 

fiziksel aktivitenin getirisi olarak kardiyovasküler mortalite riskinde %50 

azalma tespit edildiği ve bu oranın umut verici olduğu vurgulanmaktadır 

(Conceição,2016).  

Dans terapisinin kan basıncı üzerine etkisini değerlendiren bir 

sistemetik meta-analiz çalışması verilerine göre, müdahale gruplarının kan 

basıncında (%95 GA  sistolik kan basıncı -12.01 mmHg; diastolik kan 

basıncı-1.94 mm Hg; p < 0.0001) kontrol gruplarına göre ileri düzeyde 

anlamlı azalma tespit edilmiştir. Yapılan bu meta-analizde ortaya çıkan 

çarpıcı bir bulgu ise, dans terapisinin Afrika kökenli hipertansif bireylerin 

sistolik kan basıncını Amerika ve Avrupa’lı hipertansif bireylere göre daha 

fazla düzeyde azalttığıdır (Peng, 2021). 

Dans terapisinin önde gelen avantajları; bilişsel, duygusal, fiziksel ve 

sosyal bütünleşmeyi içeren kişilerarası duygu paylaşımını sağladığı 

yönündedir. Bununla birlikte şimdiye dek yönetilen dans terapi 

programlarında sağlık örüntüleri açısından herhangi bir risk bildirilmemiştir 

(Kaski,2014; Dai,2021). 

Dans terapisi ile sağlanan kan basıncındaki düzelmeler bu tür sanatsal 

etkinliklerin alternatif yöntemler olarak tercih edilebileceği yönünde 

yorumlanabilir. Fiziksel egzersiz programlarına alternatif olan dans terapi ile 

eğlenceli zaman geçirerek ve farklı motor aktiviteler kullanılabilir.  Dans 

terapisi bu nedenle hemşireler tarafından hipertansif bireylere kan basıncını 

kontrol altında tutmak için fiziksel egzersiz programına alternatif olarak 

sunulabilir.  

 

Hipertansiyon ve Geleneksel Danslar ile Sanat Terapi   

Hipertansiyon yönetiminde tıbbi yaklaşımların yeterli gelmediği 

topluluklarda farklı yöntemlere gereksinim duyulmaktadır.  Bu toplulukların 

kendi kültürel değerlerine ve tercih ettikleri yaşam biçimlerine uygun 

normlarda egzersiz programları ile oluşturulabilir. Pasifik Adaları yerli 

halkının hipertansiyon prevelansının yüksek olduğu ve Batı tıbbı konusunda 

ön yargılara sahip oldukları bilinmektedir (Loo,2019). Bu bölgede 

yaşayanların kan basıncını kontrol altında tutmak ve yaşam şekli değişimlerini 

sürekli kılabilmek için uzmanlar tarafından geleneksel danslarından biri olan 

“Hula” ile bir egzersiz programı oluşturulmuştur. Pasifik Adaları’nda Ola Hou 
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i ka Hula (“hula” yoluyla sağlığı geri kazanmak) adı verilen bu geleneksel 

dans, ilahi temelli şarkılar ve şiirler eşliğinde yapılan ritmik hareketlerden 

oluşmaktadır. “Hula” dansının müzik ve ritmik hareketleri etkisi ile stresi 

azalttığı yönünde görüşler bulunmaktadır (Baral,2021; Loo,2019). Stres 

seviyesinin düşmesi ise hipertansiyon yönetiminde istendik ve oldukça yararlı 

bir durumdur. Geleneksel dansın hipertansiyona etkisini değerlendirmek 

amacıyla Kaholokula ve ark (2017) tarafından hem Hula dansı hem de kalp 

sağılığı eğitiminden oluşan randomize kontrollü bir çalışma yapılmıştır. 

Çalışmada sistolik kan basıncı ≥ 140 mmHg olan 55 hipertansif bireye 3 ay 

boyunca haftada bir gün “Hula” dansı yaptırılmıştır. Müdahale grubunun 

kontrol grubuna kıyasla ortalama sistolik kan basıncı -18.3 mmHg diyastolik 

kan basıncı -7.6 mmHg azalmıştır. Bununla birlikte müdahale grubunun 

%72'sinin kan basıncı ortalama ≥ 10 mmHg azalma göstermiştir. Ancak kan 

basıncındaki bu gelişmelerin dans programı bitimindeki 3 ay sonrasında 

devam etmediği saptanmıştır (Kaholokula ve ark.2017). Pasifik Adaları’nda 

yaşayan bireylerin çevre bölgelere göre daha fazla oranda hipertansiyon olma 

olasılığı göz önünde bulundurularak yapılan bu 3 aylık çalışma 6 aylık aktif 

dans uygulaması ve 12 aylık kan basıncı takibi ile daha büyük bir örneklem 

gurubuyla yeniden yapılmıştır. Kaholokula ve ark (2021) tekrar geniş zaman 

ve ölçekli gerçekleştirdikleri bu diğer çalışma sonrasında, müdahale grubu 

başlangıçtan 6 aya kadar sistolik kan basıncında -15 mmHg,  diyastolik kan 

basıncında ise -6 mmHg azalma sağlayarak kontrol grubuna göre istatistiksel 

başarı elde etmiştir. Ayrıca müdahale grubunun 10 yıllık kardiyovasküler risk 

(Framingham Risk Puanı) düzeyindeki azalma kontrol grubuna göre iki kat 

daha fazla hesaplanmıştır. Çalışmadaki müdahale grubunun kan basıncındaki 

bu iyileşmelerin 12 ay boyunca sürdüğü ifade edilmiştir (Kaholokula ve 

ark.2021). Fiziksel aktivite, davranışsal yaşam tarzının önemli bir parçasıdır. 

Sosyoekonomik engeller ve düzenli fiziksel aktivitenin sağlanması zor olduğu 

için bireysel programların oluşturulması önem teşkil etmektedir. Bireysel 

programların oluşturulmasında sanat,  kültür ve manevi inançların yer alması 

programların sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilir. Bu noktada hipertansif 

bireylerin kültürel normlarına uygun dans terapilerin fiziksel egzersiz 

programı gibi değerlendirilebileceği düşünülmektedir.  

 

Hipertansiyon ve Zumba  

Zumba, yaklaşık olarak 1990 yıllarında sağlık alanında hızla 

kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde yaklaşık 180 ülkede 200.000'den fazla 

lokasyonda haftalık en az bir saat 15 milyon kişinin Zumba dersleri aldığı 
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belirtilmektedir (Jerusha,2020). Zumba bir fiziksel egzersiz programı olarak 

çocuklardan yaşlılara kadar birçok grupta sağlığın sürdürülmesi ve 

geliştirilmesi adına uygulanmaktadır. Zumba bir alt vücut egzersizidir ve step 

aerobik hareketleri içermektedir. Zumba ile karın kasları, uyluklar, kollar ve 

gövde kasları çalıştırılarak aslında neredeyse tamamen kardiyovasküler 

sistemi etkileyen hareketler yapılmaktadır. Zumba koregrafisinde yer alan 

hiphop, soca, samba, salsa, merengue ve mambonun güç, denge ve 

kardiyovasküler dayanıklılığı artırdığı ifade edilmektedir (Jerusha,2020;  

Prawobo,2022). 

Kardiyovasküler sistemde meydana getirdiği dayanıklılık ve esneklik 

nedeni ile hipertansiyon tedavisinde de alternatif egzersiz programları 

içerisinde Zumba’ya yer verilebilmektedir (Conceição,2016; Prawobo,2022). 

Hipertansiyonda düzenli egzersiz tüm uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye 

edilmesine karşın fiziksel aktivite sıklığı ile istikrarı çoğunlukla ters 

orantılıdır (Jerusha,2020;Peng,2021). Zumba gibi keyifli ve bir o kadar 

dayanıklılık ve güç gerektiren programlar, danışman eşliğinde bireylere 

önerilebilir (Look,2020).  Jitesh  ve ark (2016) yaşları 25-45 aralığında olan 

30 hipertansif  bireye iki ay boyunca Zumba dans programı yapmışlardır. 

Çalışmada Zumba dersinin öncesi ve dersten sonra kan basıncı ölçümü 

yapmıştır. Katılımcılar çalışma boyunca rutin yaşamları ve antihipertansif 

tedavilerine devam etmişlerdir.  Çalışma sonunda katılımcıların Zumba dersi 

öncesi ve sonrası iki aylık ortalama sistolik kan basınçları -3.33 mmHg 

diastolik kan basınçları ise -3.20 mmHg azalma göstermiş ve Zumba’nın kan 

basıncını azaltmada kullanılabilecek bir dans terapi yöntemi olduğu 

belirtilmiştir (Jitesh,2016).   

 

Hipertansiyon ve Hikaye Anlatıcılığı  

Hipertansif bireylerde kan basıncının kontrol altında tutulabilmesi için 

uygulanan sanat terapi yöntemlerinden biri hikaye anlatıcılığıdır. Hikaye 

anlatımı, bilgiyi aktarmak ve davranışa dönüşmesini sağlamak için kullanılan 

en temel iletişim modeli olup sağlık iletişiminde giderek daha fazla 

kullanılmaktadır. Bu nedenle, hikaye anlatımı bilgi aşılamaya yardımcı 

olabilir. Hikayeler ile dinleyiciler kendilerini özdeşleştirir ve kendilerini 

anlatılan durum içerisinde hayal ederek aktif bir şeklide hikayeye dahil 

olabilmektedirler (Muvuka, 2020). Anlatılan hikayeler iletişimi geliştirerek 

davranış değiştirmeye karşı bilişsel direnci kıramaya yardımcı olduğu 

yönünde olumlu geri bildirimler bulunmaktadır  (Muvuka, 2020;Utami,2021). 

Hikaye anlatımını konu alan çalışmaların sonucunda, hikaye anlatımının 
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iletişim ve kültürel açıdan hastaların anlaşılmasını sağlamada benzersiz bir 

yöntem olduğunda altı çizilmektedir (Lipsey,2020;Muvuka,2020).  

Hipertansiyon ve hasta hikayelerinin anlatıldığı bir çalışmada , yüksek 

kaliteli bir ses stüdyosunda eğitimli aktörler kullanarak hastaların 

hipertansiyon ile ilgili yaşadıkları sorunların canlandırmaları yapılmıştır. Bu 

çalışmada sosyal etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için stüdyo ortamı 

olabidiği kadar gerçeklik seviyesine getirilmeye çalışılmıştır. Çalışma 

sonunda müdahale grubunun kan basıncındaki azalma kontrol grubuna göre 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Cuffee,2022). Başka bir çalışmada, 

hipertansif olan bireylerin kendi yaşamlarında kan basınçlarını nasıl kontrol 

altında tutukları ile bu süreçte yaşadıklarını hikayeleştirerek anlatmaları 

sağlanmıştır. Bu çalışmada dinleyici olan diğer hipertansif bireylerin anlatılan 

bu hikayeler karşısında  kendi yaşamlarında oluşturmaya çalıştıkları  

davranışsal değişimlere yönelik  motivasyonlarının yükseldiği ve çalışmanın 

devam ettiği üç aylık süreçte  kan basınçlarının düşük seyrettiği 

gözlemlenmiştir (Lipsey,2020). 

Hipertansiyon sonuçlarını iyileştirmek için sağlıklı davranış 

değişiklikleri kazanmak önemlidir. Araştırmalar göstermektedir ki, 

hipertansiyonda sağlıklı yaşam şeklinin köşe taşı olarak öz-yeterlilik 

düzeyinin artırılması oldukça önemli görülmektedir (Muvuka, 

2020;Utami,2021). Hikaye anlatımı ile bireyler anlatılan hikayenin içerisine 

girerek davranış değişikliği oluşturmada ortaya çıkan  bilişsel direnci daha 

kolay ortadan kaldırmakta ve öz yeterlilik düzeylerini artırabilmektedirler 

(Cuffee,2022;Muvuka, 2020). Hikaye anlatımı ile sağlık profesyonellerinin 

vermek istediği davranış değişikliği mesajlarına karşı hasta ve aile üyelerinin 

daha duyarlı bir duruma geldikleri görülmektedir (Muvuka,2020;Utami,2021).  

Aynı zamanda hikaye anlatımı, daha yenilikçi, eğlenceli ve uygun maliyetli 

bir alternatif olarak geleneksel hipertansiyon eğitimlerinin yerine de 

kullanılabilir.   

 

Boyama ve Hipertansiyon  

Boyama yapmak sanat terapi içerisinde yer alan ve son zamanlarda 

yetişkinlerin terapi olarak kullandığı bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. 

Boyamada desenler kadar kullanılan malzemeler ve renklerinde strese dolayısı 

ile kan basıncı üzerine etkisi olduğu bilinmektedir (Nuralita,2021; 

Patricia,2020).  Boyama yaparken kullanılan boya malzemesinin guaj boya 

olması ile kuruşun kalem ya da pastel boya olması arasında kardiyovasküler 

sistem üzerine etkilerinin farklı olduğu belirtilmektedir. Guaj boyama ile 
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yapılan resimlerin diğer boyama türlerine göre nabız ve kan basıncında daha 

fazla azalma sağladığı belirlenmiştir (Patricia,2020).   

Yetişkinlere yönelik resim terapilerinde kullanılan boyama kitaplarında 

yaygın olarak mandalaların görüntüleri ve diğer benzer şekilde karmaşık 

desenler yer almaktadır. Mandalalar, dairesel özellikle karmaşık ve tekrar 

eden desenlere sahip simetrik desenler içermekte olup 12. yüzyıldan beri 

kullanılmaktadır. Mandala boyamanın diğer yapılan boyama aktivitelerine 

göre stres düzeyini daha fazla azalttığı saptanmıştır (Nuralita,2021). 

Mandalaların karmaşık ve tekrarlayan dairesel desenlerinin boyama yapılırken 

meditatif bir etki oluşturduğu varsayılmaktadır (Nuralita,2021;Utami,2021). 

Meditasyonun ise stres ve kaygı düzeyini azalttığı bu psikoljik iyileşmenin ise 

kan basıncı ve nabızda olumlu etkiler oluşturduğu saptanmıştır 

(Gathright,2019). Boyama yapmanın kan basıncı üzerine etkisini 

değerlendiren birkaç çalışma olmasına karşın yapılan çalışmalarda özellikle 

mandala gibi dairesel desenlerin olduğu boyamaların kan basıncı ve nabız 

değerlerini azalttığı belirlenmiştir.   Bu sonuçlar doğrultusunda hipertansif 

bireylerin boyama kitapları ile yapacakları sanat terapi etkinliklerinin 

hipertansiyon semptomlarını kontrol altına almada yararlı olabileceği 

düşünülmektedir.  

 

Sanat Eserleri Gezisinin Hipertansiyona Etkisi 

Birçok çalışma, doğal ve doğal olarak donatılmış yapıların insan sağlığı 

üzerine onarıcı potansiyelini konu almaktadır. İçinde bulunulan ortamlarda 

bahçe, çiçek ya da doğanın konu edildiği duvar resimleri detaylarının 

olmasının  psikolojik açıdan iyilik halini artırdığına dair çalışma verileri 

bulunmaktadır (Carrus,2015;Mastandrea & Maricchiolo, 2014). Bu veriler 

doğal ortamın, yapılı çevreden daha fazla stres ve zihinsel yorgunluk 

seviyesini azalttığını göstermektedir (Carrus,2015;Mastandrea,2019). Bununla 

birlikte, "inşa edilmiş çevre" geniş bir kategoridir; genellikle, kentsel 

ortamları ifade eder. Örneğin, bir şehir, bazı yeşil alanların eklendiği yapılı bir 

çevredir. Son zamanlarda yapılan birkaç çalışma dikkatleri yaşanılan alanlar 

içerisindeki yeşil alanlara odaklamıştır. Şehir içindeki küçük yeşil alanların;  

park, evin ya da okulun bahçesi, apartman dairesinde balkondaki bitkiler gibi 

alanların insan zihnini onarıcı güce sahip olduğu vurgulanmaktadır 

(Carrus,2015). Doğal ortamların insan sağlığına olumlu etkilerinden yola 

çıkılarak neredeyse tamamı yapılandırılmış olan sanat müzesi gezilerinin 

insan sağlığına etkisi merak uyandırmıştır. Sanat müzelerinin kan basıncı ve 

psikolojik parametreler üzerine etkisini değerlendiren çalışmalar yapılmıştır 
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(Carrus,2015;Mastandrea&Maricchiolo,2014). Yapılandırılmış ortamların 

başında gelen yerlerden biride sanat müzeleridir. Sanat müzeleri, sanattaki 

farklı alanların çeşitliliğinin sergilediği,  pek çok insanın ziyaret ettiği bir 

mekandır. Genel olarak, bir müzede salonlar, ışık ve sergilenen tablolarda 

dahil olmak üzere her şey yapaydır. Sergilenen resimlerde temsil edilen 

manzaralar boyama ve farklı teknikler ile oluşturulan yapay görüntülerdir. 

Tüm bu yapay inşa edilen ortamlar ve görüntülere karşın sanat müzesi 

gezisinin insanların psikolojik durumlarına olumlu yansımalar yaptığı 

deneyiminden yola çıkılarak farklı yöntemlerde çalışmalar ile kanıt 

sunulmaya çalışılmıştır (Carrus,2015;Mastandrea,2019). Araştırma 

sonuçlarından çıkan bulguların bazıları, kültürel etkinliklere katılımın iyilik 

halini sürdürmeyi desteklediği yönündedir (Carrus,2015).  Yapılan bir 

çalışmada 40 dakikalık sanat müzesini gezen kişilerin gezi öncesi- sonrası 

stres ve tükürük kortizol seviyeleri değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan 

sonuçlarda sanat müzesini gezen katılımcıların gezi sonrası stres düzeyleri 

5.1'den 2.1 (10 üzerinden); tükürük örneklemesindeki kortizol düzeyleri de 

5.8'den 3.9'a (10 üzerinden) düşmüştür (Mastandrea&Maricchiolo,2014). 

Başka bir çalışmada ise sanat müzesi gezisinin stres düzeyini azaltarak nabız 

ve kan basıncını düşürdüğünü böylece kardiyovasküler sağlığın sürdürülmesi 

için uygulanabilecek bir yöntem olduğunu ifade etmektedirler 

(Carrus,2015;Mastandrea&Maricchiolo,2014). Mastandrea ve ark. (2019) ise 

yaptıkları çalışmada ne tür sanat müzelerinin gezisinin kan basıncı ve nabız 

üzerinde daha olumlu etki oluşturduğunu incelemişlerdir.  Figuratif,  modern 

ve her iki sanat müzesini ziyaret edecek benzer demografik özelliklere sahip 

üç grup oluşturulurmuş ve grupların gezi sonrası kan basıncı, nabız ve stres 

düzeyleri karşılaştırılmıştır. Figuratif sanat müzesi grubunda olan 

katılımcıların kan basıncı, nabız ve stres düzeylerinin diğer gruplara göre daha 

fazla azalma gösterdiği belirlenmiştir.  

Yapılan bu çalışma sonuçlarına dayanarak, bireysel tercihlere ya da 

kültürel farklılıklara bağlı öznel değişimler göz önünde bulundurularak sanat 

müzelerine yapılacak olan gezilerin artırılmasının hipertansif bireylerin kalp 

damar sağlıklarını sürdürmede katkı sağlayabileceği düşünülmektedir 

(Mastandrea,2019).  

 

Sonuç 

Değişen ve gelişen yaşam şartları ile tüm dünyada hipertansiyon 

prevelansı hızla artmaktadır. Hipertansiyonun gerek kronik bir sağlık sorunu 

olması gerekse uygulanan tedavilerin yan etkileri nedeni ile hastalar farklı 
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non-farmakolojik yöntemleri değerlendirmek istemektedirler.  Non-

farmakolojik yöntemlerin, hipertansif hastaların tedaviye uyumlarını artırdığı 

gibi psikolojik iyilik halleri üzerinde de olumlu etkiler oluşturduğu yapılan 

çalışmalarda ortaya konulmaktadır. Non-farmakolojik yöntemlerden biri olan 

sanat terapi ise son zamanlarda hipertansif hastaların tercih ettiği 

yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı birçok alana sahip 

sanat terapinin stres düzeyinde gösterdiği azalmanın kan basıncına da olumlu 

yansımalar yaptığı kanıtlanmıştır.  

Bu nedenle hemşireler hipertansif hastaların sosyakültürel farklılıklarını göz 

önünde bulundurularak sanat terapinin farklı alanlarına yönlendirmeler 

yapabilirler.   
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GİRİŞ 

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşlı bireylerin sayısı 

genel nüfusa oranla giderek artmakta olduğu için yaşlılık kavramı üzerinde 

yoğun bir şekilde durulmaktadır. Bilindiği gibi yaşlılık yaşam sürecinin önemli 

bir parçası olup, insan yaşamında biyopsikososyal kayıpların meydana geldiği 

bir dönemdir. Yaşam süresinin uzaması ile fizyolojik fonksiyonlarda meydana 

gelen kayıplar, yaşlı bireylerde birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Bu 

sağlık sorunlarının artışı sonucu farmakolojik yaklaşımlara ek olarak integratif 

uygulamaların tercih edilme oranı giderek artmaktadır. Bu doğrultuda bu 

bölümde geriatrik bireylerde semptom yönetiminde sıklıkla tercih edilen 

integratif uygulamalar incelenecektir. 

1.Yaşlılık ve Fizyolojik Değişimler 

Yaş, Türk Dil Kurumuna göre; doğum ile başlayan ve mevcut zamana 

kadar geçen sürenin yıl birimi ile ölçülmesi olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil 

Kurumu, 2019). Yaşlanma insanın doğumu ile başlayan ve yaşamın sonuna 

kadar devam eden, dinamik fizyolojik ve sosyolojik bir süreçtir (Canatan, 

2016). Yaşlanma sürecinde hücre, organ ve sistemlerinde değişiklikler ve 

fonksiyonel kayıplar meydana gelmekte ve bu kayıpların geri dönüşü 

olmamaktadır (Öztürk vd, 2020). Yaşlılık ise, bireylerin fizyolojik, ruhsal ve 

toplumsal yönden gerilemeler yaşadığı ve bu kayıplar sonucu bireylerin eski 

bağımsızlıklarının olmadığı durumu ifade eder (Ağır, 2020). Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) 1970’li yıllarda yaşlılığı 60 yaş olarak ifade etmiştir. Ancak 

günümüzde endüstri sektöründeki ilerleme ile birlikte, birçok ülkenin emeklilik 

başlangıç yaşı olarak belirledikleri 65 yaş, yaşlılığın başlangıcı olarak kabul 

edilmektedir. DSÖ yaşlılığı kronolojik olarak “65-74 yaş arası genç yaşlı, 75-

84 yaş arası orta yaşlı, 85 ve üstü yaşlı yaşlı” olarak kategorize etmektedir 

(Şentürk, 2018).  

Giderek artış gösteren teknoloji tabanlı sağlık araştırmaları kronik 

hastalıkların tedavi sürecinde olumlu sonuçları beraberinde getirmektedir. Aynı 

zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel imkanların gelişmesi, sağlıklı yaşam 

alışkanlıklarına olan istek durumunun giderek artması gibi nedenlere bağlı 

olarak tüm dünyada ortalama yaşam süresi uzamakta ve yaşlı nüfus sayısı da 

artış göstermektedir (Ak ve Közleme, 2017; Arpacı ve Bakır, 2017). Dünya 

nüfusunun %22’sinin, 2030 yılına kadar geriatrik bireylerden oluşacağına 

yönelik tahminler yapılmaktadır (Cuellar vd., 2003; Sağkal vd., 2013). Dünya 

Bankası 2018 yılı verilerine göre; dünya genelinde 264 ülkeden 72’sinin yaşlı 

nüfus oranının %10’un üzerinde olduğu, “327 milyonluk nüfusunun %15,7’sini 

(51,6 milyon), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 513,2 milyonluk nüfusunun 

%20’sini (102,9 milyon), Japonya’nın 126,5 milyonluk nüfusunun %27’sini 

(34,7 milyon) 65 yaş ve üzeri nüfus grubu oluşturmaktadır’’ (Wordbank, 2018).  

Bilindiği gibi ilerleyen yaşam süreci ile birlikte solunum, 

kardiyovasküler, gastrointestinal, nörolojik, endokrin, bağışıklık, kas-iskelet ve 
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boşaltım sistemi ile birlikte deri, görme, işitme, tat ve koku gibi duyularda 

birçok fizyolojik değişiklik görülmektedir. Bu değişimin de etkisiyle yaşlı 

bireylerin birçoğu, genellikle birden fazla kronik hastalığa sahiptir ve birden 

fazla ilaç kullanmaktadır. Çoklu kronik hastalıklar ve ilaç kullanımları ile 

birlikte yaşlı bireylerin semptom yükü de artmaktadır.  Artan semptom yükü ile 

birlikte yaşlı bireylerin yaşam kalitesi, çalışma hayatı, bağımlılık ihtiyacı ve 

çevresi ile iletişim süreci etkilemektedir (Ağar, 2020). Bu doğrultuda 

semptomların medikal ve integratif yaklaşımların desteğiyle etkin şekilde 

yönetimi son derece önemlidir. 

2.Semptom  

Semptom; bireyin biyo-psiko-sosyal, duyumsal veya bilişsel düzeydeki 

değişikliklerini yansıtan subjektif bir deneyim olarak ifade edilmektedir 

(Barsevick ve ark., 2006). Özellikle kişinin bütüncül iyilik halini olumsuz 

etkileme potansiyeli taşıyan ağrı, yorgunluk, halsizlik, bulantı, kusma, ateş ve 

diyare gibi çok geniş yelpazede bulunan bu sorunlar; hastaların yaşam kalitesini 

olumsuz etkileyen kronik hastalıklarda daha sık görüldüğü için tedavi ve bakım 

süreçlerinde profesyonel biçimde ele alınması gereken önemli bir sorun alanını 

oluşturmaktadır (Kim vd., 2005; Brant vd., 2010). Bu durum semptom 

deneyimleyen milyonlarca hastayı sağlık kuruluşlarından hizmet almaya 

yönlendirmektedir (Lyons ve Lee, 2018). Bu doğrultuda, semptomların tespit 

edilmesinde ve yönetilmesinde yaşlı bireylerin, aile üyelerinin, bakım 

verenlerin ve sağlık profesyonellerinin rollerinin son derece önemli olduğu 

unutulmamalıdır (Rosenberg vd., 2015; Mosher vd., 2017; Karataş vd., 2022). 

Bu roller arasında öncelikli olarak semptom yönetiminin sağlanması 

gelmektedir.  

Semptom yönetimi, sıklıkla yaşamı tehdit eden hastalığı olan bireylerin 

yaşam kalitesini iyileştirmek için sunulan bakımın tamamını ifade etmektedir. 

Aynı zamanda semptom yönetimi akut sağlık sorunlarının oluşma riskini 

ortadan kaldırmaya yönelik girişimleri de kapsamaktadır. Çünkü semptomlar 

genellikle hastaların ve ailelerinin acil servise başvurmaları veya hastaneye 

yatışları ile sonuçlanan krizlere neden olabilmektedir. Bu doğrultuda semptom 

yönetiminde hastalığın semptomlarının, tedavinin neden olduğu yan etkilerin 

ve semptomla ilgili psikososyal sorunların olabildiğince erken dönemde 

önlenmesi veya tedavi edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında 

semptom yönetimi literatürde “konfor bakımı” ve “destekleyici bakım” olarak 

da adlandırılmaktadır (Dodd vd., 2001). Günümüzde semptom yönetiminde; 

mevcut tıbbı tedavi yöntemlerinden yeterince fayda sağlayamama, tedavi 

giderlerinin yüksek maliyetli olması, uygulanan farmakolojik tedavilerin farklı 

sağlık sorunlarına yol açması gibi nedenlerle integratif yöntemler sıklıkla tercih 

edilmektedir (Tarakçıoğlu, 2016; Ovayolu vd., 2015). 
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2.1. İntegratif Uygulamalar 

İntegratif uygulamalar, geleneksel tedaviden farklı bakım girişimlerinin 

ve ürünlerinin sağlık bakım sistemleri içerisinde yer alması olarak 

tanımlanmaktadır. Benzer bakış açısına sahip integratif hemşirelik ise bireyin 

çevresi ile olan etkileşimini arttırmayı, güçlendirmeyi, doğadan gelen 

iyileştirici şifa kaynaklarını kullanmayı ve bu şifa kaynakları ile bireyin 

içindeki iyileştirici gücü birleştirmeyi hedeflemektedir (Derince, 2019) 

Giderek artan tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı ile “1992 

yılında Birleşmiş Milletler Kongresi’nde, Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne bağlı 

olarak Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Ofisi (Complementary and Alternative 

Medicine Office) kurulmuştur. Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi 

Merkezi (National Center for Complementary and Alternative Medicine)’nin 

(Yıldırım, 2008) ismi daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Sağlık 

Enstitüsüne (National Institute of Health) bağlı Ulusal Tamamlayıcı ve 

İntegratif Sağlık Birimi (The National Center for Complementary and 

Integrative ve Health) olarak değiştirilmiştir. Bu kurumun misyonu; bilimsel 

araştırmalar rehberliğinde tamamlayıcı ve bütünleyici girişimlerin sağlığın 

korunması ve geliştirilmesindeki rollerinin faydasını ve güvenilirliğini 

tanımlamak olarak belirtilmektedir (http://nccam.nih.gov). Ülkemizde ise 

geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarına dair ilk düzenleme 1991 yılında 

yürürlüğe giren “Akupunktur Tedavi Yönetmeliği’dir. Bu yönetmelikte 

akupunkturun, bilimsel yöntemlerle yapılması hedeflenmiştir (T.C. Resmi 

Gazete, 29.05.1991, sayı: 20885). Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2011 yılında, 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Geleneksel, Tamamlayıcı ve 

Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı kurulmuş ve 27 Ekim 2014 

tarihinde 29158 sayılı resmi gazetede yayımladığı “Geleneksel ve Tamamlayıcı 

Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” sayesinde bu alan ile ilgili resmi düzenlemeler 

hız kazanmıştır. Akupunktur dışındaki diğer geleneksel ve tamamlayıcı tıp 

uygulamaları da ilk defa bu yönetmelikte yer almıştır. Bunlar arasında; 

Apiterapi, Fitoterapi, Hipnoz, Sülük, Homeopati, Kayropraktik, Kupa 

Uygulaması, Larva Uygulaması, Mezoterapi, Proloterapi, Osteopati, Ozon 

uygulaması, Refleksoloji ve Müzikterapi yer almaktadır (T.C. Resmi Gazete, 

27.10.2014, sayı: 29158). Yönetmelikte bu uygulamalara ilişkin; amaç, kapsam 

ve kanuni dayanak açıkça bir şekilde ifade edilmiştir”. Bu yöntemleri 

uygulayacak kişilerin eğitimleri ve sağlık kuruluşlarına ait nitelikler, hastalığa 

ve uygulanacak yönteme ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu 

yönetmelikte yer alan ve günümüzde kullanımı oldukça sık olan bazı integratif 

uygulamalar aşağıda açıklanmıştır. 

2.1.1. Biyolojik Kökenli Uygulamalar 

Bu uygulamalar arasında diyetler, vitaminler ve aromaterapi yer 

almaktadır.  



SANAT VE SAĞLIK | 222 

 

2.1.a. Özel Diyetler: Herhangi bir hastalık ile mücadele etme yada 

hastalıkların oluşum risklerini önleme sürecinde beslenme tedavisi oldukça 

önemlidir. Bireye ve mevcut tıbbı soruna spesifik hazırlanan beslenme 

programlarının, hastalıkların iyileşme sürecini olumlu etkilediği 

bildirilmektedir (Talhaoğlu, 2021). 

2.1.b. Vitaminler: Fizyolojik döngülerin sağlıklı bir şekilde devam 

edebilmesi için vücutta üretilemeyen, dışarıdan alınması ile eksikliği 

tamamlanan ve fizyolojik işlevler için elzem olan organik bileşikler arasında 

vitaminler yer almaktadır (Bal, 2009; Ovayolu ve Ovayolu, 2013). 

2.1.c. Aromaterapi: Bitkisel kaynakların çiçek, kabuk, meyve, kök gibi 

yapılarından elde edilmiş konsantre formdaki uçucu yağlarının tamamlayıcı 

olarak uygulanması prensibine dayanır. Aromaterapi uygulama felsefesinin 

temelinde yer alan bireyi bütüncül olarak değerlendirme, tedavi sürecine destek 

sağlama, hastanın aktif olarak uygulama sürecinde yer almasına fırsat verme 

görüşleri hemşirelik felsefesi ile benzerlik göstermektedir (Bilgiç, 2017). 

2.1.2. Manipulatif ve Beden Temelli Uygulamalar 

2.1.2.a. Masaj Terapi: Masaj uygulamalarının temelinin insanlık tarihi 

kadar eski olduğu belirtilmektedir. Bu uygulamalar; kan ve lenf dolaşımını 

arttırmak, reseptörleri harekete geçirmek, dolaşımda bulunan atık ürünlerin 

atılmasını kolaylaştırmak ve tüm vücudun enerji ihtiyacını dengelemeye 

yardımcı olmak amacıyla yumuşak dokulara yapılır. Özellikle arteriyel kan 

akışının hareketini ve oksijenlenmeyi arttırdığı için gerginliği ve ağrıyı 

azaltmaktadır (Ovayolu ve Ovayolu, 2013; Kilci vd., 2020). 

2.1.2.b. Refleksoloji: “Uluslararası Refleksoloji Enstitüsü’nün tanımına 

göre refleksoloji, tüm salgı bezleri, organlar ve vücut bölümleri ile bağlantısı 

bulunan ellerde, ayaklarda ve kulaklardaki refleks noktalarına el ile uygulanan, 

vücut işlevlerinin normal süreçlerde ilerlemesine destek sağlayan bir yöntem 

olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntemde kulaklarda, ellerde, ayak tabanlarında 

bulunan vücudun organlarını ve salgı bezlerini temsil eden reseptörlere basınç 

uygulanır. Basınç uyarıları ile organlarda yanıt mekanizması devreye girmekte 

ve vücudun doğal iyileşme süreci desteklenmektedir (Erkek ve Pasinlioğlu, 

2016). 

2.1.3. Enerji Terapileri 

2.1.3.a. Akupunktur: Latince kökenli bir kavram olup, “acus” (iğne) ve 

“pungere” (delmek) kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. 

Akupunktur uygulamasında vücudun enerji merkezleri olarak kabul edilen 

noktalarına cilt üzerine yerleştirilen ince iğneler aracılığıyla uyaran 

oluşturulması ile cilt altı noktalarda yer alan enerji kanalları aktive edilir 

(Kalyon, 2007; Khorshid ve Yapucu, 2005; Talhaoğlu, 2021). DSÖ, 2003 
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yılında akupunktur uygulamalarının gerekli olduğu durumların bulunduğu bir 

kaynak yayınlamıştır. Bu kaynağa göre, akupunkturun uygulanacağı durumlar 

arasında; migren ve diğer baş ağrıları, boyun, sırt, omuz ve kol ağrıları, bel 

ağrıları, romatizmal ağrılar, zona zoster, trigeminal nevralji, fasiyal paralizi, 

astım, alerjik rinit, gastrit, ülser, kolit, enürezis, dismenore, obezite, sigara, 

alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, insomnia, psikosomatik hastalıklar, 

hiperemezis gravidarum gibi durumların yer aldığı bildirilmektedir (Talhaoğlu, 

2021; Turan vd., 2010). 

 2.1.3.b. Akupres: Sağlığın sürdürülmesi, canlılık ve ilk yardım amacıyla 

uygulanan integratif yaklaşım olup, vücudun kendini iyileştirme sürecini 

harekete geçirmek için cilt üzerinde enerji noktalarına parmak ile basınç 

uygulanan iyileştirme sanatıdır. Akupres uygulamasının temel felsefesi, 

evrensel enerjide birlik, denge ve uyumun sağlanmasıdır.  Bu uyum sayesinde 

vücudun enerji dengesi sağlanarak hastalıklardan korunma süreci desteklenmiş 

olur (Çevik ve Taşcı, 2017). 

2.1.3.c. Reiki: Rei ve Ki sözcüklerinin bir araya gelmesi ile oluşan 

Japonca bir kelimedir. Rei kelime anlamı olarak “her yerde var olan”, Ki ise 

“yaşam enerjisi” anlamına gelmektedir. Bu enerji Çin öğretilerinde “Chi”, 

Kuhunaslar kayıtlarında “Mana”, Hint toplumunda “Prana”, Hawaiililerde “Ti” 

ve Tasavvuf felsefesinde “Nefes, Can” olarak yer almaktadır. Dolayısıyla reiki, 

enerji akışını göz önünde bulundurarak çalışmaktadır. Reiki öğretisine göre 

enerji kanalları vücut üzerinde omurga boyunca yer almakta ve “çakra” olarak 

adlandırılmaktadır. Bu çakralar büyük salgı bezleri ve sinir ağı merkezlerinde 

enerji akışını düzenlemektedir. Çakraların herhangi birinde blokaj oluştuğu 

zaman, vücudun enerji akış düzeninde bozulmalar ve buna bağlı olarak 

bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlığında birtakım olumsuzluklar meydana 

gelmektedir (Bayülgen ve Yeşil, 2021). 

2.1.3.d. Teröpatik Dokunma: Hayati enerji alanlarındaki dengenin 

değişmesinden dolayı meydana gelen hastalıkları veya semptomları 

iyileştirmek için, eller ile enerji alanlarına uygulanmakta ve enerjiyi 

düzenleme, arttırma, dengeleme ve korumaya yönelik holistik bir yaklaşım 

sunmayı amaçlamaktadır. Son yıllarda teröpatik dokunma uygulamalarının 

iyileştirici ve rahatlatıcı etkileri olduğuna yönelik kanıtların giderek artmakta 

olduğu ve hemşireler tarafından güvenle uygulanabilecek integratif yaklaşımlar 

arasında bulunduğu belirtilmektedir (Turan, 2015). 

2.1.3.e. Nefes Egzersizleri: Nefes alma ve verme eyleminin belirli bir 

düzen ile devam etmesi için yapılan terapötik yaklaşımlardır. Bireyin ruhsal ve 

fizyolojik sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla nefesin bilinçli 

kontrolünü kapsayan bu uygulamalar, doğu kültürleri içerisinde uzun yıllardır 

tercih edilmektedir (Russo vd., 2017). 
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2.1.4. Beden–Beyin Temelli Uygulamalar 

2.1.4.a. Meditasyon: Ruhsal huzuru sağlamak için, konsantrasyon ve 

relaksasyonu kapsayan beden-zihin temelli integratif uygulamadır. Meditasyon 

uygulamaları, üretkenliği ve dikkati arttırarak, bilinç seviyesinde gevşemeyi 

sağlamaktadır (Görücü, 2018). 

2.1.4.b. Dans ve Hareket Terapisi: Bireyin ruhsal, zihinsel, fiziksel ve 

sosyal olarak bütünlüğünü sağlamaya ve arttırmaya yönelik olarak dans ve 

hareketin terapötik amaçlı kullanımı olarak ifade edilmektedir. Temelini beden, 

dans, yaratıcılık arasındaki ilişkiden almaktadır. 1940’larda önce Amerika’da 

başlayan dans ve hareket terapisi, kişinin duygu durumlarının sözsüz ve 

etkileyici yönlerini vurgulamaktadır. Dans ve hareket terapisi uygulamalarının, 

Amerika’dan sonra Avrupa ülkelerinde de uygulama sıklığı artmıştır (Sarıkaya 

Altan vd., 2017). 

2.1.4.c. Relaksasyon Teknikleri: Giderek artan kronik hastalıklar ile 

birlikte relaksasyon tekniklerinin semptom yönetiminde kullanımı da 

artmaktadır. Progresif kas gevşeme egzersizi, Benson gevşeme egzersizi, 

güdümlü hayal kurma ve derin nefes alma en yaygın kullanılan relaksasyon 

teknikleri arasında yer almaktadır (Jafari vd., 2018). Relaksasyon teknikleri, 

bedende oluşan gerilimleri serbest bırakmak, pozitif düşünceye yönlendirmek 

ve bu sayede stres oluşturan durumlarla başa çıkmaya destek olmak için 

kullanılan integratif uygulamalar arasında yer almaktadır. 

2.1.4.d. Tai Chi: “Taiji”, “taijiquan” veya “taijichuan” olarak da bilinen 

Tai Chi; Çin'de savaş sanatı olarak kendini savunmak amacıyla üretilen bir 

geleneksel beden-zihin egzersizidir. Çin kökenli bu egzersiz yönteminin ortaya 

çıkış felsefesi, yumuşaklığın sertliği yenebileceği düşüncesine dayanmaktadır. 

Bu nedenle, yumuşak ve zorlamasız hareketler, akıcı belirli bir standartta ve 

derin diyafram solunumu ile birlikte yapılır (Yıldırım, 2014). 

2.1.4.e. Yoga: Dünyanın en eski dilleri arasında yer alan olan Sanskritçe 

“yuj” kelimesinden meydana gelmiş olup, “kontrol”, “bağlamak”, 

“birleştirmek” anlamlarını karşılamaktadır. Burada bahsedilen “birleşme” ruh, 

beden ve düşüncenin uyumlu bir şekilde beraber hareket etmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Beden-zihin-ruh birleşimi ve uyumu ile doğa ile insan 

arasındaki uyumu sağlamak, bireyin eylemlerinde sakinliği sağlamak, huzur ve 

sağlık düzeyini arttırmak hedeflenmiştir. Yoga uygulamalarında, ruh ve 

bedenin bütünleşmesi için takip edilmesi gereken adımlar bulunmaktadır. Bu 

adımlar arasında öncelikle yama ve niyama bulunmaktadır. Yama, “kontrol” ve 

niyama “öz denetim ve öz eleştiri” olarak tanımlanmakta olup, zihnin ve 

bedenin kontrol altında tutulmasını ifade eder. Asanalar (duruşlar) ile bedenin 

sağlıklı bir şekilde kontrolü ifade edilmektedir. Pranayama ruhsal enerjinin 

kontrolünün nefes ile kontrol edilmesidir. Pratyahara (geri çekme) ile duyular 
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içselleştirilir. Dharana (odaklanma) ile belirli bir konu üzerine odaklanılır. 

Dhyana (derin odaklanma) ile odaklanılan konu ile ilgili bilgi enerjisinin akışı-

oluşumu-şifalanması-gelişim-olgunlaşma sağlanır. Odaklanmanın en sonunda 

bütünleşme-birleşme yaşanarak samadhi (üstün odaklanma) deneyimine 

geçilir. Farklı yoga tekniklerinde bu adımlardan bazıları ön plana çıkarılarak 

bütünlük sağlanmaya çalışılır (Öz Seki, 2020).   

2.1.4.f. Sanat Terapi: Sanat, bireylerin içsel dünyasını 

anlamlandırmasında ve dışa vurmasında faydalı olan bir araç olarak 

tanımlanmaktadır (Çakmak ve ark., 2020). Bir dışavurum aracı olarak kabul 

edilen sanat, kişinin bilinç ve bilinçaltı duygularını yansıtması ile bir ifade 

biçimi olarak da kabul edilebilir (Bostancıoğlu ve Kahraman, 2017). Eski 

çağlardan günümüze süregelen bir olgu olan sanat, bir nevi yaratım süreci 

olarak kabul görmekte ve doğası gereği güçlendirici, iyileştirici olarak 

nitelendirilmektedir (Çakmak vd., 2020; Bostancıoğlu ve Kahraman, 2017). 

Sanatın bu nitelikleri göz önünde bulundurularak sanat uygulamaları uzun 

yıllardır birtakım sağlık sorunlarının giderilmesi amacıyla bütünleyici tedavi 

olarak uygulanmaktadır. 

Sanat terapisi güncel bir kavram olarak incelense de çok eski tarihlere 

dayanan bir geçmişe sahiptir. Sanatı içeren yaklaşımların geçmiş yüzyıllarda 

ilk defa iletişim, tedavi ve rahatlama amacıyla Bergama’da Zeus Tapınağının 

bulunduğu Eskülap olarak da adlandırılan tarihi yerleşkede yer alan antik 

tiyatroda uygulandığı ve Romalılardan günümüze kadar ulaştığı 

belirtilmektedir. Sanat terapisi ise  ilk olarak sanatçı “Adrian Hill tarafından 

(1942) Kral 7. Edward sanatoryumundaki tüberküloz hastalarıyla yaptığı 

çalışmayı tanımlamak amacıyla kullanılmıştır” (Bilgin, 2019; Karadağ ve 

Uğur, 2015). Sanat, terapi yöntemi olarak ilk ortaya atıldığında görsel, işitsel 

sanat uygulamalarının hastaların zaman geçirmesini sağladığı, anksiyete ve 

travmalarını ifade etmede etkili bir araç olduğu tespit edilmiştir. Ortaya atıldığı 

ilk günden bu yana sanat terapisi özellikle son yıllarda; yaşamında kriz ve 

güçlük deneyimleyen bazı gruplarda “duygusal çatışmaları uzlaştırma, 

farkındalığı arttırma, sosyal becerileri geliştirme, davranış yönetimi, problem 

çözme, kaygıyı azaltma, gerçekliğe çağırma ve öz-saygıyı arttırma” anlamında 

terapötik bir yaklaşım olarak oldukça dikkat çekmektedir (Karadağ, & Uğur, 

2015; Mollaoğlu, Mollaoglu,Yanmış, 2022). Amerikan Sanat Terapisi Derneği, 

sanat terapisini “Her yaştan bireyin zihinsel, fiziksel ve duygusal refahını 

iyileştirmek ve geliştirmek için sanat yapmanın yaratıcı sürecini kullanmaktır” 

şeklinde tanımlamaktadır (American Art Therapy Association, 2022). Kendini 

ifade etmeyi sanatsal olarak gerçekleştiren bu yaratıcı sürecin, insanlara 

çatışmaları ve sorunları çözmede, kişilerarası becerileri geliştirmede, stresi 

azaltmada, davranışları düzenlemede, benlik saygısı ve öz farkındalığı 

artırmada ve içgörü kazandırmada yardımcı olduğu öngörülmektedir (Akbulak 

ve Can, 2022; American Art Therapy Association, 2022; Sanat Terapileri 

Derneği, 2022).  
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Sanat terapisi bireyin bedensel, zihinsel, ruhsal gelişimi ile uyumludur. 

Psikologlar terapi süreçlerinde psikoloji bilimine ait farklı kuramları 

benimseyebilmekte ve sanat terapisini psikoloji biliminin kuramları ile çok 

rahat çalışılabilmektedir (Rubin, 1999). “Analitik psikoloji ile birlikte sanat 

terapi, psikoloji bilimi içerisinde önemli bir terapi aracı olmuştur. Freud, sanatı 

psikanaliz için faydalı bir uygulama olarak belirtmekle birlikte; sanat 

yapmanın, yaratımın kendine özgü süreçlerinin ya da sanat eserlerini izlemenin 

verdiği etkileşimin insan doğası üzerinde mutluluk sağlayıcı eylemler olduğunu 

da ifade etmektedir. Freud’a göre sanat eserinde biçimsel ya da estetik 

özellikler çoğunlukla savunmacı bir anlam taşır, asıl dikkate değer olan ise 

sanat pratiğinde dile gelen bilinçdışı düşlemlerdir” (Freud, 1977). Sanat terapi 

uygulamalarını analitik psikoloji alanında ilk olarak Freud’un öğrencisi Jung 

(1964) bilinç dışı materyali bilinç altına çekmek ve anlamlandırmak amacıyla 

kullanmıştır (Guttmann ve Regev, 2004). W. Winnicot’un insanlar arasındaki 

etkileşimi anlamlandırmak için, “iki kişinin arasındaki her bireyin kendi 

düşüncesine göre algıladığı üçüncü alan olarak tanımladığı alanın fonksiyonu, 

terapi esnasında ortaya çıkan sanatsal ürünün, yaratım sürecini somut kılması 

ile netleşmektedir” (Winnicott, 2012).  Sanat terapisinde sıklıkla çizim, resim, 

heykel, fotoğraf ve diğer görsel sanat yöntemleri kullanılmaktadır (Malchiodi, 

2013) 

Sanat terapi tamamen farklı bir kavramsal çerçeveden ele alındığında, 

psikoterapi yöntemi olarak uzmanlık gerektiren bir bilim dalı gibi düşünülse de 

aynı zamanda geleneksel tedavinin tamamlayıcısı olduğundan multidisipliner 

çalışmalara da anlam katmaktadır (Carr vd, 2021; Aydın, 2012).  

2.1.5. Alternatif Tıp Sistemleri 

2.1.5.a. Homeopati: Homeopati Antik Yunan kökenli bir kavram olup, 

homoios (benzer) ve pathos (acı)’un bir araya gelmesi ile meydana gelir. Bu 

kavramın altında yatan prensip, benzer olanı benzeriyle iyileştirmek olarak 

ifade edilebilir (Akarsu ve Kuş, 2017). 

2.1.5.b. Naturopati: İnsan fizyolojisinin, sağlığı sürdürme ve 

hastalıklarla mücadele etme özelliğine dayanan tedavi yaklaşımıdır. Vücutta 

meydana gelen patolojik durumlarla mücadele etme sürecinde, hasta bireylerin 

iyileşmesinde farmakolojik yaklaşımlar ve cerrahi yaklaşımlar yerine vücudun 

doğal iyileşme gücünün harekete geçirilmesini amaçlamaktadır. Zararlı olduğu 

bilinen besinlerden uzak durmak veya insan organizmasının gereksinim 

duyduğu besinleri tüketmesi, egzersiz yapma gibi temeli doğal olan 

uygulamaların, günlük yaşam aktivitelerine entegre edilmesi ve günlük rutin 

haline dönüştürülmesi naturopati uygulamaları arasında yer almaktadır (Dunne 

vd., 2005). 
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3.Geriatrik Bireylerde Sık Karşılaşılan Semptomlar ve İntegratif 

Yaklaşımlar 

Bu bölümde önemli bir popülasyonu oluşturan yaşlı bireylerin birçok 

duruma bağlı olarak sıklıkla deneyimledikleri semptomlar arasında olan ağrı, 

yorgunluk, uyku problemleri, konstipasyon, üriner inkontinans ve psikiyatrik 

sorunların yönetiminde kullanılan integratif yaklaşımların üzerinde 

durulacaktır (Arslan vd., 2020).  

3.1. Ağrı: 

Ağrı, “Uluslararası Ağrı Araştırma Derneğinin tanımına göre; vücudun 

herhangi bir bölgesinden kaynaklanan doku hasarının olması veya olmaması 

durumu ile seyreden, insanın geçmişteki deneyimini kapsayan, hoş olmayan 

duyusal ve davranışsal deneyimdir” (Aygin ve Var, 2012). Sosyal, psikolojik 

ve biyolojik faktörlerden etkilenen ve kişinin refahı üzerinde olumsuz etkileri 

olan bir deneyimdir (Saka Demir ve Gözüm, 2020). İnsan hayatını olumsuz 

yönde etkilese de aslında vücudun kendini korumak için verdiği bir tepkidir. 

Ağrı aynı zamanda, yaşlı bireyler tarafından en sık deneyimlenen ve sağlık 

bakımı alma gereksinimini arttıran semptomlardan biridir (Saka Demir ve 

Gözüm, 2020). Ülkemizde yaşlı bireylerde ağrı insidansı üzerine yapılan 

araştırmalarda %50 ile %67 arasında bir oranda şiddetli ağrı bildirilirken 

(Yıldız ve ark., 2009; Karadağ ve Sevinç, 2013; Nahin, 2015), bu oranın 

Amerika Birleşik Devletleri’nde %40-%64.7 arasında olduğu belirtilmektedir 

(Johannes ve ark,2010) Yaşlı bireyler bu semptomu sıklıkla; romatizmal, kas-

iskelet sistemi ve fibromiyaljiye bağlı olarak deneyimlemektedir. Günümüzde 

ağrı yönetiminde farmakolojik tedavilere ek olarak integratif yaklaşımlar da 

tercih edilmektedir (Özel ve ark., 2014; Saka Demir ve Gözüm, 2020).  

Diz osteoartritli yaşlı bireylerde klasik masaj ve aromaterapi masajının 

diz ağrısı üzerine etkisinin incelendiği bir çalışmada, üç hafta boyunca haftada 

iki defa, iki dize toplam 15-20 dakika çörek otu ile aromaterapi masajı yapılmış, 

diğer gruba aynı sürede olmak üzere klasik masaj uygulanmış ve araştırma 

sonunda aromaterapi grubunda ağrı şiddetinde istatistiksel olarak azalma 

olduğu bulunmuştur (Pehlivan ve Karadakovan, 2019). Hong Kong’ta yapılan 

bir çalışmada; orta şiddetli ve şiddetli diz ağrısı yaşayan yaşlı bireylere 

uygulanan aromaterapi masajının etkisi incelenmiştir; üç hafta boyunca haftada 

iki defa müdahale grubuna zencefil ve portakal yağı masajı yapılmıştır. Plasebo 

grubuna ise aynı sürelerde zeytinyağı ile masaj yapılmıştır. Kontrol grubuna bir 

girişimde bulunulmamıştır. Araştırma sonunda zencefil ve portakal yağı ile 

masaj uygulanan yaşlı bireylerde ağrı şiddetinde azalma ve fiziksel aktivitede 

artış olduğu görülmüştür (Yip ve Tam, 2008). Başka bir çalışmada kurumsal 

bakım gereksinimi bulunan yaşlı bireylere dört hafta boyunca haftada iki defa 

olmak üzere uygulanan el masajının ağrı yoğunluğunu azalttığı saptanmıştır 

(Cino,2014). Hafif alzheimer hastası yaşlı bireyler ile resim ve müzik 

uygulamalarının ağrı üzerine etkisinin incelendiği bir araştırmada; hem müzik 

hem resim etkinliğinde bulunan yaşlıların ağrı skorunda azalma ve yaşam 
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kalitesinde iyileşme olduğu tespit edilmiştir (Pongan vd., 2017). Farkındalık 

temelli meditasyon ve progresif gevşeme meditasyonunun diyabetik nöropatili 

yaşlı kadın hastalarda kronik ağrı üzerindeki etkisini inceleyen araştırma 

sonuçlarına göre, farkındalık meditasyonu uygulanan grupta kronik ağrı 

semptomunda meydana gelen azalma, progresif gevşeme meditasyonu 

uygulanan gruba göre istatistiksel olarak daha anlamlı bulunmuştur. 

Araştırmacılar farkındalık temelli meditasyon ve progresif gevşeme 

egzersizlerinin ağrı yönetiminde bütünleştirici tedaviler arasında yer 

alabileceğini önermektedir (Husssain ve Said, 2019). Yaş ortalaması 65 ve 

üzeri olan osteoartrit tanısı bulunan kadın katılımcılar ile tamamlanan bir 

araştırmada biyomekanik yoga, geleneksel egzersiz ve kontrol grubu 12 hafta 

boyunca takip edilmiştir. Araştırmada diz osteoartritine bağlı ağrı 

semptomunda biyomekanik yoga uygulamasının geleneksel egzersiz 

uygulamasına göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir (Kuntz vd., 2018). Orta 

yaşlı ve ileri yaşlı bireylerin kronik bel ağrısı yönetiminde geleneksel Çin 

Egzersizlerinin etkinliğini inceleyen bir sistematik derlemede 11 Randomize 

Kontrollü çalışma sonuçları doğrultusunda, Geleneksel Çin egzersizlerinin ağrı 

yoğunluğunu azaltmada etkili uygulama olduğu sonucuna varılmıştır (Wang 

vd., 2022). 

3.2. Uyku Sorunları 

Uyku, insan ömrünün önemli bir kısmını oluşturan fizyolojik bir 

ihtiyaçtır. Bireyin günlük yaşam aktivitelerine ve toplumsal rollerine uyumlu 

bir şekilde süreklilik sağlamasında oldukça önemlidir. Yaşlanma ile birlikte 

erken uyuma/uyanma, uykuda geçen sürede azalma, uyku latansının uzaması 

ve geceleri sık uyanma gibi uyku düzeninde değişiklikler ortaya çıkmaktadır. 

Uyku periyodunda meydana gelen bu düzensizlikler yaşlının uyku kalitesinde 

bozulmaya neden olarak, farklı semptomların da ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir (Pekçetin ve İnal, 2019). 

Günümüzde uyku düzeninin sağlanmasında farmakolojik ajanlara ek 

olarak integratif uygulamalara ilişkin kanıtlar da giderek yaygınlaşmaktadır. 

Müzik terapinin uyku kalitesine etkisinin değerlendirildiği araştırmanın ön test 

uygulamasında katılımcıların uyku kalitesi düşük çıktığı için öncelikle her iki 

grupta yer alan katılımcılara 10-15 dakikalık, tek seans uyku hijyeni eğitimi 

verilmiştir. Uyku hijyeni eğitiminden sonra müdahale grubuna müzikterapi 

konusunda deneyimli uzmanlar tarafından seçilen Çin enstrümantal klasik 

müzik, Batı klasik müziği, doğal sesler ve enstrümental klasik şarkıları içeren 

169 parçadan oluşan bir listeden katılımcılara seçtiği şarkı üç ay boyunca ve 

her gece 30-45 dakika dinletilmiştir. Araştırma sonucunda birinci, ikinci ve 

üçüncü aylarda uyku kalitesinin sürekli iyileştiği görülmüştür (Wang vd., 

2016). Başka bir çalışmada müdahale grubunda yer alan katılımcılara 

anımsama terapisi 25-30 dakikalık sürelerde bireysel seanslar şeklinde haftada 

bir defa olmak üzere, 12 hafta boyunca uygulanmış, kontrol grubuna herhangi 

bir girişimde bulunulmamıştır. 12 haftanın sonunda yapılan ölçümlerde 
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anımsama terapisinin huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerde uyku kalitesi 

üzerine olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir (Duru Aşiret, 2018). İran’da 

yapılan bir araştırmada papatya özütünün yaşlı bireylerde uyku sorunları 

üzerine etkisi incelenmiş; 28 gün boyunca, gündüz bakımevinde yaşayan 60 

yaş üzeri bir grup bireye günlük 200 miligram papatya özü kapsülü, diğer 

grupta yer alan bireylere ise günlük 200 miligram buğday unu kapsülü 

verilmiştir. Araştırma sonunda papatya özü kapsülü kullanan grubun uyku 

kalitesinde artış meydana geldiği tespit edilmiştir (Hajbagbery ve Musavi, 

2017). Genç ve arkadaşlarının araştırmasında bir kurumda kalan yaşlı bireylere 

bir ay boyunca her gün uyumadan yarım saat önce inhaler lavanta yağı 

uygulanmıştır. Araştırma sonunda inhaler lavanta yağı ile yapılan aromaterapi 

uygulamasının yaşlı bireylerin uyku kalitesini arttırdığı belirlenmiştir (Genç 

vd., 2020). Başka bir çalışmada kendi evinde yaşayan ve uyku sorunları 

bulunan yaşlı kadınlara mercanköşk ve portakal yağı özlerini barındıran 

aromaterapi kolyesi takmaları istenmiştir. Mercanköşk ve portakal yağı 

aromaterapi uygulamasının uyku sorunlarını yönetmede etkili olduğu 

belirlenmiştir (Çun vd., 2017). Uyku problemi yaşayan kadınlarla yapılan bir 

araştırmada ise katılımcılara el banyosu ve el masajı uygulanmıştır. El banyosu; 

uygulaması 39-40 derece sıcaklıkta iki litre suyun içerisinde beş dakika 

boyunca ellerin bekletilmesi olarak uygulanmıştır. El masajı ise her iki ele 20 

dakika boyunca avuç içi ve ön kol bölgelerine masaj olarak uygulanmıştır. Her 

iki uygulamanın da yaşlı kadınlarda uykuya dalma süresini kısalttığı tespit 

edilmiştir (Kudo ve Sasaki, 2020). Başka bir araştırmada ise yaşlı bireylerin 

kendi istedikleri müzikleri uyku öncesi dinlemelerinin uyku kalitesi üzerinde 

olumlu etkileri olduğu saptanmıştır (Chan vd., 2010). Bu alanda yapılan bir 

çalışmada huzurevinde kalan bireylere üç gün üst üste 18.00-20.00 arasında 10 

dakika boyunca terapötik dokunma uygulanmıştır. Ancak terapötik dokunma 

uygulanan yaşlılar ve bu girişim uygulanmayan yaşlılarda uyku kaliteleri 

arasında fark bulunmazken, terapötik uygulama yapılan grupta uyku kalitesinde 

artış olduğu belirlenmiştir (Bağcı ve Çınar Yücel, 2020). 

3.3. Konstipasyon 

Konstipasyon etiyolojisinde birçok faktör yer almakla birlikte, 

konstipasyon sorunu yaşayan bireylerde çoğunlukla birden fazla faktör yer 

almaktadır. Farklı toplumlarda yapılan araştırmalarda yaşlı bireylerde 

konstipasyon sıklığının %11-74 arasında deneyimlendiği bildirilmekle beraber, 

akut ve uzun dönemli bakım kurumlarındaki yaşlı bireyler arasında ise 

konstipasyon insidansının %41-80 arasında olduğu bildirilmektedir (Bilgiç vd., 

2016; Papatheodoridis vd., 2010; Werth vd., 2015; Okuyan Birimoğlu vd., 

2019). Özellikle yaşlılık döneminde ortaya çıkan konstipasyon, yaşlı bireyin 

tüm fizyolojik süreçlerini olumsuz etkilemekte, fekal tıkaç, fekal inkontinans, 

hemoroid, anal fissür ve rektal prolapsusa neden olabilmektedir. Ayrıca, aşırı 

ıkınma serebral ve koroner dolaşımı etkileyerek senkoba, kardiyak iskemiye ve 

hatta mortaliteye yol açabilmektedir (Mugie vd.,2011). 
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Literatürde geriatrik bireylerde konstipasyon yönetiminde kullanılan 

integratif yaklaşımlar arasında sıklıkla masaj, refleksoloji, akupres 

uygulamalarının yer aldığı görülmektedir. Yatılı kurumsal bakım alan bir grup 

yaşlı bireye (n:17) sekiz hafta boyunca haftada beş gün olmak üzere gün 

içerisinde (10.00-15.00 saatleri arasında) 15 dakika hafif basınçla abdominal 

masaj uygulaması yapılmıştır. Araştırma sonunda abdominal masaj 

uygulamasının konstipasyon sorunu yaşayan yaşlı bireylerde konstipasyon ile 

ilişkili yaşam kalitesinde iyileşme meydana getirdiği tespit edilmiştir (Okuyan 

Birimoğlu ve Bilgili). İnkaya ve Tüzer’in araştırmasında ise yatılı kurumsal 

bakım merkezinde kalmakta olan ve konstipasyon sorunu yaşayan yaşlı 

bireylere bir ay boyunca haftada üç gün ve her uygulama 30 dakika olmak üzere 

ayak refleksolojisi uygulanmıştır. Ayak refleksoloji uygulamasının 

konstipasyon şiddetini azaltmada etkili olduğu bildirilmiştir (İnkaya ve Tüzer, 

2020). Çevik ve arkadaşları konstipasyon sorunu yaşayan yaşlı bireylere bir ay 

boyunca her gün 45-60 dakikalık karın masajı uygulamıştır ve sonuçta 

dışkılama sırasındaki ıkınma şiddetinde azalma sağladığı, bağırsaklarda tam 

boşalamama durumunu azalttığı, bağırsak hareketlerinde artış meydana 

getirdiği kaydedilmiştir (Çevik vd., 2018). Tayvan’da yapılan bir araştırmada 

konstipasyon şikayeti bulunan bir grup yaşlı bireye (n:30) farmakolojik tedavi 

le birlikte abdominal masaj, diğer gruba (n:30) farmakolojik tedavi ile birlikte 

akupres uygulanmıştır. Her iki grupta yer alan katılımcıların konstipasyon 

şiddetinde azalma meydana gelmiştir. Ancak akupres uygulama grubunda yer 

alan yaşlıların konstipasyon şiddetinde meydana gelen azalma, abdominal 

masaj grubuna göre daha anlamlı bulunmuştur (Ho vd., 2020). Başka bir 

araştırmada ise tatlı badem yağı bir grup yaşlıya oral olarak iki hafta boyunca 

günlük 18 ml, diğer gruba ise her gün aynı miktarda badem yağı abdominal 

masaj olarak uygulanmıştır. Araştırma sonunda oral badem yağı uygulamasının 

konstipasyon şiddetini azaltmada daha etkili olduğu tespit edilmiştir (Faghihi 

vd., 2022). İnme geçirmiş yaşlı hastalara günde iki defa her uygulamada 15 

dakika olmak üzere,10 gün boyunca “I LOV U” ifadesindeki harfler şeklinde 

abdominal masaj uygulamasının konstipasyon yönetiminde anlamlı sonuçlar 

sağladığı belirtilmiştir (Fekri vd., 2021). Lafçı ve Kaşıkçı’nın araştırmasında 

ise biberiye, nane, zencefil, karabiber yağlarının 1:1:1:1:1 oranlarda karışımı 

ve taşıyıcı olarak badem yağının eklenmesi ile elde edilen aromatik yağ, yaşlı 

yetişkinlere üç hafta boyunca haftada beş gün olmak üzere her uygulamada 15 

dakika olacak şekilde yapılmıştır. Araştırma sonunda dışkılama sıklığında ve 

dışkılama miktarında artış olduğu tespit edilmiştir (Lafçı ve Kaşıkçı, 2023). 

3.4. Üriner İnkontinans 

“Uluslararası Kontinans Topluluğu üriner inkontinansı istemsiz idrar 

yapma olarak” tanımlamaktadır (Bulgak ve Aydın Avcı, 2022). Üriner 

inkontinans her iki cinsiyette de karşılaşılan bir semptom olmakla birlikte tüm 

dünyada kadın cinsiyette daha sıklıkla deneyimlendiği bilinmektedir (Yılmaz 

vd.,2014; Bulgak ve Aydın Avcı, 2022). İlerleyen yaş ile birlikte yaşlı 
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bireylerde  istemsiz mesane kontraksiyonu sıklığının artması, detrüsör kas 

gücünde azalma, üretra ön duvarında bulunan çizgili kas liflerinde azalma, 

mesane kapasitesinde, üretral basınçta, mesane kontraktilitesinde, idrar akış 

hızında ve idrar yapmayı erteleme becerisinde azalma gibi durumlar idrar 

inkontinans riskini arttırmaktadır (Yılmaz vd., 2014; Bulgak ve Aydın Avcı, 

2022). Üriner inkontinansın  tedavi seçenekleri arasında farmakolojik ve 

cerrahi yaklaşımların yer aldığı bilinmektedir (Özcan ve Kapucu,2014). 

Bununla birlikte ilaç yan etkilerini azaltmak, çoklu ilaç kullanımına bağlı ilaç-

ilaç etkileşimini ve semptom yönetiminde etkin maliyet sağlanması amacıyla 

inkontinans yönetiminde integratif yaklaşımlar da tercih edilmektedir. 

Literatürde inkontinans yönetiminde medikal tedavilerin tamamlayıcısı 

olarak kegel egzersizleri, mesane eğitimi, davranışsal terapiler yer almaktadır. 

İdrar inkontinans sorunu yaşayan 25 yaşlı kadına sekiz hafta boyunca mesane 

eğitimi ve kegel egzersizi eğitimi verilmesi ile tamamlanan araştırmada, 

sekizinci hafta sonu ve altıncı ay sonu inkontinans değerlendirmeleri 

kaydedilmiştir. Araştırma sonucunda müdahale grubunda yer alan 

katılımcıların idrar aciliyeti, idrar yapma sıklığı, noktüri şikayetlerinde azalma 

olduğu tespit edilmiştir (Aslan vd., 2008). Başka bir araştırmada idrar 

inkontinansı şikayeti bulunan yaşlı bireylere, üç ay boyunca yürüme, kas 

gücünü arttırma, denge eğitimlerini içeren program uygulanmıştır. Müdahale 

grubunda bulunan katılımcıların pedlerindeki idrar kaçak miktarının, kontrol 

grubunda bulunan katılımcıların kaçak idrar miktarından daha az olduğu tespit 

edilmiştir (Visnes vd., 2012). İdrar kaçırma şikayeti bulunan 65 yaş üzeri kadın 

katılımcılara sekiz hafta boyunca haftada iki defa ve her uygulamada 50 dakika 

olmak üzere kegel egzersizleri, kapalı alan yürüyüşü ve band egzersizlerinde 

oluşan program uygulanmıştır. Araştırmacılar bu programın idrar inkontinansı 

yönetiminde faydalı olduğunu belirtmiştir (Kang ve Hong, 2015). 

3.5. Psikiyatrik Semptomlar 

Psikiyatrik sorun arasında yer alan anksiyete; kaygı, korku, sıkıntı hali 

olarak tanımlanmaktadır. Anksiyete bireyi fizyolojik, davranışsal, bilişsel 

boyutlarda etkilemektedir. Aynı zamanda benliğin tehdit altında hissedildiği 

gerilim durumuna da neden olmaktadır (Asoğlu vd., 2018). Depresyon ise 

yapılan aktivitelerden zevk alamama ve çökkünlük durumu, mutsuzluk hissi, 

geleceğe yönelik umut düzeyinde azalma, enerji ve konsantrasyonda azalma, 

sürekli uyuma isteği ve öz bakım becerilerinde azalma ile karakterizedir 

(Zubaroğlu Yanardağ ve Say Şahin, 2019). Anksiyete ve depresyon 

yönetiminde sıklıkla bilişsel-zihinsel temelli integratif yaklaşımlar tercih 

edilmektedir.  

Progresif gevşeme egzersizlerinin yaşlı kadınlarda depresyon ve 

yaşlılığa uyumları üzerine etkisinin incelendiği bir araştırmada, yaşlı kadınlara 

sekiz hafta boyunca haftada üç defa ve her seansta 28 dakikalık progresif 

gevşeme egzersizi uygulanmıştır (Gökşin ve Aşiret, 2021). Araştırmada 

progresif gevşeme egzersizlerinin yaşlı bireylerde depresyonu azaltmada etkili 
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olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Salman ve Lee’nin çalışmasında manevi destek 

uygulamalarının yaşlı bireylerde depresyon yönetiminde etkin bir yöntem 

olduğu belirtilmiştir (Salman ve Lee, 2019). Meme kanseri tanısı alan yaşlı 

kadınlarda yoga uygulamalarının depresyon üzerine etkisinin incelendiği bir 

araştırmada, 65-70 yaş arasında yer alan katılımcılara sekiz hafta boyunca yoga 

pratikleri uygulanmıştır. Araştırma sonunda yoga pratiklerinin depresyon 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı azalma sağladığı tespit edilmiştir (Vardar 

Yağlı ve Ülger, 2015). 65 ya üzeri bireylerde reikinin ağrı, depresyon ve kaygı 

üzerine etkisini inceleyen bir araştırmada, reiki uygulamasının ağrı, depresyon 

ve kaygı yönetiminde etkin bir yaklaşım olduğu tespit edilmiştir (Richeson vd., 

2010). Yaşlı kadınlarda depresyon yönetiminde sanat terapisinin etkinliğini 

inceleyen bir araştırmada, müdahale grubundan yer alan katılımcılara 20 hafta 

boyunca her seansta yedi dakika güdümlü imgelem ve gevşeme, 60 dakika 

sanat uygulaması, 15-20 dakika sözelleştirme aşaması olmak üzere 90 dakikalık 

uygulama yapılmıştır. Araştırma sonunda majör depresif bozukluklarda 

semptom yönetiminde sanat terapi uygulamalarının faydalı olduğu görülmüştür 

(Ciasca vd., 2018). Hafif bilişsel bozukluğu bulunan yaşlı bireylere ilk üç ay 

haftada bir defa, altı ay boyunca ise haftada iki defa olmak üzere sanat terapi 

girişimi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda nörobilişsel yaşlanmanın belirteci 

olarak kabul edilen ortalama hafıza, dikkat ve görsel mekansal standart 

puanlarında artış tespit edilmiştir (Mahendran vd., 2018). Literatürde 

huzurevinde kalan yaşlılarda sanat terapisinin depresyon ve benlik saygısı 

üzerinde olumlu etkileri olduğu vurgulanmaktadır (Teng-Ching vd., 2019). 

Demanslı yaşlı bireylerde sanat terapi ve anımsama terapisinin ajite davranışlar 

üzerine etkisinin incelendiği bir çalışmada, farklı  müdahaleler haftada bir defa 

ve 50 dakika süre ile 12 hafta boyunca uygulanmıştır. Sonuçta sanat terapisinin 

demanslı bireylerde ajite davranışları azaltmada anımsama terapisine göre daha 

etkili olduğu görülmüştür (Hsiao vd., 2020). Deliryum riski taşıyan yaşlı 

bireylere günde iki defa 25 dakikalık sanat terapi uygulaması sonucunda, sanat 

terapi uygulamasının deliryum süresini geciktirdiği saptanmıştır (Katrin vd., 

2020). Başka bir araştırmada okuma yazma bilmeyen hafif bilişsel bozukluğu 

bulunan yaşlı bireylere altı hafta boyunca haftada iki defa yapılan görsel sanat 

terapi uygulamasının bilişsel bozukluklar üzerine etkisi incelenmiştir. 

Katılımcıların uygulamanın ilk zamanlarında zorlandıkları ancak araştırma 

bitiminde, depresif duygu durumlarında anlamlı iyileşme olduğu ve görsel 

sanat terapisinin psikososyal sağlığı iyileştirmede faydalı bir girişim olduğu 

belirlenmiştir (Masika vd., 2021). 

SONUÇ 

Dünyada ve ülkemizde yaşam süresi uzamakta, aynı zamanda yaşlı 

nüfusun oranı da giderek artmaktadır. İlerleyen yaş ile birlikte bireylerin 

fizyolojik rezerv kapasitelerinde azalmalar ve birçok kronik hastalığın birlikte 

görülme olasılığında artış meydana gelmektedir. Kronik hastalıklar ve 

azalmakta olan fizyolojik kapasite, yaşlı bireylerde farklı semptomların 
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yaşanmasına neden olmaktadır. Deneyimlenen semptom yükünün artışı ve 

kronik hastalıklarla mücadelede başarı oranının azalması, yaşlı bireylerde 

hastalık ile ilgili olumsuz düşüncelerin meydana gelmesine, umutsuzluğa, 

yaşam kalitesinde düşüşe neden olmaktadır. Aynı zamanda artan semptom 

yükü bakım gereksinimi olan yaşlı bireylere bakım verenlerin de yaşam 

kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu doğrultuda yaşlı bireylerin yaşadığı 

semptomların yönetiminde farmakolojik tedavilere ek olarak integratif 

uygulamaların da tedavi ve bakım sürecinde tercih edilme oranı giderek 

artmaktadır. Literatürde yaşlı bireylerde sıklıkla deneyimlenen semptomlar 

üzerine kanıt temelli yaklaşımlar ele alınmış olup, integratif uygulamaların 

semptom yönetiminde büyük oranda faydalı girişimler olduğu belirtilmektedir. 

Ancak bu alanda iyi tasarlanmış, randomize kontrollü çalışmalara olan 

gereksinim devam etmektedir. 
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GİRİŞ 

Ağrı 

İnsanlık tarihi ile başlayan ağrı kavramı her birey için farklı nedenler ve 

deneyimlerle sonuçlanır. Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği ağrıyı, 

vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan, doku harabiyetine bağlı olan ya da 

olmayan, kişinin geçmişteki deneyimleriyle ilişkili, hoş olmayan bir duygu 

olarak tanımlamıştır (Akyüz & Özlü, 2022).  

Ağrı Fizyolojisi ve Sınıflandırılması 

Ağrı, vücudun bir savunma mekanizması olmakla birlikte 

fizyolojisindeki süreç nosiseptör adı verilen özelleşmiş reseptörlerin ağrı 

oluşturabilecek uyaranlar tarafından aktive olması ile başlar. A-delta lifleri 

hızlı; C lifleri ise yavaş ağrı uyarısını taşır. Ancak kortekste duygusal ve bilişsel 

ağrıdan sorumlu bölgelere ulaşıncaya kadar ağrı semptomunu oluşturamazlar. 

Nöropatik ağrılar ise periferik veya merkezi sinir sisteminin hasarı veya işlev 

bozukluğu sonucunda ortaya çıkar (Messlinger & Handwerker, 2015).  

Ağrı; başlama süresi, mekanizması ve kaynaklandığı bölgeye göre üç 

kısımda değerlendirilir. Süreye göre, akut ve kronik ağrı olarak ifade edilmekte 

olup, akut ağrılar; travma, enfeksiyon, artrit gibi doku hasarı ile ilişkili ve kısa 

süreli ağrılardır. Kronik ağrı ise, daha uzun süren (üç-altı ay), rutin ağrı kontrol 

yöntemlerine yanıt vermeyen ve sıklıkla beraberinde depresif bulgular da 

gösteren ağrı türüdür (Öngel, 2017). Mekanizmalarına göre de nosiseptif ve 

nöropatik ağrı olarak incelenmektedir. Nosiseptif ağrı, nosiseptörlerin 

uyarılması ile başlayıp tedavi süreci ile sonlanabilen bir süreçken, nöropatik 

ağrı sinirsel hasar ya da diyabet gibi metabolik hastalıklara bağlı ağrı 

algılayıcılarının doğrudan etkilenmesi sonucu ortaya çıkan ağrı türü olup, 

nöropatik ağrının en önemli farkı nosiseptif uyarı veren kaynağın bulunmaması 

ve aralıklı, kısa süreli, batıcı, saplanır tarzda ağrı olarak ifade edilmesidir. 

Ayrıca talamik ağrı sendromu gibi somatosensoriyel uyarıların, santral sinir 

sistemi ile ilişkisinin kesintiye uğradığı durumlarda ortaya çıkan reaktif ve 

psikosomatik ağrı mekanizmaları da ağrının sınıflandırılmasında farklı bir 

kategori olarak değerlendirilmektedir (Yağcı & Saygın, 2019). 

Ağrı kaynaklandığı bölgeye de sınıflandırılmaktadır. Bu kapsamda 

psikojenik ağrı; ağrıya neden olabilecek bir patoloji olmaksızın ortaya çıkar ve 

şiddetli olarak hissedilir. Örneğin; sadece doku hasarı sonucu oluşan nosiseptif 
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ağrı ile santral ve periferik sinir sistemi hasarı sonucu ortaya çıkan nöropatik 

ağrının mekanizmaları ve tedavileri birbirinde çok farklıdır. Nöropatik ağrılar 

ise; klinik uygulamalarda önemli bir grubu oluşturur. Periferik veya santral 

sinir sistemi dokularındaki histopatolojik veya fonksiyonel değişim sonucu 

hissedilir. Parestezi, yanma, hipoestezi, disestezi, elektrik çarpar tarzda ağrı, 

hiperaljezi, allodini gibi kendine özgü semptomlar gösterir. Nöropatik ağrıya 

yol açan durumların başında; diyabetik nöropati, kronik bel ağrısı, inme, 

postherpetik nevralji, karpal tünel sendromu gibi rahatsızlıklar gelmektedir 

(Scholz vd. 2019). Nosiseptif ağrı, bir çeşit vücut savunma mekanizmasıdır. 

Sinir sistemi dışı organlardaki özel ağrı reseptörleri tarafından algılanıp, santral 

sinir sistemine iletildikten sonra hissedilen ağrıdır. Viseral ağrılar, gerilme 

tarzında algılanan ağrılardır. Deri ve yüzeyel dokulardan kaynaklanan ağrılar, 

yüzeyel ağrı olarak isimlendirilir. Kas, kemik, eklem, tendon, ligament gibi 

yapılardan kaynaklanan ağrılar da derin ağrılardır (Öngel, 2017). 

Bu bilgiler ışığında ağrı, çok boyutlu ve karmaşık bir kavram olması 

nedeniyle, nörofizyolojik, psikolojik, kültürel, inanç, biyokimyasal, ruhsal ve 

bedensel yapı, ağrıya dayanma gücü ya da güçsüzlüğü ve çevresel faktörlerden 

(soğuk, sıcak, hava kirliliği vb.) etkilenmektedir. Özellikle bedensel yapı, 

kültürel değerler, dini tutum ve yaklaşımlar, hastanın ağrıyla başa çıkma 

gücünü ciddi oranda etkilemektedir (Sezer, Devran & Dağdeviren, 2021). Bu 

nedenle ağrının değerlendirilmesi, giderilmesi ve hastanın mevcut ağrı ile başa 

çıkmasının öğretilmesi hemşirelerin primer sorumluluklarındandır. İyi bir 

bakım ve tedavi için, doğru tanımlanması, ağrı mekanizmasının iyi bilinmesi, 

ağrının sınıflandırılması, ağrının farmakolojik ve farmakolojik olmayan 

yöntemlerle etkili ve istenen sürede giderilmesi için hemşirelerin ağrı 

konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları gerektirmektedir. Bu doğrultuda 

aşağıda özellikle son yıllarda ülkemizde ve dünyada birçok kronik hastalık ve 

semptom yönetiminde kullanılmaya başlayan sanat destekli terapi yöntemleri 

üzerinde durulacak olup, bu bölümde sanat terapinin ağrı yönetimine etkisi 

anlatılacaktır. 

Sanat Terapi 

Sanat terapi, sanat materyallerinin dışavurumcu bir yöntemle kullanıldığı 

terapi şekli olup, hastalıkları iyileştirme sürecini psikolojik, geleneksel ve 

psikoterapötik tekniklerle birleştiren bir yaklaşımdır. Tıbbi sanat terapisi ise 
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bedensel travma, ameliyat, kemoterapi tedavisi gibi girişimsel ya da agresif 

tıbbi işlemlere maruz kalmış kişilerle çeşitli zihinsel tasvirlerin hatırlanması ve 

sanat dışavurumunun klinik uygulaması olarak tanımlanmaktadır (Aydın, 

2012; Mollaoğlu, Mollaoglu &Yanmış, 2022). Dolayısıyla iletişimin yetersiz 

kaldığı noktada sözsüz iletişim aracı olarak kullanılan sanat, bireyin olumlu 

duygu ve düşüncelere yoğunlaşarak vücudun endorfin hormonu salgılaması 

sonucu pozitif bir psikoloji içerisinde olmasını destekleyen motivasyon 

aracıdır. Bir başka deyişle sanat, bireyin içinde bulunduğu durumu ve kendini 

ifade etme şekli olup, birçok sorun ve duygunun açıklayıcısı olarak kişinin içsel 

gücünü yükseltip, yaşama farklı açılardan bakabilmesini sağlayan bir terapi 

yöntemidir (Bostancıoğlu & Kahraman, 2017). Bu amaç doğrultusunda 

geleneksel ve tamamlayıcı uygulamaların bir parçası olarak değerlendirilen 

resim, müzik, tiyatro, sinema, hareket, dans gibi sanat destekli terapiler 

günümüzde özellikle bedensel ve ruhsal hastalıkların tedavisinde 

kullanılabilmektedir (Vural & Salderay, 2022). Türk toplumlarında altı bin 

yıllık geçmişe sahip olan geleneksel ve tamamlayıcı uygulamalar; immün 

sistemin aktive olması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve manevi iyileşmenin 

yanısıra günümüzde yoğun bakım, palyatif bakım, cerrahi, kadın doğum, 

psikiyatri, pediatri ve onkoloji hastalarının yaşadığı semptomların yönetiminde 

sıklıkla kullanılmaktadır (Vural & Salderay, 2022). Bu semptomlar arasında 

yer alan ağrı, kişiyi her yönüyle etkilediği için günümüzde ağrı yönetiminde 

farmakolojik tedavilerin yanısıra farmakolojik olmayan uygulamalara da 

gereksinim artmıştır (Uyar & Akın Korhan, 2011).  

Resim Sanatı Terapisi 

Görsel sanatlar, kişinin iç dünyasına yaptığı yolculuğu, çizgiler ve 

renklerle anlatma şeklidir. Görsel sanatların bu sözel olmayan ifadesel özelliği, 

bireyin kendisini keşfetmesine ve içsel algılarını geliştirmesine yardımcı olarak 

psikolojik tedavisini de destekler. Böylece görsel sanatların bu işlevsel boyutu 

sağlık alanına kurulmuş bir köprü görevi görür (Bostancıoğlu & Kahraman, 

2017; Mollaoğlu, Mollaoglu &Yanmış, 2022). Tarihe bakıldığında sağlık ve 

sanatın iç içe kullanıldığı 1912 yılları öncesi, Avrupalı psikiyatristler Emil 

Kraepelin ve Karl Jaspers, hastaların çizimlerinde kendi psikolojik 

rahatsızlıklarını ifade ettiklerini gözlemlemişlerdir (Bostancıoğlu & Kahraman, 

2017). Bu nedenle günümüzde diğer sanat terapilerinde olduğu gibi resim 
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sanatı terapisinin de hastalıkların tedavi sürecindeki olumlu etkileri nedeniyle 

uygulama alanları arttırılmaya çalışılmaktadır. Pongan ve arkadaşlarının 

Alzehimer hastalarında şarkı söyleme ve resim sanatı terapilerini kullandıkları 

bir çalışmada, hastaların ağrısının azaldığı ve yaşam kalitesinin arttığı tespit 

edilmiştir (Pongan vd., 2017). Yine orta şiddetli Alzehimer hastalarıyla yapılan 

benzer bir çalışmada da resim yapma ve şarkı söylemenin ağrıyı hızlı bir şekilde 

azalttığı sonucuna varılmıştır (Pongan vd., 2020). Kanser tanısı alan çocuklarla 

yapılan bir çalışmada; resim sanatında ortaya çıkan görsellerde sevinç ile 

endişenin, huzur ile sıkıntının bir arada olduğu görülmüştür. Sağlık durumu 

kötüleşen çocukların çizgilerinin karıştığı, kullandığı renklerin koyulaştığı, 

otonomi duygularının kaybolduğu ve karalamaların ortaya çıktığı, ümit 

duygusu olan çocukların ise; güneş, ev, ağaç, yol ve canlı renkleri kullandığı 

gösterilmiştir (Karadağ & Uğur, 2015). Sanat terapisi terimi ilk kez sanatçı 

Adrian Hill tarafından 1942 yılında tüberküloz hastalarıyla yaptığı çalışmada 

kullanılmış ve Hill, resim yapmanın hastaların yalnızca vakit geçirmesini 

sağlamadığını, aynı zamanda kaygı ve travmalarını da ifade etmeye olanak 

sağladığını tespit etmiştir (Emir & Demir, 2018). Frida Kahlo’nun 

otoportrelerinin incelendiği bir çalışmada, otoportreye uygulanan renk analizi 

ve düşük dalga boylu renklerin (kırmızı ve sarı), Kahlo’nun duyduğu fiziksel 

acı ve duygusal öfke ile çok güçlü bir ilişki içinde olduğu gösterilmiştir 

(Turkheimer vd., 2022). Görener ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir 

çalışmada hastanelerin resim, heykel, fotoğraf gibi sanat yöntemleri 

kullanılarak çocuklara uygun hale getirilmesi gerektiğinin, böylece çocukların 

hastanedeki yaşam kalitesini arttırmak için, hastanenin çocuklara uygun 

tasarlanması, duvarların farklı boyanması, tablo ve resimler asılarak renkli hale 

getirilmesi, oyun odaları, oyun parkları gibi alanlar yapılması, hastane 

olanakları çerçevesinde tiyatro, palyaço gibi sanatsal etkinliklerin planlanması 

önerilmiştir (Görener & Görak, 2009).  

Resim sanatı terapisi ülkemizde yeni bir uygulama olarak görülmesine 

rağmen özellikle sağlıkla ilgili birçok alanda yararlanılmaktadır. Aydın’da, 

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)’nin tüm duvarları 

kanser hastalarına moral olması amacıyla resimlerle süslenirken, Akdeniz 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Servisi’nde kanser tedavisi alan hastalar 

için resim terapisi yöntemi kullanılmaktadır. Yine İzmir’de iyileştirme 

programları kapsamında, madde bağımlısı kadın ve gençlerin yaptığı mandala 
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çalışmaları da adliyede sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur 

(Bostancıoğlu & Kahraman, 2017).  

Müzik Terapi  

Dünya Müzik Terapi Federasyonu müzikle tedaviyi “Bir kişi veya 

grubun fiziksel, duygusal, sosyal ve kognitif ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

gereksindiği iletişim, öğrenme, ifade, mobilizasyon ve diğer ilgili terapötik 

öğeleri geliştirmek ve arttırmak için müziğin ve/veya müzikal elemanların (ses, 

ritm, melodi ve harmoni vb.) eğitimli bir müzik terapisti tarafından tasarlanarak 

kullanılması” olarak tanımlamaktadır (Birkan, 2014). Müzik terapinin 

geçmişinde Batı Anadolu’da yüksek bir medeniyet kuran Frigyalıların, müzikle 

tedavinin başlangıcında önemli bir mihenk taşı oluşturduğu bildirilmektedir. 

Sokrat’ın öğrencisi Platon (Eflatun) M.Ö. 400 yıllarında müziğin ahenk ve 

ritimle ruhun derinliklerine etki ederek kişiye hoşgörü ve rahatlık sağladığını 

belirtmiştir. Hipokrat ise, bazı hastaları tedavisi için ilahilerle tapınağa 

götürmüştür. Aynı zamanda Antik Yunan’da müziğin epilepsi, depresyon, 

somnambulizm, letarji, katatoni, histeri, afazi, korea, gut, romatizmal sorunlar, 

çeşitli ağrılar, veba, kızamık, kuduz gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığına 

dair veriler bulunmaktadır (Birkan, 2014). M.Ö. 9. yüzyılda yaşamış olan 

Homeros’un yazdığı Odyssiea’da müziğin kanamaya iyi geldiği iddia 

edilmektedir. Anatomi ve fizik bilgini Gallen, müziğin akrep ve böcek 

sokmalarına karşı bir panzehir olduğunu belirtmektedir. Athennoaops, hasta 

bölgenin üzerinde çalgı çalarak ağrıyı tedavi etmiştir. Aurelianus, kronik 

hastalıkların tedavisinde Frigya usulü obua çalınmasını önermiştir (Birkan, 

2014).  

Görüldüğü gibi geçmişten günümüze kadar uzanan ve birçok semptom 

üzerinde etkili olan müzik terapi, kişinin dikkatini başka yöne çekme, endorfin 

salgısını arttırma ve gevşeme sağlayarak ağrı kontrolüne yardımcı olur (Genç, 

Köçkar, Mutlu & Buğdaycı, 2018). Doğum eylemi sırasında kullanılan müzik 

terapinin, doğum sırasında duyulan ağrıyı azaltırken, doğum sonrasında 

yaşanan kaygı ve depresyon düzeyini de azalttığı tespit edilmiştir. Bu durum 

müzik terapinin klinik olarak postpartum iyilik hali için güvenli, kolay ve 

eğlenceli bir yöntem olduğunu düşündürmektedir (Simavlı vd., 2014). Liu ve 

arkadaşlarının, osteosarkoma tanısı alan hastalara sekiz hafta süreyle 

uyguladıkları müzik terapinin, hastaların ağrı ve anksiyete düzeylerini ciddi 
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derecede düşürdüğü tespit edilmiştir (Liu, Gao & Hou, 2019). Golino ve 

arkadaşları da yoğun bakımda tedavi gören hastalara 30 dakika süreyle 

uyguladıkları müzik terapinin, solunum ve kalp atım hızını düşürdüğünü, 

böylece hastaların daha rahat uykuya daldığını saptamıştır. Bu çalışma sonucu, 

müzik terapinin yoğun bakım ünitelerinde farmakolojik olmayan bir yöntem 

olarak kullanılabileceğini aynı zamanda daha büyük ve çeşitli örneklem 

gruplarıyla çalışılarak gelecekteki araştırmalar için de temel oluşturabileceğini 

göstermektedir (Golino vd., 2019). Bir başka çalışmada, hemodiyaliz tedavisi 

alan hastalara uygulanan müzik terapinin hastaların yaşam kalitesini arttırdığı 

ve depresyonu da anlamlı derecede azalttığı sonucuna varılmıştır (Hagemann, 

Martin & Neme, 2019). Collins ve arkadaşları tedavi için ağrı polikliniğine 

gelen hastaların bulunduğu bekleme odasında dinletilen müziğin ağrıyı 

azalmada etkili olduğunu (Collins, Fitzpatrick, Kiernan, Moss & Harmon, 

2022), Schneider’da postoperatif hastalara analjeziklerle beraber uyguladığı 

müzik terapinin, hasta memnuniyetini arttırmada önemli katkı sağladığını tespit 

etmiştir (Schneider, 2018). Bu sonuçlar müzik terapinin ağrı yönetiminde 

kullanılabilecek ucuz, noninvaziv ve güvenli bir yaklaşım olduğunu 

göstermektedir. 

Tiyatro Terapisi 

Temeli empati, sözel ve hareketli iletişimden oluşan tiyatro terapisi 

kişisel farkındalık, bağımsızlık yetilerini geliştirme ve duygularımıza karşı 

katarsis imkanı bulmamızı sağlayan iyileştirici bir sanattır. Moreno tarafından 

geliştirilen ve bir terapi grubunun parçası olan kişilerin varlığıyla, belirli 

rollerin uygulandığı teropatik bir teknikten doğmuştur. Benzer şekilde 

psikodrama da, Moreno tarafından geliştirilmiş ve insanın kişisel sorunlarını 

dramatik aktiviteler üzerinden inceleyen deneysel bir psikoterapi metodudur 

(Bostancıoğlu & Kahraman, 2017). Genellikle grup çalışması halinde 

gerçekleştirilen psikodramada, her birey gruptaki diğer üyeler için terapötik bir 

unsur oluşturur. Isınma, oyun ve geribildirim/paylaşım aşamalarından oluşan 

psikodrama psikolojik açıdan tamamen farkında olma halidir. Bu nedenle 

tiyatro ve psikodrama bilinçaltımızda kalan korkuları yenmek, yeni bir bakış 

açısı kazanmak, bağımlılıklardan kurtulmak dışında anorexia, otizm ve farklı 

zihinsel hastalıklarda da kullanılan bir terapi yöntemidir (Kurt, Sarıoğlu & 

Parlak, 2021). Ancak tiyatro terapisi de diğer terapi yöntemleri gibi varlığını 
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kanıtlamış olmasına rağmen, dünyada ve sanat terapisi kavramının henüz yeni 

yeni oluştuğu ülkemizde ağrıya etkisine yönelik bir çalışmaya 

rastlanılmamıştır.  

Film Terapisi 

Bir psikoanalist olan Foster Cline tarafından ses ve görüntü içeren, 

olumlu sonuçlar ortaya çıkararak insanın kendini verebileceği bir uygulama 

olarak tanımlanmaktadır. Filmler gerçek ile hayal gücünü birleştirmektedir. 

Film seçimi, danışanın duygusal durumuna uygun olarak seçilir ve filmin 

içeriğinin çok ötesinde bir zenginlikte materyal elde edilir. Çünkü film izlerken 

filmin karakterleriyle kendi içlerinde sohbet ederler, özdeşim kurarlar, benzer 

duygularını ortaya çıkararak, böylece sözel olmayan bir rahatlama yaşarlar, 

seyrettikleri sorunlar ve nedenlerin üzerinde ciddiyetle dururlar ve bunlarla 

kendi sorunları arasında bağlantı kurup, filmdeki çözümlerden yola çıkıp, 

sorunlarını çözmek amacıyla alabilecekleri önlemleri düşünürler (Bostancıoğlu 

& Kahraman, 2017). Bu konuda yapılan randomize kontrollü bir çalışmada 6-

10 yaş arasındaki çocukların ağrı ve anksiyete düzeyi değerlendirilmiş; 

çocuklar dört gruba ayrılmış ve birinci gruptaki çocuklara çizgi film izletilmiş, 

ikinci gruptaki çocuklar video oyunları oynamış, üçüncü gruptaki çocukların 

ebeveynleri sözel iletişimle dikkatlerini dağıtmış, dördüncü grupta yer alan 

(kontrol) çocuklara herhangi bir dikkat dağıtma yöntemi uygulanmamıştır. 

Anksiyete ve ağrı algılama düzeyleri çocuklardan, hemşirelerden ve 

ebeveynlerden alınan geri bildirimlere göre bağımsız olarak değerlendirilmiş 

ve çocukların anksiyete ve ağrı düzeyi açısından gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Video oyunları oynayan grupta yer alan 

çocukların anksiyete ve ağrı düzeyi en düşük olup, çizgi film izletilen ve sözel 

iletişimle dikkat dağıtma yöntemi uygulanan çocukların anksiyete ve ağrı 

düzeyi ise, kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede düşük bulunmuştur (İnan 

& İnal, 2019). Onkoloji hastaları ile yapılan bir başka çalışmada hastalara eski 

komedi türk filmlerinden seçilen kısa videolar izletilmiş ve hastaların video 

öncesi ve sonrası durumluk-süreklilik kaygı puan ortalamalarında ve ağrı 

düzeyinde anlamlı fark tespit edilirken, kontrol grubundaki hastalarda anlamlı 

afark bulunmamıştır (Sarıtaş vd., 2019). Jeffs ve arkadaşlarının yanık 

ünitesinde tedavi gören çocukların bakım sırasında yaşadıkları ağrı düzeyini 

değerlendirdikleri bir çalışmada; hastalar üç gruba ayrılmış ve birinci gruba 
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tabletten video izletilmiş, ikinci gruba sanal gerçeklik gözlüğü kullanılmış, 

üçüncü grup ise kontrol grubu olarak izlenmiştir. İşlem öncesi ve sonrası 

Adolesan Pediatrik Ağrı Aracını kullanarak ağrı derecelendirilmesi 

yapıldığında sanal gerçeklik gözlüğü kullanılan grubun yanık bakımı sırasında 

daha az ağrı yaşadığı saptanmıştır (Jeffs vd., 2014). Japonya'da yapılan bir 

çalışmada, elektif kolonoskopi yapılacak 60 hasta randomize olarak gruplara 

ayrılmış; bir gruba başa takılan bir ekran kullanılarak sessiz bir film izletilirken, 

diğer gruba yalnızca ekran takılmış ve kolonoskopi işlemi sedasyon 

uygulanmadan yapılmıştır. İşlem sonrası yapılan değerlendirmede sessiz film 

izletilen hastaların ağrı ve anksiyete düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir 

(Umezawa vd., 2015).  

Dans/Hareket Terapisi  

Antik çağlardan günümüze kadar gelen dans; doğum, ölüm, hastalık gibi 

durumlarda iyileştirici bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu yaklaşım bireyin 

yaşadığı olumsuz olayları bilişsel olarak kavrayabilmesini, sorunları analiz 

edebilmesini, bu sorunlara çözümler bularak, beden imajı ve benlik saygısını 

geliştirmesine katkıda bulunmaktadır (Altan Sarıkaya, Ayhan & Sukut, 2017). 

İnsanlar ilk çağlarda daha çok iletişim kurmak ve doğaüstü olaylara müdahale 

etmek için, orta ve yeniçağda ise eğlence amacıyla dans etmişlerdir. Yakın çağa 

gelindiğinde ise, eğlenmenin yanı sıra çağın beraberinde getirdiği birtakım 

rahatsızlıkların rehabilitasyonunda kullanılmaya başlanmış ve 1960’lı yıllarda 

dans/hareket terapisi kavramı ortaya çıkmıştır (Akın & Karaca Saydam, 2017). 

Bedenin kendisini en rahat ifade ettiği aracın hareket olduğu düşünüldüğünde 

dansın, beden ve zihin arasındaki bağı ifade ettiği son derece açıktır. Bu nedenle 

özellikle psikiyatrik hastalıklar başta olmak üzere kanser, alzheimer, otizm ve 

parkinson gibi birçok hastalığın temelindeki duygusal problemlerin tedavisinde 

kullanıldığını ve etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Akın & 

Karaca Saydam, 2017). Literatürde dansın, kas aktivitesini arttırarak birtakım 

fizyolojik olaylar sonucunda bağışıklık sisteminin güçlenmesini desteklediği, 

aynı zamanda bireyi rahatlatarak stres kaynaklı kronik yorgunluk, anksiyete 

gibi birçok olumsuz duyguların ortadan kalkmasını kolaylaştırdığı 

vurgulanmaktadır (Bilge & Öğce, 2008). Akın ve arkadaşlarının doğumun aktif 

döneminde gebelere uyguladığı doğum dansını, bir gruba ebeler, diğer gruba 

eş/partnerler yaptırmıştır. Üçüncü grup ise kontrol grubu olarak yer almıştır. 
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Vajinal dilatasyon dört ve dokuz cm'ye ulaştığında vizüel analog skala (VAS) 

kullanılarak doğum ağrı seviyesi ölçülmüş, doğum sonu dönemde yeni doğan 

bebeklerin birinci, beşinci ve 10. dakikada Apgar skorları ve oksijen satürasyon 

seviyeleri ölçülerek kayıt altına alınmıştır. Müdahale gruplarında yer alan 

yenidoğanların beşinci ve 10. dakika Apgar skorları ile birinci, beşinci ve 10. 

dakika oksijen satürasyon değerleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede 

yüksek, gebelerin VAS ortalamasının ise kontrol grubuna göre anlamlı 

derecede düşük olduğu bulunmuştur (Akın & Karaca Saydam, 2020). Bir başka 

çalışmada premenstrual dönemde yapılan tangonun, semptomları tamamen 

ortadan kaldırmadığı, ancak semptomların süresini kısalttığı tespit edilmiştir 

(Witkoś & Hartman-Petrycka, 2021). Boing ve arkadaşlarının meme kanseri 

nedeniyle tedavi gören hastalara 16 hafta boyunca dans (oryantal) terapisi 

uyguladıkları çalışmada; hastaların yaşam kalitesinin iyileştiği, ağrı ve 

yorgunluğunun azaldığı sonucuna varılmıştır (Boing vd., 2020). Hiansdt ve 

arkadaşlarının meme kanseri tanısı alan hastalara 12 hafta boyunca karışık dans 

figürlerini uyguladığı çalışmada ise, hastaların uyku kalitesi ve ağrı seviyesinde 

herhangi bir değişiklik olmadığı gözlemlenmiştir. Bu sonuç doğrultusunda dans 

terapisi uygulaması yaparken karışık dans figürleri yerine tek bir dans 

yöntemine odaklanmanın daha faydalı olabileceği belirtilmiştir (Hiansdt, 

Boing, Sperandio, de Bem Fretta & Coutinho de Azevedo Guimarães, 2021). 

Fibromiyalji tanısı alan hastalara uygulanan dans terapisinin de ağrıyı önemli 

ölçüde azalttığı saptanmış olup (Murillo-García, Villafaina, Adsuar, Gusi & 

Collado-Mateo, 2018). Assunção Júnior ve arkadaşlarının yaptığı benzer bir 

çalışmada fibromiyalji hastalarına üç ay boyunca Zumba dansı uygulanmış ve 

sonuçta ağrı-fiziksel aktivitenin iyileştirilmesinde dansın etkili olduğu tespit 

edilmiştir (Assunção Júniorvd., 2018).  

SONUÇ 

Tüm bu bilgiler farklı hasta gruplarına uygulanan sanat destekli 

terapilerin; anksiyete, depresyon, stres, yorgunluk ve ağrı gibi semptomlarda 

belirgin azalma sağlayarak, yaşam kalitesinde iyileşmeler sağladığını 

göstermektedir. Çünkü sanat terapisi birçok hastalıkta kişilerin fiziksel, 

duygusal, ruhsal deneyimlerini birleştirerek, sanat aracılığıyla kişinin yeni 

yollar keşfetmesini, başa çıkma kaynakları bulmasını ve kişisel sınırlarını fark 

etmesini sağlar. Moreno’nun ifade ettiği gibi “Dışa vurumcu sanatlar lüksten 



SANAT VE SAĞLIK | 254 

 

daha fazlasını içerir. Aslında onlar insan ruhunun gereksinimidir. İnsanlar bu 

tür dışavurumları bu olanaklardan yoksun oldukları en kötü koşullarda her 

şeyden mahrumken bile örneğin, bir hücrede yalnız başlarına mahkum 

olduklarında bile ararlar. Müzik yapmak, dans etmek, sanat yaratmak isterler. 

Özetle her bireyin içinde yaşama geçirilmeyi bekleyen sessiz bir müzik kuyusu, 

ortaya dökülmemiş görünmez sanat, donmuş hareket ve eylemler vardır.” 

(Moreno, 2001). Bu bilgi özellikle farklı nedenlere bağlı yaşanan ağrının 

yönetiminde kanıt temelli sanat destekli yaklaşımların kullanılmasının yararlı 

olacağını göstermektedir. 
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GİRİŞ 

Sigara 

Bağımlılık bireyin bir nesne, insan ya da bir varlığa duyduğu 

engellenemez arzu veya bir başka iradenin baskısı altına girme durumu olarak 

tanımlanabilir (Akdeniz, 2019). Bağımlılık yapan maddelere alkol, esrar, 

kokain, sigara, ilaçlar ve bazı yiyecekler örnek verilebilir. (Genç ve Mihmanlı, 

2014). 

Tütün içerdiği nikotin sebebiyle eroin- esrar bağımlılığana benzer bir 

bağımlılık döngüsü oluşmaktadır. Dünya genelinde tütün en çok sigara şeklinde 

kullanılmaktadır. (World Health Organization, [WHO], 2022). Alkol veya 

eroinde daha uzun süreli kullanımla bağımlılık gelişirken sigarada bu durum 

saatler içinde meydana gelmektedir. Çoğunlukla sigara kullanımı bireylerde 

genç yaşta başlamakta ve alışkanlık olarak yaşamın ilerleyen yıllarında da 

devam etmektedir. (Akdeniz, 2019; Korkmaz ve Şimşek, 2017). 

Tütün yaygın olarak bireylerin sigara, pipo, nargile ve puro şeklinde 

tütün dumanının soluması şeklinde kullanılmaktadır. Sigara dumanında 

yaklaşık 4000 zararlı bileşen bulunmaktadır. Sigara dumanında bulunan katran, 

karbon dioksit, nitröz oksitler ve nikotin sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarına 

sebep olan bileşenlerdir (Al-Ibrahim ve Gross, 1990). 

Dünya’da ve Ülkemizde Sigara Kullanım Yaygınlığı 

Tütün, tam olarak üreticisinin tasarladığı şekilde kullanıldığında 

kullanıcılarının yarısını öldüren tek yasal tüketici ürünüdür. (Pan American 

Health Organization [PAHO], 2022). Sigara kullanımı başta olmak üzere tütün 

kullanımı gelişmiş ülkeler için en önemli önlenebilir halk sağlığı sorunudur. 

Dünya çapında 1,3 milyar tütün kullanıcısı bulunmaktadır. Dünya nüfusunun 

%22,3'ü, Dünya’daki tüm erkeklerin %36,7'si ve dünyadaki kadınların %7,8'i 

tütün kullanmaktadır. Amerika’da 2020 yılında 18 yaş üzeri her 100 bireyden 

13’ü sigara içmektedir. (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 

2022; WHO, 2022). 

Tütün kontrolüne yönelik mevcut çabaların tüm ülkelerde sürdürüldüğü 

düşünüldüğünde 2025 yılında küresel nüfusun yaklaşık beşte birinin tütün 

kullanıcısı olacağı tahmin edilmektedir. (Şekil 1). 
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Şekil 1. Dünya’da cinsiyete göre tütün kullanımı yaygınlığı 

Kaynak: WHO, 2019 

Türkiye’de her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri birey oranı 2016 

yılında %26.5 iken 2019 yılında %28 olarak belirtilmektedir. (Türkiye İstatistik 

Kurumu [TÜİK], 2020). Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında 

yayınlanan “Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2019” verilerine göre her gün tütün 

kullanan 15-24 yaş arası birey oranı %20 olarak bildirilmiştir. Aynı çalışmada 

Türkiye’de sigara kullanım oranı 15-24 yaş arası kadınlarda artış gösterdiği 

belirtilmektedir. (Elbek,2022). 

Sigara içmek, dünyada önde gelen önlenebilir hastalık ve ölüm 

nedenidir. Tütün kullanımı her yıl yaklaşık 8 milyon insanı öldürmektedir. 

Sigara içenlerin yaşam beklentisi içmeyenlere göre 10 yıl daha az olduğu 

bilinmektedir. Amerika’da kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin %15’i, 

kanserden ölümlerin %24’ü ve kronik solunum yolu hastalıklarının %45’i tütün 

kullanımı sebebiyle gerçekleşmiştir (PAHO, 2022). 

Sigara Kullanımının Zararları 

Sigara içmenin ve diğer tütün kullanımının sonuçlarının çoğu iyi 

bilinmektedir.  Literatürde kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kanser, 

hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, iskemik kalp hastalıkları, akciğer 

kanseri, kadın ve erkeklerde cinsel işlev bozuklukları, astım, ağız içi mukoza 

ve dişlerde bozulma, alzheimer, demans, tip 2 diyabet riskinde artma ve 

depresyon gibi sağlık sorunları ile sigara içme arasındaki ilişkiye dair çok 

sayıda mevcut çalışma bulunmaktadır. Ayrıca; hamilelikte sigara içmek fetüsün 

gelişmesini olumsuz etkileyerek abortus, anomaliler, yenidoğan ölümü, 
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yenidoğanda solunum yolu hastalığı riskini arttırmaktadır (West, 2017; Dai ve 

diğerleri., 2022; Akdeniz, 2019). 

Yapılan bir meta-analiz çalışmasında sigara içenlerde inme riski 

içmeyenlere oranla daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Pan ve diğerleri, 

2019). Tüm madde bağımlılığı türlerinde olduğu gibi sigara kullanımı da 

sadece bireyleri fiziksel olarak etkilemekle kalmayıp aynı zamanda eğitim, aile, 

ruhsal, sosyal ve ekonomik olarak psiko-sosyal olarak birçok sorun 

yaşamalarına neden olmaktadır. Ayrıca sigara kullanımı bireylerin yaşam 

kalitesi olumsuz yönde etkilemektedir (Baskaran, Murray, Hunter, Lim ve 

McKeever, 2019). 

Sigara içmek ve sigara bağlı gelişen hastalıklar Dünya’da ağır bir 

ekonomik yük oluşturmaktadır ve bu nedenle yapılan sağlık harcamaları dikkat 

çekicidir (Goodchild, Nargis ve d'Espaignet, 2018; Gutvirtz, Wainstock, 

Landau ve Sheiner, 2019). 

Sigara Bırakma Sürecinde Nikotin Yoksunluğu Belirtileri 

Bireyler sigara kullanımını bıraktıktan sonra bazı fiziksel ve psiko-sosyal 

semptomlar ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu semptomlar nikotin 

yoksunluğu olarak tanımlanmaktadır (Hezer ve Karalezli, 2019). Yoksunluk 

sendromu tanı kriterleri incelendiğinde, bireylerin tütün kullanımını kesmesi 

veya kullanılan miktarın azaltması durumunda 24 saat içinde çabuk sinirlenme, 

kilo alımı, konsantrasyonda azalma, huzursuzluk, anksiyete, sigara içme isteği, 

aşırı yeme, sinirlilik, duygu durumunda değişiklik, öfke, depresyon, uykusuzluk 

gibi semptom veya bulguların ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır 

(Sağlam, 2017). Bireyler bu süreçte sigara kullanmadıkları için fiziksel veya 

ruhsal sorunlar yaşamakta ve sigaraya tekrar başlayabilmektedir. Sigara içme 

isteği, önemli bir yoksunluk belirtisi olup sigara bırakma başarısızlığında 

etkilidir (Bal, 2019). 

Sigara Bırakma 

Son yüzyıl içinde yaklaşık 100 milyon tütün kullanımına bağlı ölüm 

meydana gelmiştir. 2050 yılından önce 250 milyon tütün kullanımına bağlı 

ölüm daha olacağı belirtilmektedir. Bu nedenle, başlıca halk sağlığı önceliği, 

sigarayı bırakan yetişkinlerin oranını artırmak ve aynı zamanda genç yetişkinler 

ve çocuklar tarafından sigara içme alışkanlığını azaltmaktır. Bireylerin sigara 

içme risklerini doğru bir şekilde anlaması için, sigara içmenin risklerini ve 

bırakmanın faydalarını anlaması gerekmektedir (Jaha,2020). 
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Sigarayı bırakmanın her yaştan kadın ve erkekte sağlık açısından 

faydaları vardır. Sigarayı bırakmak, kansere yakalanma riskini, koroner arter 

hastalığı veya inme riskini, öksürük ve dispne, solunum güçlüğü gibi 

semptomlarını azaltır. Sigarayı erken yaşta bırakmak önemli olmakla birlikte 

her yaşta sigarayı bırakmak faydalıdır. Otuzlu yaşların ortalarından önce 

sigarayı bırakanlar, hiç sigara içmeyenlerle yaklaşık olarak aynı yaşam 

beklentisine sahip olduğu belirtilmektedir. Elli yaşında sigarayı bırakan bir 

kişinin, sigarayı bırakanlara göre sonraki 15 yıl içinde ölme riski %50 oranında 

azalacaktır (Sullivan, Seed ve DeBellis, 2007). 

Dünya çapında uygulanan politikalarla birçok ülkede sigara içme 

prevalansında azalma görülmektedir. Buna rağmen sigara dünya genelinde 

sağlık sorunlarının ve erken ölümlerin ana nedenlerinden biri olmaya devam 

etmektedir (Gowing ve diğerleri, 2015). 

Ülkelerin Sigarayı Önleme Politikaları 

Artan tütün kullanımı ile mücadele edebilmek için Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) 2003 yılında Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesini (TKÇS) 

oluşturmuştur ve tütün kontrolünde ilkeleri belirlemiştir. 2008 yılında DSÖ 

tarafından MPOWER (Monitor/İzle, Protect/Koru, Offer/Öner, Warn/Uyar, 

Enforce/Yasakla, Raise/Vergilendir) olarak isimlendirilen paket yürürlüğe 

konulmuştur. Bu paket kapsamında, bireyleri sigara dumanından korumak, 

bireylere sigara bırakma konusunda yardım önerilmesi, bireyleri sigaranın 

zararları konusunda uyarmak, tütüne özendirilen reklam ve sponsorlukların 

yasaklanması ve sigara ücretlerinin arttırılması ve vergilendirilmesi yer 

almaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü, 2018). 

DSÖ tarafından hazırlanan ve 10 Temmuz 2013 tarihinde Panama’da 

açıklanan “2013 Küresel Tütün Epidemisi Raporu”nda, Türkiye’nin M-

POWER kriterlerinin tamamını yerine getiren ilk ülke olduğu, tütün kontrol 

çalışmalarında tüm dünyaya örnek gösterildiği resmen ilan edilmiştir (WHO, 

2013). 

Türkiye’de Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) Sağlık 

Bakanlığı tarafından 2004 yılında imzalamıştır. İlk ‘Ulusal Tütün Kontrol 

Programı’ 07 Ekim 2006 tarihinde yayınlanmıştır. Ülkemizde 2007 yılında İl 

Tütün Kontrol Kurulları ve Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Daire 

Başkanlığı kurulmuştur ve 2008 yılında tam dumansız ortamlar uygulamasına 

geçilmiştir. TKÇS’nin 15’inci maddesi kapsamında hazırlanan "Tütün 

Ürünlerinin Yasadışı Ticaretinin Önlenmesine Yönelik Uluslararası Protokol" 
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DSÖ tarafından 10 Ocak 2013 tarihinde imzaya açılmış ve ülkemiz protokolü 

ilk gün imzalayan 12 ülkeden biri olmuştur. 2015-2018 dönemini kapsayan 

“Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı”, TKÇS’nin ruhuna uygun olarak 

ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmiştir. Tütün Kontrolü Strateji 

Belgesi ve Eylem Planı, tüm bireyleri tütün ürünlerinin sağlık, ekonomik, 

çevresel ve sosyal zararlarından korumak amacıyla 2018-2023 dönemini 

kapsayacak şekilde güncellenmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2018). 

Sigara Bırakmada Tedavi Yöntemleri 

Tütün ürünleri içinde bulunan nikotin nedeniyle sigara bırakma süreci 

uzun ve zorlu olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda sigara içenlerin çoğunlukla 

sigarayı bırakmak istediği ve çoğunluğunun son bir yıl içinde sigarayı 

bırakmayı denediğini bildirilmektedir. Sigarayı bırakmayı düşünen bireylerin 

çoğu yardımsız bırakabilmektedir. Fakat bu bireylerin bırakma girişiminde çok 

az başarı elde edilmekte olup büyük oranda tekrar sigara içmeye başladığı 

görülmektedir.   Kullanılan farklı müdahaleler ve bu müdahalelerin birlikte 

kullanımı başarı şansını arttırmaktadır (Patel, Patel ve Patel, 2016). 

Sigara bırakmada bireylerde kullanılan farmakolojik tedavi, davranışsal 

destekli bırakma, alternatif yöntemler ve sanat terapiden yararlanılabilir. 

Nikotinin farmakolojik etkisi sigara bağımlılığına yol açmaktadır. Nikotin 

replasman tedavisi (NRT) sigara bırakmada tütün tüketimi azaltmada ve nikotin 

yerine koyma yoluyla gelişebilecek yoksunluk belirtilerini azaltmayı 

hedeflemektedir. NRT ürünleri Tablo 1’de gösterilmektedir.  Türkiye’de 

ruhsatlandırılan transdermal bant, sakız ve pastil formları rahatlıkla ulaşılabilen 

NRT formlarıdır (Akabay ve Işık, 2016). 

Sigara bırakma sürecinde davranış değişikliği önemli ve kanıta dayalı bir 

müdahaledir. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), sigara bırakma sürecinde 

yapılan davranış değişikliği müdahalelerinin birleştiği bir müdahaledir. BDT 

süreci, bireylerin sigara kullanımına dair bilgilendirilmesi, psikoeğitim, 

bağımlılığından ve sigarayı bırakma hakkındaki duygularından emin olması ve 

sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgilendirilmesi ile başlamaktadır. 

Sonrasında sigara içme isteğinin kontrolü, bilişsel yeniden yapılandırma, başa 

çıkma becerilerinin geliştirilmesi, atılganlık eğitimi, iletişim eğitimi ve 

relapsları önleme çalışmalarının uygulanmasını ile süreç devam etmektedir 

(Çevik ve Sevi, 2020). 

Sigara bırakmak için farklı yöntemler Tablo 1’de gösterilmektedir. İlaç 

dışı müdahaleler, NRT ile birleştirildiğinde sigara bırakma tedavisinde daha 
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başarılı sonuçlar olduğu belirtilmektedir (García-Gómez, Hernández-Pérez, 

Noé-Díaz, Riesco-Miranda ve Jiménez-Ruiz., 2019; Çelik ve Sevi, 2020). 

Motivasyonel görüşme teknikleri kullanılabilir. Akupunktur ve eğitim beraber 

verildiğinde sigara bırakmada tek başına akupunkturdan daha etkili olduğu ve 

daha fazla çalışma yapılması gerektiği bildirilmiştir (Wang ve diğerleri, 2019). 

Tablo 1. Sigara Bırakmada Kullanılan Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Yöntemler 

Yöntem Amaç 

Farmokoterapi 

1. Nikotin replasman   

tedavisi 

Transdermal nikotin      

bantları 

Sakız 

Pastiller 

Spreyler 

İnhalatörler 

 

2. Nikotin İçermeyen 

Farmakolojik Tedavi 

Bupropion HCL 

Vareniklin 

 

NRT tedavisinin amacı, sigaranın bırakılmasını takip edildiği 

süreçte ortaya çıkan nikotin yoksunluk semptomlarını kontrol 

altına almaktır. 

Davranışsal Destekli 

Bırakma 

Bireyde başa çıkma becerilerinin öğrenilmesi, beklenen 

davranışın oluşması ve geliştirilmesi 

Birey veya grup temelli uygulanabilir. 

Sigarayı bıraktığı dönemde oluşacak yoksunluk sendromu 

belirtileri ve yaratacağı stresle baş etme yöntemleri öğretilir. 

Alternatif Yöntemler 

Akupunktur 

Aromaterapi 

Hipnoz 

Fitoterapi 

Nüks ve tedavini başarısı için farmakolojik tedavi ile birlikte 

alternatif yöntemler tedaviye destek amaçlı kullanılması 

önerilmektedir. 

Sanat Terapisi 

Şiir 

Öykü 

Görsel Sanatlar 

Resim 

Hazır/Şablon            

Mandala 

Müzik 

Dans/Hareket 

 

Bireylerin psikolojik ve duygusal ihtiyaçlar hakkında 

özfarkındalık kazanması amacıyla kullanılır. 

Kaynak: Akabay ve Işık, 2016; Şengezer, 2016; Childress, 2017; Wang ve diğerleri, 

2019; Çelik ve Sevi, 2020; Gönce, 2020. 
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Sanat Terapi ve Sanat Destekli Sigara Bırakma 

Sanat terapisi bağımlılık tedavilerinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. 

Sanat terapisini bilişsel becerilerin ve değer verme, seçme ve karar verme 

süreçlerinin kullanımını içeren bir terapi olarak tanımlar. Bu becerilerin 

uygulanmasında, madde kullanım tedavisi arayan bireyde öz yeterliliğin teşvik 

edilmesi sağlanmaktadır. Sanat yoluyla olumsuz duyguları ayarlayan ve 

ortadan kaldıran psikolojik ve duygusal ihtiyaçlar hakkında öz farkındalık 

kazanması için sanat yapma sürecini kullanan sözel olmayan bir psikoterapidir. 

Psikoterapinin önemli bir parçası olan sanat terapisinde sanatsal etkinlikleri 

önemli bir girişim olarak düşünülmektedir (Childress, 2017). 

Sanat Terapisi, Amerikan Sanat Terapisi Derneği'ne (2017) göre, sanat 

terapisinde oluşturulan sanat üzerine düşünerek insanlar öz farkındalık 

kazanabilir, kaygı ve stres gibi semptomlarla baş etmeyi öğrenebilir ve bilişsel 

yetenekleri artırabilmektedir. Sanat terapisinde sanat yapma süreci, bireylerde 

daha olumlu bir ruh haline ve stresin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Sanat 

terapi sağlıkta farklı popülasyonda kullanılabilmektedir. Sanat terapi, bilişsel 

işlevlerin ve ilişkili psikolojik semptomların iyileştirilmesinde etkili olduğu ve 

bilişsel gerileme ve bunamayı önlemek için etkili bir ilaç dışı müdahale olarak 

benimsenebileceğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Masika, Yu ve Li, 

2020). Sanat terapisinin gebelerde doğum korkusu, anksiyete ve depresif 

belirtileri azaltmada etkili olduğu belirtilmektedir (Sezena ve Ünsalver, 2019). 

Sanat terapisinin kanser hastası bireylerin yaşam kalitesini ve 

semptomları üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ve kanser hastalarında 

tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabileceği belirtilmektedir (Jiang ve diğerleri, 

2020 ; Mollaoğlu, Mollaoğlu, Yanmış, 2022). Sanat terapisi, travma geçirmiş 

bireylerin tedavisinde sıklıkla uygulanmış ve klinik uygulamada olumlu etkileri 

psikolojik travma belirtilerinde anlamlı etkiye sahip olduğu ve depresyonda 

önemli bir azalma sağladığı belirtilmektedir (Schouten, de Niet, Knipscheer, 

Kleber ve Hutschemaekers, 2015). 

Bağımlılık sahibi olan kişilerin benlik saygısının daha düşük olduğu ve 

bu ihtiyacı karşılayabilmek için bağımlılık geliştiği belirtilmektedir (Cüceler, 

Yılmaz ve Türkleş, 2022). Yapılan çalışmalarda sanat terapisi ile uğraşan 

yetişkinlerin benlik saygısının uğraşmayanlara göre daha yüksek olduğu 

bildirilmektedir (Bal ve Tuna, 2021). 

Sanat terapisi psikoterapi ve farmakolojik terapinin önemli bir 

tamamlayıcısıdır. Sanat terapisi, resim, müzik ve kaligrafi gibi bir dizi 

müdahale yöntemiyle sigara içenlerde depresyon ve kaygılarını 

hafifletebilmektedir. Sanat terapisi ile sadece sigarayı bırakma isteğini ve 



SANAT VE SAĞLIK | 270 

 

özgüvenini artırmakla kalmayıp aynı zamanda psikolojik uyumu da önemli 

ölçüde iyileştiren olumlu psikolojik özelliklerin şekillenmesi sağlanmaktadır. 

Sigara içen bireylerde sanat terapi, kendini anlama, hayatın değerini anlama, 

duygularını paylaşmayı öğrenme, başkalarını anlayabilme ve problem çözme 

becerisini gelişmesini kazandırmak için kullanılabilmektedir (Hong, Guo, 

Huang ve Yin, 2018). Yapılan bir çalışmada sanat terapisinin sigara içenlerin 

kan lipit seviyeleri ve akciğer fonksiyonları iyileştirebildiği ve sigaraya tekrar 

başlama oranlarını azalttığı bulunmuştur (Wang, Chen ve Li, 2021). Sigarayı 

bırakmayı düşünen bireylerde terapötik ilişkiyi kurmak için bibliyoterapi, 

drama, müzik, resim ve kil terapi gibi sanat terapi yöntemleri 

kullanılabilmektedir (Demir, 2022). 

Şiir Terapisi 

Şiir, bilinçdışı süreçler hakkında farkındalık kazanmak, kaygı ile baş 

etme becerilerini geliştirmek, yaratıcı düşünmeye teşvik etmek ve özgüveni 

arttırmak için kullanılan bir sanat terapisi tekniğidir. Şiir terapisi, şiirin terapi 

ortamında kullanılması ile birlikte sonuçlarda ortaya çıkan etkinin fark edilmesi 

ile dil sanatlarının terapi ortamında kullanılması olarak tanımlanabilir. 

Terapötik bir araç olan şiir, bireylerin duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine 

ve yaratıcı süreçle birlikte ortaya çıkan sanatsal ürün aracılığıyla kendileri 

hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Şiir terapisi bir çeşit 

dışavurum sanat terapisidir. Şiir terapisi psikolojik belirtiler, demans, afazi, 

yeme bozuklukları, yas, psikoz ve cinsel işlev bozukluğu gibi birçok farklı 

klinik popülasyonda uygulanabilir olduğu belirtilmektedir (Demir, 2022). 

Öfke ve saldırganlık davranışlarının bağımlı bireylerde görüldüğü 

bildirilmektedir. Psikoaktif madde kullanan bireylerin kullanmayanlara kıyasla 

daha yüksek düzeyde öfkeye sahip olduğunu ve tedavi programlarında öfke 

yönetiminin de ele alınması önerilmektedir (Cüceler, Yılmaz ve Türkleş, 2022; 

Laitano ve diğerleri, 2021). Şiir terapisi ile ilgili yapılan çalışmada şiir terapisi 

uygulamasının sürekli öfke düzeyini olumlu etkisi olduğu belirtilmektedir 

(Demir, 2022). 

Bağımlı bireyleri düşük benlik saygısına sahip olduğu ve bunu gidermek 

için bağımlılık geliştiren maddeyi kullandığı belirtilmektedir. Bu bireylerde 

benlik saygısını arttıracak terapötik ilişki geliştirilmesi önerilmektedir 

(Cüceler, Yılmaz ve Türkleş, 2022). 

Müzik terapi, şiir terapisi ve yaratıcı drama yöntemi tedavileri ile sosyal, 

akademik, genel ve ebeveyn benlik saygısını arttırmada olumlu etkileri olduğu 

tespit edildiği bildirilmiştir (Yücesan ve Şendurur, 2018). 
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Öykü Terapisi 

Öykü terapi sanat terapi ile birleştirilmeye uygun bir terapi yöntemidir. 

Öyküsel terapide bireyler var olan öykülerini düzenleme veya yeni öyküler 

oluşturma süreçleri şeklindedir. Dışavurum sanatlarının öykü terapi kullanımı 

oldukça uygun bir yöntem olduğu söylenebilir.  Öyküsel terapide problemler 

bireyin dışındadır. Fakat problemin çözümü için bireyin içindeki inançlar, 

yetenekler kullanılabilmektedir. Öyküsel terapi ile dışavurumcu sanat 

uygulamalarının bütünleşmesi, insanların yaşamlarındaki olaylar etrafında 

anlam yaratmalarına yardımcı olmak amacındadır. Öyküsel terapi ile sanat 

terapinin birbirini tamamlar nitelikte olması nedeniyle çocuklar, ergenler, 

yetişkinler ve ailelerle öyküsel sanat terapisi kullanılabilmektedir. Bireylerde 

sözel iletişim yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan öyküsel terapi ile bireyler 

problemi dışsallaştırması, öyküyü yeniden yazma ve tanıklık etme imkanı 

sağlamaktadır (Baştemur ve Baş, 2021). 

Öykü terapi klinik alanda depresyon, öfke kontrol problemleri, yeme 

bozukluğu, cinsel istismar, madde bağımlılığı ve beden imajı 

memnuniyetsizliği gibi farklı süreçlerde kullanılmaktadır. Bağımlılık gelişen 

bireylerde öfke ve saldırganlık davranışları görüldüğü belirtilmektedir. Öykü 

terapi tütün kullanan bireylerde öfke kontrolünde kullanılarak bireylerin 

öfkesinin dışsallaştırarak çözüm getirmesi sağlanabilmektedir (Baştemur ve 

Baş, 2021; Cüceler, Yılmaz ve Türkleş, 2022). 

Sigara kullanan bireylerde problem çözme ve stresle baş etme becerisinin 

kullanmayanlara göre daha düşük olduğu bildirilmektedir. Öykü terapisi sigara 

kullanan bireylerde stresle baş etme ve problem çözme becerisini geliştirmek 

için kullanılabilir. Tablo 2’de öykü terapisi ile problem çözme becerisini 

geliştirmek için gerçekleştirilebilecek bir etkinlik örneği yer almaktadır (Duran, 

2017; Acar, Kaylı ve Yararbaş, 2019). 
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Tablo 2. Problem Çözme Becerisi Geliştirmek İçin Kullanılan Öykü Terapisi Örneği 

 

Birlikte Oluşturulan Öyküler- Grup Etkinliği 

Amaç: Bireylerin yaşadıkları olaylara farklı bir bakış açısıyla bakmasını ve alternatif 

öyküler oluşturmalarını sağlamak 

Grup üyeleri son günlerde etkilendiği bir problemini tanımlamaları, daha sonra bu problemi 

tanımlayan ve probleme karşı tepkilerini ifade eden bir öykü yazmaları istenmektedir. 

Öykünün tamamlanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bireylere öykülerini yazmaları için altı 

dakikalık bir süre tanınmalı daha sonra yazdığı öyküyü yanındaki grup üyesine vermesi 

istenmektedir. Grup üyesi kendisine gelen öyküyü okuyarak kendi bakış açısıyla devam ettirir. 

Bu döngü öykü asıl sahibine dönene kadar devam etmektedir. Öykü sahibine ulaştığında 

herkesin başladıkları öyküyü tamamlaması için süre verilir. Tamamlanan öyküler grup içinde 

paylaşılır ve farklı bakış açıları üzerine konuşulur. Bu tartışmada farklı bireylerin aynı problemi 

farklı açılardan nasıl değerlendirebildiği ve probleme alternatif bir bakış açısı geliştirebilmesi 

ile alternatif öykülerin oluşturulabilmesine sağlamaktadır. 

Kaynak: Baştemur ve Baş, 2021 

Görsel Sanat Terapisi 

Görsel sanat terapisi, görsel sanat öğelerinden yararlanılarak 

gerçekleştirilen bir terapi yöntemidir. Görsel sanat terapisi kapsamında resim 

çizimi, heykel yapımı, ebru sanatı, seramik yapımı, çini boyama, karakalem 

çalışması gibi aktiviteler kullanılabilmektedir. Görsel sanat terapisi bireylerin 

kendilerini keşfetmelerine ve içsel algılarını geliştirmelerine yardımcı olur. 

Sanat terapisinde bireylerin profesyonel olmaları gerekmemektedir. İçlerinden 

geldiği gibi biçim kaygısından uzak sanatsal ürünler oluşturabilirler (Çelikbaş, 

2019; Mollaoğlu, Mollaoglu,Yanmış 2022). 

Görsel sanat terapisi çoğu zaman anlaşılması zor olan duygu ve 

düşüncelerin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Görsel sanat terapisinde sözlü 

iletişimde gizlenmeye çalışılan çoğu duygu ve düşünce görsel malzemelerle 

ortaya çıkmaktadır. Görsel sanatlar terapisi ile bireyin kişisel değer duygusu 

artmakta ve özgüven gelişimini sağlamaktadır (Bostancıoğlu ve Kahraman, 

2017). 

Görsel sanat terapisi sağlık alanında hem klinik süreçte hem de 

rehabilitasyon sürecinde sıklıkla kullanılmaktadır. Görsel sanat terapisi 

çoğunlukla anksiyete, depresyon, yeme bozukluğu, travma, bilişsel bozukluk 

ve travma gibi süreçlerde tamamlayıcı tedavi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 

kistik fibrozis, kanser ve gençlerde sigara bıraktırmak gibi süreçlerde 

tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak kullanılmakta ve potansiyel faydalar 

sağlamaktadır (Joschko, Roll, Willich ve Berghöfer, 2022, Mollaoğlu, 

Mollaoğlu ve Yanmış, 2022).  Yapılan çalışmalarda, görsel sanat terapisinin 
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bireylerde depresyonu önemli ölçüde azalttığı ve rutin uygulanan tedaviden 

daha etkili olduğu belirtilmektedir (Yin, Dong ve Zhang, 2022). 

Yapılan bir çalışmada sanat terapisinin genç nüfusta görsel sanatların 

tekrarlayan sigara kullanımına etkisi incelenmiş ve uygulanan müdahalenin 

gençlerde özyeterliliği geliştirdiği ve sigara içmeyi azalttığı belirlenmiştir. 

Tablo 3’te çalışmanın müdahalesi yer almaktadır (Hong, Guo, Huang ve Yin, 

2018). 

Tablo 3. Tütün Kullanan Gençlerde Kullanılan Sanat Terapisi Müdahalesi ve İçeriği 

Örneği 

Hafta İçerik 

1) Kendini Bilmek Kuş Resmi Çizmek ve Çizilen Resmi Anlatan Bir Paragraf 

Yazmak 

2) Ben Kimin? Kendini Çizme, Sigara İçmenin Kendilerindeki Etkilerini 

Keşfetmek 

3) Benim Hikayem 

Nedir? 

Hikayem: Semboller ve Yansıma ve Geri Bildirim Verme. 

Bireyler İkili Gruplara Karşısındaki Bireyin Hikayesini Çizme 

4) Dinleme Çizgi 

Çizme Oyunu 

Biliş Davranış Oyunu. Sigarayı Bırakmanın Tartışarak Grup 

Halinde Resim Çizme 

5) Hatıra Terapisi Küçük Resim Etkinliği; Sigarayı Bırakma Farkındalığını 

Artırmak İçin Sigarayla İlgili Resimler Yapıştırarak Kolaj 

Yapma 

6) Renkli Hayat Hayatımın İzini Sürmek ve Geleceğim İçin Bir Mektup 

Yazmak; Kendi Yaşam Deneyimlerini Hatırlayarak Çizme, 

Ardından Kendi Yaşam Yolculuğunu Bir Kitapçık Haline 

Getirme 

Kaynak: Hong, Guo, Huang ve Yin, 2018 

Resim sanatı terapisinin bağımlı kişilerin toplum içerisinde uyumuna 

katkı sağladığı, iletişim kurma becerilerinin geliştirdiği ve ruh halinde olumlu 

gelişmeler sağladığı belirtilmektedir (Şekil 2 ve 3) (Bostancıoğlu, 2018). 
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Şekil 2. Resim Çalışması 

Kaynak: BursadaBugün 

 

Şekil 3. Resim Sanatı 

Kaynak: UK Addiction Treatment Centers, 2022 

Hazır Şablon Boyama/Mandala 

Mandala ruhsal gelişim veya görsel meditasyon için evrensel semboller 

olarak kabul edilen dairesel geometrik şekiller olarak tanımlanabilir. 

Mandalanın karmaşık, simetrik ve tekrar eden desenlerini renklendirmek, 

kendini keşfetmeye yol açabilecek meditasyon benzeri bir duruma girmeye 

sağlamakta ve olumsuz duygu ve düşüncelerden kurtulmayı sağlamaktadır.  

Mandalanın bilinçdışı süreçlerin gelişimini desteklediği söylenmektedir. 

Mandala tek bir merkez etrafını çevreleyen dairelerden oluşmaktadır. Bu 

dairelerin içinin doldurulması ve renklendirilmesi tamamen bireyin yansıması 

olarak düşünülmektedir. Terapi sürecinde birey ruh halini göre renk 

seçimlerinde bulunabilir (Çelikbaş, 2022; Ergür, Ergür ve Ergür, 2021). 



275 | SANAT VE SAĞLIK 

 

Mandala, onu çizen bireyin iç dünyasının anlık dışavurumlarıdır. Anlık 

dışavurum sürecinde kişiler içinden gelen renkleri kullanacak ve kullanacağı 

sembolleri kendi türetecektir. Kişi, günlük yaşantısında ve iç dünyasında çok 

neşeli renkleri kullanıyor ve seviyor olsa da o andaki ruh haliyle siyah çizim 

yapmak isteyebilir. Mandala yapılırken tüm dikkat, çizgilere verilmekte ve 

böylece o anda kalma sağlanmaktadır. Bu da kişinin kendisini, geçmiş ve 

geleceğin kaygılarından ayrı tutmasına, an bilincini tekrar hatırlamasına 

yardımcı olabilmektedir. Bu nedenle mandala terapisi tüm yaş gruplarında 

uygulanabilen, strese karşı en etkili koruyuculardan biridir diyebiliriz.  

Mandala terapisinin fiziksel veya psikolojik sorunları olan bireyler için farklı 

klinik süreçlerde tedavi sürecine katkıda bulunabileceği belirtilmektedir. 

Ayrıca mandala terapisinin anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres 

bozukluğu, stres yönetimi, baş etme becerilerinin geliştirilmesi, depresyon ve 

kaygı düzeyi üzerinde olumlu etkileri sahip olduğu belirtilmektedir (Kim, Kim 

ve Kim, 2018).  Şekil 4’de yer alan mandala örneklerinde bireyler mandala 

terapisinin stres azaltmada etkili olduğu olduğu belirtilen bir çalışmada 

katılımcıların çizdiği mandala örnekleri yer almaktadır (Peters, 2019). 

Mandala sanat terapisinin bağımlılığı olan kadınlarda kaygıyı azaltmak 

için nonfarmakolojik bir yaklaşım olarak kullanılabileceğini belirtilmektedir 

(Şekil 5) (Saberi Tilaki, Emadian So ve Mahdınejad, 2019). 

Sigara kullanımı olan veya bırakma sürecinde olan kişilerde yoksunluk 

belirtileri kontrol altına almak için mandala terapi kullanılabilir. Yapılan bir 

çalışmada bir aylık süreçte 11 seans uygulanan mandala terapisinin bireylerde 

öfkenin azaltılmasını sağladığı bulunmuştur (Rozrokh ve Amirfakhraei, 2017). 

 

Şekil 4. Mandala Örnekleri 

Kaynak: Peters J., 2019 
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Şekil 5. Bağımlı gençlerle yürütülen resim terapisi çalışması 

Kaynak: Bostancıoğlu, 2018. 

Müzik Terapisi 

Müzik terapi, müzik terapi eğitimi almış profesyonel tarafından müzikal 

terapötik kanıta dayalı bir biçimde klinik çerçevede ve terapötik ilişki 

içerisinde, kişiye özel belirlenen hedeflere yönelik kullanılması olarak 

tanımlanmaktadır (American Musıc Therapy Association, 2005). 

Müzik terapide, ses doğaçlama, beste çalışması, ses/müzik oyunları ve 

müzik dinleyip yorumlama gibi yöntemler kullanılarak bireylerin kendini ifade 

etme, sözsüz iletişim, zihinsel, fiziksel, ruhsal ve duygusal sağlığın olumlu 

etkilenmesi sağlanmaktadır. Müzik terapi çelişkileri ve açıklanması zor olan 

duyguları açığa çıkarmak için güvenli ve kabul edilebilir bir yöntem olarak 

kullanılabilir. Ayrıca hem sözsüz hem de sözlü kanallar kullanıldığında, sözel 

iletişimi güçlendirmeye veya kolaylaştırmaya yardımcı olmaktadır (Özyıldız ve 

Uçaner Çifdalöz, 2019). 

Müzik sanatları yıllardır fiziksel, ruhsal ve psikolojik kaygıları tedavi 

ettiği bilinmektedir (Carter ve Panisch, 2021). Müzik terapi sağlık alanında 

stres yönetimi, sağlıklı yaşama teşvik, ağrıyı azaltma, yaşam kalitesini arttırma, 

duygularını ifade etme, belleği geliştirme ve iletişimi geliştirme gibi farklı 

süreçlerde kullanılabilmektedir (American Musıc Therapy Association, 2005). 

Bağımlılık süreci bireylerde karmaşık duyguları beraberinde getirdiği 

için müzik terapi dışavurum aracı olarak bireylerde kullanılabilmektedir.  

Müzik terapi uygulaması yapılan bireyler, müzik ile ilgili bir bilgi sahibi 
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olmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Müzik terapi grup veya birey olarak 

uygulanabilmekte ve bireyler müziği konuşma dilindeki kurallara bağlı 

kalmadan müzik dilini kendi istedikleri şekilde kullanabilmektedir. (Şekil 6 ve 

7). (Özyıldız ve Uçaner Çifdalöz, 2019). 

Müzik terapi, bireylerin direk davranış geçmişini analiz etmek yerine 

şarkı sözlerini analiz edilmesini sağlayarak bireyde algılanan damgalanmayı 

azaltarak düşük motivasyonlu bireyleri de tedavi için teşvik etmektedir (Carter 

ve Panisch, 2021). 

 

Şekil 6. Müzik Terapi 

Kaynak: Maarif Eğitim Kurumları, 2022 

 

Şekil 7. Müzik Terapi 

Kaynak: American Addiction Centers, 2018 
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Mevcut araştırmalar, müzik terapinin depresif semptomları azaltabilme, 

tedavi için cesaretlendirme, davranışsal bozuklukların tedavisinde ve madde 

kullanım kalıplarını değiştirmeye hazır olma durumunu arttırmada önemli bir 

müdahale olduğunu belirtmektedir (Carter ve Panisch, 2021). 

Sigara kullanım bireylerde stres düzeylerinin daha yüksek olduğu ve 

depresyon arasında bir ilişki olduğu bilinmektedir (Rujnan, Çaykara, Sağlam 

ve Pençe, 2019; Çelik, Gençaslan ve Yıldırım, 2018). 

Çalışmalar müzik terapinin depresyon semptomlarını azaltmada önemli 

derecede etkili olduğunu göstermektedir (Tang, Huang, Zhou ve Ye, 2020). 

Müzik terapinin bireylerde stres düzeyini azaltmada etkili olduğu yapılan 

çalışmalar sonucunda bildirilmiştir (de Witte ve diğerleri, 2022). Sigara 

kullanan bireylerde müzik terapi stres ve depresyonu azaltmada kullanılabilir. 

Ülkemizde Yeşilay tarafından desteklenen Sanat Gönüllüleri Eğitim ve 

Araştırma Derneği yürütülen ‘Müzikle Hayata Bir Adım Daha’ isimli proje 

dikkat çekmektedir. Bu projede müzik terapisi ve bağımlılık ile ilgilidir. Proje 

denetimli serbestlik personeli ve yükümlülerinin bir arada olduğu bir müzik 

ekibi oluşturulmuş, bu kapsamda dernek üyeleri tarafından bağlama, gitar, ney 

ve perküsyon alanlarındaki müzik eğitimi verilerek boş zaman etkili 

değerlendirme ve bu sayede madde kullanımlarının önlenmesi amaçlandığı 

belirtilmiştir (Yeşilay, 2022). Müzik terapi ile ilgili projeler daha fazla 

yaygınlaştırılarak sigarayı bırakmada da kullanılabilir. 

Dans/ Hareket Terapi 

Dans/ hareket terapisi, bireyin duygusal, bilişsel ve fiziksel 

bütünleşmesini geliştiren bir süreç olarak hareketin psikoterapötik kullanımı 

olarak tanımlanabilir. Terapist dansı hem birey hem de grup halinde 

uygulayarak bireylerle iletişim aracı olarak kullanabilir. Dans terapisi özellikle 

sözel iletişimde zorluk yaşayan danışanlar olmak üzere her popülasyonda 

uygulanabilir.  Dans/ hareketi terapisi, ben kimim? ve ben neredeyim? sorusu 

ile ilgilenmektedir. Bu tarz sorular bireysel farkındalık kazanmayı sağlar ve 

bireylerin nerede olduklarını ve nerede olmadıklarını fark etmelerine yardımcı 

olabilir.  Dans hareket tedavisinde yeni şeyler oluşturmak bireylere terapötik 

olarak iyi gelmektedir. Dans hareket terapisi bireyin kendini güçlü 

hissetmesini, yaratıcılığı geliştirmesi, ego bütünlüğünü iyileştirmeye, 

kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlayarak öfke ve 

saldırganlığın kontrol altına alınmasına, sosyalleşme, benlik saygısında artma 

ve benliğin farkındalığı kazanmasını sağlamaktadır. Dans ve hareket terapisi 

klinik olarak otizm, şizofreni, demans, yeme bozukluğu, travmaya maruz 
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kalmış bireylerde baş etmenin sağlanması, stresin azaltılması, depresyon, 

anksiyete ve kaygı bozukluğu gibi süreçlerde kullanılmaktadır (Altan Sarıkaya, 

Ayhan ve Sukut, 2017). 

Dans hareket terapisi sayesinde psikoaktif madde kullanan bireylerin 

vücut hareketlerinde artan öz farkındalığın dürtü kontrolü sağlayacağı ve 

nüksleri önleyebileceği belirtilmektedir (Şekil 8)  (Ferris, 2008; Meekums, 

Karkou ve Nelson, 2015). 

 

Şekil 8. Dans Terapi  

Kaynak: Canyon Vista Recovery Center, 2018 

Rol Oynama / Drama Terapi 

Rol oynama, gerçek veya varsayımsal sosyal durumların kendiliğinden 

canlandırılmasını içeren bir süreçtir. Etkinliğe katılan bireyler, sosyal durum 

gerçekmiş gibi davranır ve buna göre tepki verir. Rol oynama/ drama terapi 

kişisel gelişimi, fiziksel ve duygusal bütünleşmeyi sağlamak ve belirtileri 

ortadan kaldırmak gibi terapötik amaçlar için kullanılan bir grup terapisi 

yöntemidir.  Rol oynama terapisinde sorunu tanımlamak, sahneyi canlandırmak 

ve danışman öncülüğünde kritik etme olmak üzere üç temel bileşeni 

bulunmaktadır. 

Rol yapma, danışanlara duyguların, düşüncelerin ve davranışların fark 

edildiği ve geçmişteki problemleri ve gelecekteki olasılıklar hakkında içgörü 

elde edilebildiği bir sanal gerçeklik sağlamaktadır. Rol oynama/ drama terapi 

birçok disipline uygulanabilen esnek bir yöntemdir. Rol oynama, bireylerin 

duygularını doğrudan ifade etmelerini sağlamaktadır. Rol oynama, sigarayı 
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bırakma, saldırganlık ve ilaç bağımlılığı gibi farklı klinik süreçlerde 

kullanılmaktadır (Ahmad ve Singh, 2022). 

Rol oynama/ drama terapi bilinci geliştirdiği düşünülmektedir. Bu 

nedenle bağımlılık tedavisi programlarında kullanılmaktadır. Rol 

oynama/drama terapi sigarayı bırakmada alternatif bir yöntem olarak 

kullanılması sigara bırakmada başarı oranını artırabilir ve nüksleri önleyebilir 

(Aytemur, Pismisoglu, Kılınç,, Pismisoglu, Hacıevliyagil  ve Karaman, 2012). 

Rol oynama/ drama müdahalesinin bireylerin empati kurma becerileri, 

öznel iyi oluş, umutsuzluk, depresif belirtiler, kaygılı bağlanma ve sigarayı 

bırakma üzerinde etkili olduğu göstermektedir (Şarlak ve Öztürk, 2021). 

Bireylerde, rutin tedaviye psikodrama eklenmesinin erken dönemde 

sigarayı bırakma girişiminde başarı oranını arttırdığı bildirilmiştir (Aytemur, 

Pismisoglu, Kılınç,, Pismisoglu, Hacıevliyagil  ve Karaman, 2012). 

Kil Terapi 

Kil, malzemeye erişim kolaylığı ve uygulanabilirlik sebebiyle sıklıkla 

kullanılan bir sanat malzemesidir. Kil nötr bir malzemedir ve bireyler elleriyle 

kili algılayarak niteliklerini algılamaktadırlar. Bireyin kil ile teması sonucunda 

vücut duyuları harekete geçmektedir. Kil sanatı yapma süreci bireyler, 

malzemeler ve çevreleri arasında etkileşime girmektedirler. Kil sanatı, duygu 

ve düşüncelerin ifade edilmesi sağlayarak hayal gücü ve beceri ile bir şeyin 

yaratıldığı algılanması sürecidir (Bae ve Kim, 2018). 

Kil terapisinin duygusal sıkıntıyı azalttığı, yaratıcılığı geliştirdiği, kaygı 

ve stresi azalttığı, bireyin özgüvenini arttırdığı ve Parkinson hastalarında 

fiziksel semptomları azalttığı belirtilmektedir. (Nan ve Ho, 2017; Bae ve Kim, 

2018). Kil terapisinin, nöroloji hastalarının umutsuzluk düzeyleri üzerinde 

etkisi olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. (Utas Akhan, Kurtuncu ve 

Celik, 2015). 

Kil terapisinin duygu düzenlemeye yardımcı olabileceği ve bireylerde 

ruh sağlığını korumada etkili olabileceği belirtilmektedir (Nan ve Ho, 2017). 

Sigara bırakma sürecindeki bireylerde kil terapi depresyonun önlenmesinde ve 

anksiyete azaltılmasında kullanılabilir (Şekil 9). 
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Şekil 9. Kil Terapi 

Kaynak: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bağımlılıkla Mücadele 

Komisyonu Seramik Etkinliği, 2022 

Sonuç 

Günümüzde sigara kullanan bireylerin sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Sigara kullanan birey sayısındaki artışla paralel sigaraya bağlı hastalılar ve 

ölümlerde artış göstermektedir. Bu süreçte bireylerin bütüncül ele alınabilmesi 

sigara bırakmada önemlidir. Farmakolojik tedaviye ek tamamlayıcı 

yöntemlerin sürece eklenmesi önemlidir. Sanat terapi sigara bırakma sürecinde 

görülen bazı semptomlar üzerine olumlu etkiler yaratabilir.  Sanat terapi ile 

bireylerin yaşam doyumları, özgüvenleri artmakta, fiziksel semptomların 

yönetiminde farkı baş etme becerileri kazanmaktadırlar. Bu nedenle sanat 

terapileri sigara bırakma sürecinde bireylerde kullanılabilir. 
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GİRİŞ 

Kadınların hayatlarında karşılaştıkları yaşam olayları fiziksel ve 

biyolojik yapıları gereği erkelerden oldukça farklıdır. Mnestrüal periyodun 

başlaması ile beraber kadınların üreme fonksiyonları başlar. Üreme 

fonksiyonlarının başlamasıyla beraber gebelik, doğum ve emzirme süreci 

başlar (Rathfisch ve Güngör, 2017). Bu süreçlerin tamamı doğum eylemi de 

dahil olmak üzere bir hastalık süreci değildir. Vücudumuzdaki organlar iyi ve 

etkin çalıştıklarında bir hastalık ortaya çıkmıyorsa doğum eyleminde de 

uterusun iyi ve etkin çalışmasında yani görevini yapmasında herhangi bir 

hastalık ortaya çıkmamaktadır (Rathfisch, 2017; Ricci, 2020). 

Normal doğumdan bahsedildiği zaman, aklımıza bebeğin normal 

ölçülerde olduğu, doğru pozisyonda doğum kanalına yerleştiği ve herhangi bir 

zorlamaya ve basınca maruz kalmadan ilerlediği gelmektedir (Ricci, 2020). 

Çoğu doğum eyleminde her şeyin mükemmel bir şekilde gerçekleştiği görülür; 

kasılmalar iyidir, doğum kanalıyla bebek arasında uyumsuzluk yoktur 

(Rathfisch, 2012).  Doğum eyleminin ilerlemesi ve doğası genellikle ağrıyla 

ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkiden dolayı her kadının doğum eylemine yönelik 

bazı beklentileri vardır. Bu beklentilerden birisi de doğum ağrısını daha az 

hissetmektir. Ağrının biyolojik amacı koruyuculuktur ve ağrı bireysel olarak 

hem kendini korumak hem de tehlikeli bir durumdan kaçmakla ilişkili kas 

aktivitesinin bir sonucudur. Örneğin elimizi sıcak bir nesneye 

dokundurduğumuz zaman henüz bilinçli olarak bir yorum yapmadan, 

parmağımızı hemen uzaklaştırırız. Ağrı, uyarıların yorumlanmasıdır. Uyarılar 

sonucunda da harekete dönüşecek yanıtlar oluşur. Normal doğumlarda da 

ağrının bu şekilde kabul görmesi oldukça önemlidir (Lowdermilk ve Lerry, 

2007). Normal doğumlarda, sabit büyüklükteki uyarılar sonucu yaşanan ağrı 

farklı kişilerde farklı şekillerde algılanabilir. Bazıları bu ağrıları önemsiz bir 

şey olarak algılarken, bazıları bunu büyük bir ağrı olarak bazıları ise başa 

çıkılabilir, dayanılabilir bir durum olarak tanımlamaktadır. Ağrının 

algılanmasındaki bu farklılıklar tamamen kadınların kültürüne, zihninde yer 

alan düşüncelere göre değişmektedir (Rathfisch, 2012; Rathfisch ve Güngör, 

2017; Ricci, 2020). 

Normal Doğum Ağrısının Doğası 

Ağrı, tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Ağrı; mevcut ya da 

potansiyel doku hasarı ile birlikte olan ya da böyle bir hasar süresince yaşanan 

hoş olmayan bir deneyim olarak tanımlanır (https://www.iasp-pain.org/). 

Doğum ağrısı, doğum sırasında oluşan duyusal uyaranlara karmaşık, öznel, çok 
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boyutlu bir yanıttır. Doğum ağrısı, insan varlığının doğasına ve hepimiz 

arasındaki ilişkilere gömülü bir olgudur. Diğer akut ve kronik ağrı 

deneyimlerinden farklı olarak, doğum ağrısı patoloji ile değil, yaşam 

deneyimlerinin en temeli olan yeni bir yaşamın ortaya çıkmasıyla ilişkilidir 

(Lowe, 2002; Rathfisch, 2012; Shnol ve ark., 2014). Normal doğum ağrısının 

diğer ağrılardan bazı farklılıkları vardır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir; 

Ağrı normal sürecin bir parçasıdır; doğum eyleminde hissedilen 

ağrı tamamen normal fizyolojik bir durumdan kaynaklanır. Bir kişide 

ağrının olması doğum eylemindeki ağrının dışında hastalık ve 

yaralanmaları işaret eder. Doğum eylemindeki ağrı bebeğin doğum 

yolunda ilerlemesini sağlayan en önemli güçtür.  

Hazırlık için zaman vardır; gebe kadının doğuma hazırlanabilmesi 

ağrılar aralıklı ve düzenli olarak hissedilir. Bu yüzden kadının doğum 

eylemindeki ağrıya hazırlık için zaman vardır ve bu sürelerde kadın ağrıyla baş 

edebilecek beceriler geliştirebilir. 

Doğum ağrısı aralıklı ve kısa süreli olarak devam eder; doğum 

ağrısının belirli bir sürede bitmesi beklenir. Doğum ağrısının günlerce, 

haftalarca, aylarca sürmesi beklenmez. Ayrıca doğum ağrıları aralıklı sürelerde 

devam eder. Kesintisiz devam eden, hiç geçmeyen doğum ağrısı yoktur. 

Ağrının kabulü fazladır; doğum ağrısı ile birlikteliğe yönelik 

kadınlarda işbirliği daha fazladır. Doğum ağrısının sonucunda kadınların 

bebeğine kavuşma düşüncesi ağrının kabulünü kolaylaştırır ve kadınların 

ağrıya tahammülünü daha çok arttırır (Lowdermilk ve Lerry, 2007; 

Rathfisch, 2017; Ricci, 2020). 

Doğum sırasında ağrı oluşmasında genellikle iki faktör etkilidir (Tharpe 

ve ark., 2021). Bu faktörler fiziksel ve psikolojik faktörlerdir. Doğum ağrısının 

fiziksel nedenleri arasında servikste oluşan gerginlik hissi, uterustaki 

kasılmalar sırasında uterus kaslarında perfüzyonun azalmasına bağlı gelişen 

hipoksi, ve doğum ilerledikçe bebeğin başının uterusa komlu organlara yaptığı 

baskı ve pelvik taban kaslarında oluşan distansiyon yer almaktadır. Uterus 

içinde ortaya çıkan bir uyarı, uterustaki sinir uçları tarafından alınır. Bu uyarı 

spinal korda buradan da beyne ulaşır. Ulaşan bu duyusal girdiler, beyinde sinir 

aktivitelerinin bütünleştiği ve organize olduğu bir alana gelirler. Beyindeki bu 

alana talamus denir. Talamus, vücuttaki farklı organ ve fonksiyonlarla ilgili 

özel merkezlerin toplanma yeridir. Bu bölge uyarıları alır. Sonrasında 
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uyarıların özelliği ve yoğunluğu yorumlanır, değerlendirilir (Rathfisch, 2012). 

Daha sonra bu uyarılar beynin üst kısmında yer alan kortekse taşınır. Kortekste 

bu uyarılar yeterli motor aktiviteyi oluşturmak için dengelenir ve nitelendirilir. 

Korteksteki tepkinin özelliği talamustaki merkezlerden gelen mesajın önemine 

ve büyüklüğüne bağlıdır (Lowdermilk ve Lerry, 2007; Rathfisch, 2012; 

Rathfisch, 2017). Talamus sadece duyusal uyarıları alıp yorumlamaz, aynı 

zamanda duygusal uyaranları da alıp yorumlar. En temel koruyucu duygu 

korkudur. Korku, çok güçlü ve etkili motor yanıta sebep olur. Korkunun etkisi, 

reseptörlere çok hızlı yayılır ve doğal kendini savunma refleksi acil şekilde 

devreye girer (Tharpe ve ark., 2021; Rathfisch, 2012). Bu durum savaşmak ya 

da kaçmak için gerekli hazırlıkları tamamlaması için korteksi harekete geçirir. 

Bu şekilde somatik ve fiziksel değişiklikler fizyolojik değişikliklerin doğrudan 

bir sonucu olarak oluşabilir. Bu durum doğum ağrısıyla da çok yakından 

ilişkilendirilebilir (Rathfisch, 2012). Ağrı, uyarıların bir nevi yorumlanmasıdır. 

Uyarılar sonucunda da yorumlamalar ve arkasından harekete dönüşecek yanıt 

oluşur. Normal ve sorunsuz ilerleyen doğumlarda ağrının bu şekilde 

algılanması son derece önemlidir (Rathfisch, 2012; Rathfisch, 2017). Normal 

doğumlarda yaşanan ağrı farklı kişiler tarafından değişik şekilde algılanabilir. 

Bazı kadınlar bu ağrıları önemsiz bir şey olarak algılarken, bazı kadınlar bunu 

büyük bir ağrı olarak algılayabilir bazıları ise ağrıyla başa çıkabilir. Ağrının 

algılanışındaki bu farklılıklar tamamen kadının zihninde yer alan düşüncelerle 

ilişkilidir (Tharpe ve ark., 2021).  

Doğumun Evrelerinde Ağrının Özellikleri 

Doğum eyleminin 4 evresi vardır ve her bir evredeki ağrının özelliği 

birbirinden farklıdır.  

Doğum eyleminin birinci evresinde ağrının özellikleri 

Doğum eyleminin erken dönemlerindeki ağrı servikovajinal açının 

efasmanı, dilatasyonu, distansiyonu ve gerilmesine neden olan uterus 

kontraksiyonları sonucu oluşur (Whitburn ve ark., 2017). Ağrıyı oluşturan diğer 

nedenler iskemik miyometrium ve serviksin kontraksiyonu yanında sempatik 

hiperaktiviteye bağlı vazokontrüksiyondur. Doğum eyleminin birinci evresi 

uterus kontraksiyonları ile başlar ve servikal dilatasyon 10 cm olunca 

tamamlanır. Bu evre kendi içinde latent, aktif ve geçiş fazlarından oluşmaktadır 

(Boryri ve ark., 2016; Rathfisch, 2012; Tharpe ve ark., 2021).  
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Latent faz 

Doğum eyleminde erken bu fazındaki ağrı çoğunlukla pelvis kemiğinin 

ortasında hissedilir. Bazı kadınların kasılmaları bel bölgesinde başlar ve 10-30 

saniye içinde karın ağrısı ve adet krampları da eklenerek ilerler. Doğumun 

erken dönemlerinde kasılmalar çoğunlukla bu şekilde tanımlansa bile bazı 

kadınlar tüm karında krampların olduğunu belirtebilirler (Rathfisch, 2012; 

Rathfisch, 2017). Bazı kadınlar ise ağrının yalnızca bel bölgesinde 

yoğunlaştığını ifade ederler. Doğum eyleminin latent fazındaki kadınlar günlük 

aktivitelerini herhangi bir zorlukla karşılaşmadan yapabilirler. Bir yerden bir 

yere kolaylıkla gidebilirler. Bu evrede kadınlar genellikle kendileri serbest 

hareket edebilirler. Bu evrede ağrılar 5 saniye ile 1 dakika arasındaki değişen 

sürelerde görülür. Her bir kasılma arasındaki süre ise 5-15 dakika arasında 

değişir (Rathfisch, 2012). Bu evrenin sonunda serviksin açıklığı 3 cm olup, 

kasılmalar adım adım ilerler ve bu süre primiparlarda ortalama 12 saat, 

multiparlarda ise ortalama 8 saat sürer (Boryri ve ark., 2016). Doğum eyleminin 

bu evresindeki belirtilere korku ve heyecanlanma da eşlik edebilir. Bu durum 

kadınların huzursuz hissetmesine sebep olabilir. Ayrıca kadınlar bu evrede 

umutsuzluk, depresyon ve görevini tamamlamada yetersizlik duyguları içinde 

kalabilir. Bu nedenle kasılmalar sırasında zihin beden üzerinden başka bir şeye 

odaklanırsa, (örneğin filme, herhangi bebeğin bir objesine, nefese, müziğe, 

dansa) bu evredeki ağrılarla daha kolay baş edebilir (Lowdermilk ve Lerry, 

2007; Rathfisch, 2012; Rathfisch, 2017).  

Aktif faz 

Doğumun aktif fazı servikal dilatasyon 4 cm olduğunda başlar ve 

dilatasyon 7 cm olunca tamamlanır. Bu fazda kontraksiyonların hem sıklığı 

hem de şiddeti artar ve ortalama 4 saat sürer (Boryri ve ark., 2016). Kasılmalar 

adet kramplarından çok daha güçlü ve şiddetlidir. Bu fazda kasılmalar 5 

dakikadan daha az aralarla gelir ve ortalama 40 saniye kadar sürer. Ağrılar daha 

çok bel, alt karın bölgesi, kasıklar ve bacaklarda hissedilir. Bu fazda kadınlar 

kasılmalar sırasında beden dışında başka bir şeye uzun süreli odaklanamazlar. 

Hormonların kadın vücudunda oluşturduğu etki sonucu kadınlar sadece kasılma 

sırasında değil kasılmaların arasında da dünya ile iletişimini azaltırlar ve zaman 

duyuları kaybolmaya başlar (Rathfisch, 2017). Bu faz ilerledikçe kadının 

dalgınlığı artar, çevreden soyutlanma ile birlikte düşüncelerde derinleşme 

başlar (Christiaens ve Bracke, 2007). Bu fazda kasılmalar sırasında birçok 

kadın doğal olarak nefes alıp vermelerini değiştirir. Kadınların nefesleri kesik 

kesik ve hızlıdır. Artık kasılmalar arasında ve kasılmalar sırasında belirgin 
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farklılıklar yaşanır. Kasılma aralarında kadın içe dönük olabilir ve gözlerini 

kapatıp dinlendirerek dış dünya ile iletişimini kesebilir. Bu aşamada ortamda 

bulunan tüm kişiler sessiz kalarak buna ortam hazırlamalıdır. Kadın için 

kasılmalar çok çetin bir sınav gibi görülür ve bu durumda olmak kadınlarda 

bıkkınlık, çaresizlik ve korku duygularını uyandırabilir (Sandall ve ark., 2016). 

Bu fazda hissedilen bu kaygı ve korku duyguları kasılmaların daha da 

dayanılmaz olmasına neden olur. Bu evrede özellikle yoga, meditasyon ve 

hipnoz gibi rahatlatıcı yöntemleri doğumdan önce kullanan kadınlar, kasılmalar 

sırasında, doğuma destek olan kişilerin verdikleri komutları etkili bir şekilde 

almakta ve derin gevşemeleri kolaylıkla yapabilmektedirler. Kadınlara bu 

aşamada derin gevşeme yaptırmak için şöyle komutlar verilebilir; ‘elimi 

tutabilirsin, yavaşla, derin nefes alıp nefesine odaklan, yapabilirsin’ 

(Lowdermilk ve Lerry, 2007; Rathfisch, 2012; Tharpe ve ark., 2021). 

Geçiş fazı 

Doğumun geçiş fazı servikal dilatasyon 8 cm olduğunda başlar ve 

dilatasyon 10 cm olunca tamamlanır. Kontraksiyonlar 2 dakikadan daha az 

aralarla gelir ve ortalama 60-90 saniye kadar sürer (Boryri ve ark., 2016). 

Ağrılar daha çok bel ve perine bölgesinde hissedilir. Bu fazdaki ağrılar önceki 

fazlardakilerden daha şiddetlidir. Kasılmaların çok şiddetli olduğu bu faz 

kadınlar için tamamen teslimiyet gerektirir. Bu faz, düşünen zihni devre dışı 

bırakmaktadır. Yani beden ile olan bağlantı kopmuş gibidir. Bazı kadınlar bu 

evrede beden dışı bir deneyim yaşadıklarını tarif etmektedirler. Doğum 

eyleminin kadın için en çok rahatsızlık veren aşaması geçiş fazıdır. Bu fazda 

kadının ağrıyı kabullenme konusunda daha fazla psikolojik desteğe ihtiyacı 

vardır (Stott ve ark., 2017; Su ve ark., 2015). Bu faz boyunca gözleri kapatmak, 

rahat bir pozisyon almak ve derin gevşemeler yapmak etkili olabilmektedir.  Bu 

fazda kadınlar ‘öleceğimi hissediyorum, kurtarın beni’ gibi dramatik sözler 

söyleyebilirler. Bu fazda bazı kadınlar da ağlayabilirler. Bunlara hazırlıklı 

olmayan diğer kişiler (eş, akraba gibi) bu sözlerden ve kadının ağlamasından 

çok fazla endişe duyabilirler. Eğer bu sözlere hazırlıklı iseler bu sözlerin geçiş 

fazının bir belirtisi olduğunu anlayabilirler (Lowdermilk ve Lerry, 2007; 

Rathfisch, 2012; Tharpe ve ark., 2021). 

Doğum eyleminin ikinci evresinde ağrının özellikleri 

Servikste 10 cm açıklık olmasıyla başlayıp, bebeğin doğumu ile sonlanan 

evredir. Bu evre primiparlarda 30 dakika ile 2 saat arasında, multiparlarda 5-30 

dakika arasında sürmektedir (Rathfisch, 2017). Bu evrede ıkınma ile beraber 

ağrıların şiddeti maksimum düzeye ulaşmıştır. Bu evrede kadınlarda 
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defekasyon yapma hissi, bebeğin saçlarının perineden görünür hale gelmesi, 

amniyon kesesinin yırtılması, ağrıların şiddetlenmesiyle beraber artan bulantı 

hissi ve huzursuzluk genel hissedilen belirtiler arasındadır (Lowdermilk ve 

Lerry, 2007; Rathfisch, 2012). 

Doğum eyleminin üçüncü evresinde ağrının özellikleri 

Bu evre bebeğin doğmasıyla başlar ve plasentanın ayrılıp atılmasıyla 

sonlanır. Doğumdan birkaç dakika sonra uterus kontraksiyonları yeniden 

başlar. Bu evrede hissedilen ağrı doğumun ilk iki evresinde olduğu kadar güçlü 

değildir (Rathfisch, 2017). Plasentanın ayrılıp atılması bebeğin doğumundan 

sonraki 5 dakika ile 30 dakika arasında gerçekleşir (Boryri ve ark., 2016).   

Doğum eyleminin dördüncü evresinde ağrının özellikleri 

Kanama kontrol evresi plasentanın çıkarılmasıyla başlar ve doğumdan 

sonraki ilk 4 saati kapsar. Bu evrede normal doğum yapan kadınlar için ağrı 

neredeyse tamamen biter ve bu dönemde kadının fiziksel ve psikolojik durumu 

doğum yapmadan önceki halindeki gibidir (Rathfisch, 2017). Ancak sezaryen 

ile doğum yapan kadınlarda doğumun dördüncü evresi ağrılı olmaktadır. 

Sezaryen doğumlardan sonra kesi yerinde ağrı, güçsüzlük, iyileşme döneminde 

uzama, emzirmede gecikme gibi sorunlar görülebilmektedir (Tharpe ve ark., 

2021). 

Normal Doğum Ağrısının Yönetiminde Kullanılan Non-

Farmakolojik Uygulamalar 

Normal doğum ağrısıyla başa çıkmak için kullanılabilecek birçok farklı 

yöntem bulunmaktadır. Non-farmakolojik yöntemlerin kullanımı genellikle 

basit, güvenli ve ucuzdur. Bu yöntemlerin çoğunun doğuma hazırlık 

sınıflarında öğretilmeli ve kadınlar doğum yapmadan önce bu çeşitli yöntemleri 

denemeleri için teşvik edilmelidirler. Bu yöntemlerin çoğunda iyi sonuç elde 

edebilmek için pratik uygulama yapmak doğumda destek olacak kişiyle uyumlu 

olarak çalışmak gereklidir. Nonfarmakolojik yöntemler farmakolojik 

yöntemlerle birlikte kullanılabilir. Non-farmakolojik yöntemlerin farmakolojik 

yöntemlere göre bazı avantajları vardır. Bu avantajlar şu şekildedir; anne ve 

fetüs açısından zararsızdır, doğum eylemini yavaşlatmazlar, yan etki oluşturma 

ve alerji riskleri yoktur (Girit ve ark., 2017; Cadavid, 2017). Hemşireler non-

farmakolojik yöntem kullanımı konusunda kadına ve eşine destek olmalı ve 

onları teşvik etmelidir (Rathfisch, 2017).  

 Doğum ağrısıyla birlikte etkili olan non-farmakolojik yöntemlerin 

öğretilmesi için en uygun zaman gebeliğin 12. haftası ile doğumdan birkaç 

hafta öncesine kadar olan dönemdir (Rathfisch, 2017). Eğer bu zaman 
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diliminde kadın herhangi bir hazırlık yapmadan doğuma geldiyse, bu yöntemler 

doğum eyleminin başlangıcında da öğretilebilir. Bunun için en uygun zaman 

doğum eyleminin latent fazıdır.  Çünkü latent fazda doğum ağrısının şiddetinin 

düşük olması ve kadının dikkatinin dağılmaması verilen eğitimin kadın 

tarafından etkin bir şekilde anlaşılmasını kolaylaştırır (Lowdermilk ve Lerry, 

2007; Rathfisch, 2012). Normal doğum eyleminde kullanılabilecek non-

farmakolojik yöntemler; masaj yapma, gevşeme egzersizleri uygulama, 

doğumda olumlu hayaller kurma, dikkati başka yöne çekmek için nefes alıp 

vermeyi kullanma, en çok rahat edilen pozisyona geçme, duş alma ve sıcak 

suyun rahatlatıcı etkisini kullanma, enerji verici besinler tüketme, müzikterapi, 

hidroterapi, akupunktur, akupresör, hipnoz gibi yöntemlerdir (Lowdermilk ve 

Lerry, 2007; Rathfisch, 2012; Rathfisch, 2017). Yapılan bir bir meta-analiz 

çalışmasında, doğumda ağrı yönetimi için zihin-beden gevşeme tekniklerinin 

gevşeme, yoga, farkındalık, müzik dahil olmak üzere anne ve yenidoğanın 

refahı üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamıştır (Smith ve ark., 2018). Bu 

çalışmada, müzik uygulanan grubu kontrol grubu ile karşılaştırırken, doğumun 

latent fazında kadınların daha düşük ağrı yoğunluğu olduğunu göstermişlerdir 

(Smith ve ark., 2018). 

Müzik Terapi 

Amerikan Müzik Birliği tarafından müzik terapi şöyle tanımlanmaktadır; 

müzik terapi programı için sertifikası bulunan kişi tarafından terapötik ilişkiler 

içinde kişinin hedeflerini gerçekleştirmek için müziğin kanıta dayalı ve klinik 

olarak kullanılmasıdır (https://www.musictherapy.org/ ). Dünya Müzik Terapi 

Federasyonu ise müzik terapiyi; iletişimi, ilişkileri, öğrenmeyi, hareketi, ifadeyi 

kolaylaştırmak ve fiziksel, duygusal, zihinsel, sosyal ve bilişsel ihtiyaçları 

çözmek için müzik ve/veya müzik öğelerinin (ses, ritim, melodiler veya 

armoniler) kullanımı olarak tanımlar (Vink ve Hanser, 2018). Müzik ve terapi 

terimlerinin birleşimi olan müzik terapi, hem müzik hem de terapi 

yöntemlerinin bir arada uygulanmasını ifade etmektedir (Miranda Marcelo ve 

ark., 2017; Thaut ve Wheeler, 2010). Müzik terapi insanların yeteneklerini 

geliştirmesine, davranışlara adapte olmasına ve hayatlarındaki engelleri 

aşmalarına yardımcı olur. Müzik terapistlerinin klinik çalışmalarında müziği 

çeşitli hastalıkların tedavisinde etkili bir araç olarak deneyimledikleri 

bilinmektedir (Mollaoğlu, 2020).  

Wheeler, 2015). Ayrıca müzik terapisi duygusal ve fiziksel sorunlar 

yaşayan çocukların ve yetişkinlerin tedavisinde ya da sağlıklı kişilerin 

farkındalıklarının daha fazla arttırılmasında kullanılabilmektedir (Kamioka ve 

ark., 2014). Müzik terapistleri hastaların müzikle ilgili doğaçlama yaptırmasını, 

https://www.musictherapy.org/
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beste yapmasını, duyguları ve deneyimleri hakkında konuşmasını, dinlemesini 

kullanarak hasta ile arasında ilişki kurabilir (Thaut ve Wheeler, 2010; Wheeler, 

2015). Nörobilişsel araştırmalar, deneysel araştırma tasarımları ve 

nörofizyolojik araştırma yöntemlerini kullanılarak terapide müziğin etkilerini 

belirleme ve açıklama konusunda temel bir araştırma yaklaşımı sunma 

potansiyeline sahiptirler. Müzikterapi, araştırmacıların başkalarından 

öğrenebileceği multidisipliner bir alandır. Müzikterapi şekil 1’de görüldüğü 

gibi, matematik, doğa bilimleri, davranış bilimleri ve sosyal bilimler ve sanat 

dahil olmak üzere geniş bir bilimsel alan yelpazesiyle örtüşmektedir.  

 
Şekil 1. Müzik Terapi (araştırma): Multidisipliner bir alan 

Kaynak: (Hillecke ve ark., 2005) 

 Müzik kelimesi, indirgemeci bir bakış açısıyla analiz edilmesi zor olan 

çok sayıda insan olayını ifade eder. Bu nedenle, müzik ve müzikterapisi ile ilgili 

olan çalışmalarının teorik ve bilimsel olarak çok disiplinli olması gerekir 

(Hillecke ve ark., 2005). Bazı örnekler bu gerekliliği gösterebilir: Fizik, 

müziğin psikofiziksel yönlerini akustik fenomenler olarak incelemek için 

yararlı bir araç olabilir. Müziğin ses dalgaları, ses seviyesi ve akustik basınç 

gibi fiziksel yönlerini tanımlar (Gold ve ark., 2004). Biyolojik ve biyomedikal 

yönleri, müziğin sinir sistemi tarafından nasıl işlendiğini ve etkilerinin vücudun 

diğer organik yapılarına nasıl ulaştığını anlamakla ilgilidir. Müziğin fizyolojik 

değişikliklere nasıl yol açtığının açıklanması için biyolojik olarak alt yapı 

gereklidir. Bu açıdan kişisel bir deneyim olarak müzik, fizyolojik olarak bilgiyi 

işlemenin bir sonucu olarak oluşur (Hillecke ve ark., 2005; Thaut ve Wheeler, 

2010). Ayrıca psikolojik deneylerle psikoloji ve bilişsel paradigma da dahil 
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olmak üzere anketler ve testler kullanılarak yapılan psikolojik teşhisler, müzik 

terapisinde neler olduğunu analiz etmede çok önemli araçlardır. Müzik 

psikolojisi, müziğin davranış ve deneyimi nasıl etkilediğini anlamak için temel 

olarak çok önemlidir (Hillecke ve ark., 2005). Müzik terapi araştırmalarında 

etnolojik olduğu kadar sosyolojik yönler de önemli bir rol oynamaktadır. 

Örneğin, hastaların müzik terapi müdahalelerine tepkilerinde sosyal ve etnik 

köken önemli bir rol oynuyor mu? Müzik terapisinin sanayileşmiş Batı 

kültürünün bir gelişimi olup olmadığı veya diğer tüm kültürlerde var olup 

olmadığı da sorgulanabilir. Kültürler arasında müzik terapi müdahalelerindeki 

farklılıklar nelerdir? (Hillecke ve ark., 2005; Thaut ve Wheeler, 2010). Bu gibi 

sorgulamalarda sosyolojik bakış açısını gerektirmektedir. Bir diğer ilgili yön de 

müzikbilimdir. Bu alan, örneğin, müziği sembollerle tanımlama ve müziği 

sanat ve yaratıcılık olarak yorumlama konusunda farklı olanaklar sunmaktadır 

(Hillecke ve ark., 2005). 

Normal Doğum Ağrısının Yönetiminde Müzik Terapi 

Kullanımı 

Müzik, insanların hayatında önemli bir rol oynar. Antik çağlardan beri 

insanların refahına yardımcı olmak ve ağrı kesici sağlamak için kullanılmıştır. 

Doğrudan veya dolaylı olarak fizyolojik ve klinik semptomları etkiler (Ergin, 

2014). Müzik ve müzikoterapi, hastalara doğrudan fizyolojik, psikolojik ve 

sosyo-duygusal faydalar sağlayabilir (Surucu ve ark., 2018). Ayrıca bakım 

verenlerin tutum ve davranışlarını etkileyerek dolaylı olarak hastaları da 

etkileyebilmektedir. Özenle seçilen bir müzik, stresi azaltabilir, rahatlığı 

artırabilir, ağrının yoğunluğunu hafifletebilir ve klinisyenlerin performansını 

artırabilir (Ergin, 2014; Surucu ve ark., 2018). Müzik terapi hastalarda 

kullanılan farmakolojik sedatif dozlarını azalttığı ve anksiyete- ağrı algısı 

üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle farmakolojik olmayan güvenli, ucuz ve 

etkili bir terapi olarak kabul edilmiştir (Ovayolu ve ark., 2006). Müzik 

terapisinin ayrıca fiziksel belirtileri iyileştirdiği, stres hormonunu azalttığı ve 

hayati belirtileri stabilize ettiği gösterilmiştir (Hoffman, 1997; Liu ve ark., 

2010). Daha önceki yapılan çalışmalar, müzik terapisinin postoperatif hasta 

bakımında, kronik ve kanser ağrısına bağlı ağrı, anksiyete ve anajjezik 

tüketimini azaltmada etkili olduğunu bulmuştur (Sen ve ark., 2010; Andrada ve 

ark., 2004; Siedliecki ve Good, 2006). 

Müzik, doğum ağrısını ve anksiyeteyi gidermek için kullanılan umut 

verici olan ancak hafife alınan farmakolojik olmayan bir tedavi yöntemidir 

(Hosseini ve ark., 2013). Doğum ağrısını iyileştirmek için pek çok alternatif ve 
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tamamlayıcı tedavi olmasına rağmen, müzik müdahalesi hastanede 

uygulanması en güvenli ve en kolay tedavilerden biridir (Chuang ve ark., 2019). 

Doğum, bir kadının hayatında önemli bir deneyimdir ve bu deneyimin kısa ve 

uzun vadeli etkileri vardır. Kadınlar doğum sırasında hem kendilerini ve hem 

de bebeklerini olumsuz etkileyebilecek kadar doğum ilerledikçe artan ağrı ve 

endişe yaşarlar (Ergin, 2014). Hafiflemeyen şiddetli doğum ağrısı, hem anneyi 

hem de bebeği olumsuz etkiler (Ersanlı ve Kömürcü, 2016; Phumdoung ve 

Good, 2003).  Doğum sırasında ağrı yönetimi için tamamlayıcı ve alternatif 

tedavi seçenekleri arasında, kadın doğum hemşireliği uygulamalarına ek bir 

tedavi yöntemi olarak popülaritesi giderek artan müzikle müdahale ortaya 

çıkmaktadır (Chuang ve ark., 2019). Doğum ağrısını ve doğumdaki kaygıyı 

yönetmek için kadınlara aktif dinleme yoluyla müzik (müziğin rehberliğinde 

nefes alma ve imgeleme egzersizleri eşliğinde) uygulanmıştır (Liu  ve ark., 

2010). Özellikle doğumun aktif fazında kadınlara (Phumdoung ve Good, 2003) 

verilen işitsel uyarılar, ağrı uyaranlarına verilen tepkiyi azaltarak, ağrının iletim 

yollarını engelleyebilir, böylece ağrı algısını bloke edebilir (Nilsson ve ark., 

2005; Simavli ve ark., 2014a). Buglione ve ark. (2020) yaptıkları çalışmada 30 

kadın 815 deney 15 kontrol) çalışmaya dahil edilmiştir. Müzik dinletilen 

gruptaki kadınların kontrol grubundaki kadınlara göre aktif fazda daha az ağrı 

hissettikleri ve daha az anksiyete yaşadıkları belirtilmiştir. Simavli ve 

arkadaşlarının yaptıkları çalışmada (2014a) toplam 141 primipar (71 deney, 70 

kontrol) kadına 0-2 cm servikal dilatasyon başladığında yani doğumun latent 

fazında kendi istedikleri müzik (klasik müzik, popüler müzik, Türk halk 

müziği, Türk sanat müziği ve Türk tasavvuf müziği) dinletilmiştir. Aynı 

çalışmada doğum sırasında gebelerin önceden seçtikleri müzikler her iki saatte 

bir 20 dakika ara verilerek sürekli çalınmış ve doğumun üçüncü evresinin 

bitmesine kadar müziğe devam edilmiştir. Bu süreçte kadınların ağrı ve 

anksiyete düzeyleri postpartum dönemde 1, 4, 8, 16, 24. saatlerde 

kaydedilmiştir. Araştırmanın sonunda müzik terapi grubundaki kadınların 

doğum sonunda anksiyete ve ağrı düzeylerinin kontrol grubundaki kadınlara 

göre anlamlı olarak daha düşük olduğu bulunmuştur (Simavli ve ark., 2014a). 

Ülkemizde yine Simavlı ve ark. yaptıkları (2014b) başka bir çalışmada 2 cm 

servikal dilatasyon başladığında kadınlara sevdikleri bir müzik kulaklık 

aracılığıyla dinletilmeye başlanmıştır. Anksiyete, ağrı ve maternal hemodinami 

[sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı ve kalp hızı] (1) başlangıç 

değerlendirmesi için müdahaleden önce; (2) servikal dilatasyonun 2-3 cm 

olduğu ve serviksin silindiği doğumun latent fazında; (3) servikal dilatasyon 5-

7 cm iken doğumun aktif fazında; (4) doğumun ikinci evresinde servikal 
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dilatasyon 10 cm iken ve (5) doğumdan 2 saat sonra yeniden 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda müzikterapi grubundaki annelerin 

doğumun tüm evrelerinde kontrol grubundaki annelere göre daha düşük ağrı ve 

kaygı düzeyine sahip (p < 0.001) olduğu belirtilmiştir. Müzikterapi girişimi 

sonrası maternal hemodinami ve fetal kalp hızı açısından iki grup arasında 

anlamlı farklıklar olduğu belirlenmiştir (p < 0.01). Doğum sırasında müzik 

dinlemenin doğum ağrısı ve anksiyetesi, maternal-fetal parametreler ve 

analjezik gereksinimi üzerinde olumlu etkisi olduğu çalışmada ortaya 

konulmuştur (Simavlı ve ark., 2014b). Yapılan birçok çalışmada da, müziğin 

kadınların doğum sırasındaki endişelerini, ağrılarını ve sorunlarını azalttığını 

göstermiştir (Ersanlı ve Kömürcü, 2016; Liu ve ark., 2010; Surucu ve ark., 

2018; Phumdoung ve Good, 2003; Phumdoung ve ark., 2007; Tabarro ve ark., 

2010). Normal doğum yapan 392 primipar kadını içeren 5 çalışmanın meta-

analizi çalışmasının sonucuna göre, müzik kullanımının kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığında ağrıda ve anksiyetede azalma ile ilişkili olduğu bulunmuştur 

(Chuang ve ark., 2019).  

Sezaryen Doğumda Ağrı Yönetimi 

Sezaryen doğum, abdominal insizyon ile fetusun doğumu olarak 

tanımlanmaktadır (Laopaiboon ve ark., 2009). Anne veya bebek için ciddi bir 

tıbbi kaygı varsa bu operasyon yapılarak anne ve bebeğin hayatı kurtarılmalıdır 

(Karabel ve ark., 2017; Laopaiboon ve ark., 2009; Rathfisch, 2012). Son 

yıllarda anestezi ve ameliyatlardaki gelişmeler sezaryen ameliyatının güvenilir 

ameliyatlar arasında yer almasına sebep olmuştur (Rathfisch, 2012). Sezaryen 

doğum bir endikasyona dayalı olarak yapılmalıdır. Sezaryen doğum 

endikasyonları ise; fetüste makrozomi ve anomali olduğu durumlar, 

prezentasyonla ilgili problemlerin olması, ikiz veya çoğul gebelikler, daha önce 

yapılmış sezaryen operasyonu,  annede kronik hastalıklar (diyabet, 

hipertansiyon vb.), annede enfeksiyon olması ve doğum kanalından bulaş olma 

ihtimali (aktif herpes gibi), doğum eyleminin uzaması ve ilerlememesi, 

kordonla ilgili problemlerin olması, plasenta anomalileri olarak sıralanabilir. 

Fakat sezaryen doğum başlarda sadece ihtiyaç duyulan anlarda başvurulan bir 

işlem iken günümüzde keyfi olarak tercih edilen bir uygulamaya dönüşmüştür. 

Annenin normal doğumu düşünmeden sezaryen doğum yapmak istediği 

durumlarda annenin doğumla ilgili yaşadığı stres, korku, gerginlik gibi olumsuz 

duyguları dikkate alınmalıdır(Güngör ve Oskay, 2017). Sezaryen yaygın 

uygulanan cerrahi operasyonlardan birisidir (Souza ve ark., 2016). Ülkemizde 

2016 yılı içindeki sezaryen doğum oranı %53,1 iken; primer sezaryen doğum 
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oranının tüm doğumlar içindeki payının da %26,4 olduğu bulunmuştur 

(Karabel ve ark., 2017). Oysa Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve olması 

gereken sezaryen oranı %15’dir. Sezaryen doğumda normal doğuma göre 

annenin mortalite ve morbidite oranı daha fazladır. Sezaryen doğumda bazı 

komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bunlar uterusa yakın organların 

yaralanmalarıyla ilgili, tromboembolik sorunlar, anesteziye bağlı 

komplikasyonlar, kanama problemleri ve enfeksiyondur (Güngör and Oskay, 

2017). Sezaryen doğum, ciddi psikolojik strese neden olarak sempatik-adrenal 

medüller sistemi uyarır. Stres kardiyovasküler sistemi olumsuz etkileyerek 

koroner arter spazmları, trombosit agregasyonu, artmış kan viskozitesi, 

miyokardiyal iskemi ve miyokard enfarktüsü ile sonuçlanabilir. Güçlü 

psikolojik stres ritim bozukluğuna ve hatta ani ölüme neden olabilir ve bu 

sebeplerden sezaryen doğum komplikasyon riskini arttırmaktadır (Mallik ve 

ark., 2005). Ayrıca doğum sonrası annenin görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmesinde zorlanma, normal doğuma göre daha fazla hastanede kalma 

ihtiyacı ve normal doğuma göre daha fazla maliyet oluşması sezaryen doğumun 

diğer bazı olumsuz yönlerindendir (Rathfisch, 2012).  

Sezaryen doğum genellikle rejyonel anestezi ile yapılır, spinal veya 

epidural blok sırtın alt kısmındaki omurga çevresindeki bölgeye anestezik 

madde enjekte edilir, bu da annenin belden aşağısını uyuşmuş hissetmesine 

neden olur (Laopaiboon ve ark., 2009). Sezaryen doğumda kadınların anestezi 

ve ameliyatla ilişkili riskleri daha yüksektir ve bebeğin bir yenidoğan ünitesine 

kabul edilme veya anneden ayrılma olasılığı daha fazladır (Karabel ve ark., 

2017; Laopaiboon ve ark., 2009; Rathfisch, 2012). Cerrahi hastalarda 

postoperatif ağrının giderilmesinden elde edilen faydalara ek olarak, sezaryen 

doğum yapan anneler için yeterli ağrı kesiciyi sağlamak için bazı zorlayıcı 

nedenler vardır. Örneğin gebelikte artan tromboembolik hastalık riski, sezaryen 

doğumdan sonraki dönemde ağrıya bağlı hareketsizlikle daha da şiddetlenebilir 

(Reza ve ark., 2007). Ağrı kesicinin güvenli ve etkili olması, annenin hareket 

etme ve bebeğine bakma becerisini etkilememesi ve emziren kadınlarda hiçbir 

olumsuz neonatal etkiye yol açmaması gerekmektedir (Gadsden ve ark., 2005). 

Bu yüzden sezaryen doğumlarda non-farmakolojik yöntemlerle ağrının 

rahatlatılması daha ucuz, yan etkisiz ve güvenilirdir. Bu dönemde 

kullanılabilecek yöntemler akupunktur, aromaterapi, elektromanyetik terapi, 

masaj, müzik terapi, reiki gibi uygulamalardır (Zimpel ve ark., 2020). 
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Sezaryen Doğumdan Sonra Ağrının Yönetiminde Müzik 

Terapi Kullanımı 

Sezaryen doğum yapan kadınlar operasyon sırasında genellikle oldukça 

endişelidirler. Bu endişe ve rahatsızlığı hafifletmek için kadınların seçtiği 

rahatlatıcı müzikleri dinlemek daha iyi sonuçlara ve daha az analjezik tedaviye 

ihtiyaç duyulmasına neden olabilir (Laopaiboon ve ark., 2009). Müzik, ucuz, 

non-invaziv ve ağrıyı azalttığı gösterilen hiçbir yan etkisi olmayan 

farmakolojik olmayan bir tekniktir. Müzik terapinin sezaryen doğumdan önce 

sezaryen doğum sırasında ve sonrasında kullanıldığı bazı çalışmalar mevcuttur. 

Laopaiboon ve arkadaşlarının (2009) yılında yaptıkları bir meta-analiz 

çalışmalarında, rejyonal anestezi altında planlanan sezaryen doğum sırasında 

müziğin kadınların nabız hızını ve doğum memnuniyet skorunu 

iyileştirebileceğini göstermiştir. Başka bir çalışmada müzik terapinin, sezaryen 

geçiren hastalarda anksiyetenin fizyolojik ve bilişsel tepkilerini azalttığı, 

oksijen satürasyon düzeylerini artırdığı, kaygı düzeylerini azalttığı belirtilmiştir 

(Eren ve ark., 2018). Preoperatif dönemde 30 dakika müzik dinletilerek 

müdahale edilen planlı sezaryen doğum yapan kadınların müzik dinletilmeyen 

kadınlara göre kaygı ve ağrı puanlarının anlamlı olarak daha düşük olduğu 

belirlenmiştir (Li ve Dong, 2012). Başka bir çalışmada sezaryen sırasında 

annelere dinletilen müziğin, anne adayının stres ve kaygısını azaltmanın kolay 

uygulanabilir ve etkili bir yolu olduğu belirtilmiştir (Hepp ve ark., 2018). 

Ancak yapılan bir çalışmada intraoperatif İspanyolca müzik dinletmenin, 

sezaryen sonrası postoperatif ağrıyı azaltmada etkili olmadığı belirtilmiştir. 

Aynı çalışmada genel anestezi sırasında postoperatif morfin gereksinimi, 

anksiyete ve kusma durumunun müzikten etkilenmediği bulunmuştur (Reza ve 

ark., 2007). Ebneshahidi ve Mohseni’nin yaptıkları çalışmada sezaryen doğum 

yapan kadınlara uyanma odasına gelmelerinden 15 dakika sonra 30 dakika 

kulaklık ve teyp aracılığıyla müzik dinletilmiştir. Müzik dinletilen gruptaki 

kadınların ağrı skoru ve postoperatif kümülatif opioid tüketiminin anlamlı 

olarak daha düşük olduğu (p = 0.05), anksiyete skoru, kan basıncı veya nabız 

açısından da müzik dinletilen ve dinletilmeyen gruptaki kadınlar arasında 

herhangi bir farklılık olmadığı belirtilmiştir (Ebneshahidi ve Mohseni, 2008).  

Sezaryen doğum yapan kadınlarla yapılan 15 çalışmanın dahil edildiği bir meta 

analizde (n=613 müzik grubu ve n=748 kontrol grubu) müzik grubundaki 

kadınların intraoperatif anksiyete düzeylerinin kontrol grubundaki kadınlara 

göre daha düşük olduğu ve daha az opioid maddeye gereksinim duydukları 

belirlenmiştir (Weingarten ve ark., 2021).   
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Sonuç 

Müzik terapi, kadınlarda ağrı ve kaygıyı azaltır, doğumun mümkün 

olduğunca olumlu deneyimlenmesini sağlar. Yapılan birçok çalışmada müzik 

terapinin süresi farklıdır ve çoğu çalışmada genellikle 20 ila 40 dakika 

arasındadır. Ayrıca kültürel faktörlere göre her çalışmada kullanılan müziklerin 

türü de farklıdır. Her bir çalışmada vurgulanan kadınların hoşlandıkları 

müziklerin kullanılmasıdır. Özellikle normal doğumlarda müziğin tek bir kere 

çalınmasından ziyade aralıklı olarak doğum sürecinde tekrar tekrar müzik 

çalınması daha ön plandadır. Bunun tam aksine sezaryen doğumda tek bir 

seansta müzik çalınması daha yaygındır. Müzik terapinin doğum ağrısı ve 

anksiyetesini azaltmada ve/veya gidermede, maternal-fetal-neonatal 

parametreleri iyileştirmede ve doğum sonu analjezik ihtiyacını kontrol grubuna 

göre azaltmada etkili bir yöntem olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. 

Normal veya sezaryen doğum yapan kadınların ağrısını ve anksiyetesini 

gidermek/azaltmak ve anne-fetal iyilik halini iyileştirmek için alternatif, 

güvenli, kolay, non-invaziv ve nonfarmakolojik bir yöntem olarak mizik terapi 

klinikte rutin kullanımda önerilebilir. 
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GİRİŞ 

Bazı düşünürler hayatın ve tabiatın kendine has bir müziğinin olduğunu 

söylemişlerdir. Böyle bir yapılanma içinde canlı varlığını oluşturan biyolojik 

moleküllerin de kendilerine ait bir müziğinin olması olağandır. Bilim 

adamlarının bir kısmı müziğin de zaman içerisinde kuşaktan kuşağa değişip 

gelişerek aktarıldığını ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu söylemiştir. Bu tip 

araştırma yapan Amerikalı müzik profesörü David Huron, müziğin biyolojik 

kökenli olabileceğini düşünmüştür. Bu düşüncenin ortaya çıkmasına neden 

olan bazı ipuçları bulunmuştur. Dünyanın en ilkel dönemlerindeki kabilelerinde 

ve en modern ortamlarda bile müzik bulunmuştur. Kendi kendine şarkı 

söyleyen yâda müzik dinleyerek vakit geçiren bir kişiyi her an çevremizde 

görmemiz mümkün olmuştur. Bu nedenle Hudron buna neden olan “Müzik 

Geni”nin insanın var oluşu ile ortaya çıktığı görüşüne varmıştır (Yener, 2010).  

Musiki, tarih boyunca insanlığın gizemini tam olarak çözemediği 

olgulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Musikinin güçlü duygular 

uyandırma ve ruh hallerini etkileme gücünden dolayı insan toplumlarının 

evrensel bir özelliği olduğu ifade edilmektedir. Zamanla musikinin canlılar 

üzerindeki etkilerinin keşfedilmesiyle Çin, Mısır, Grek ve Türk 

medeniyetlerinde bir tedavi ve duyguları yönlendirme aracı olarak 

kullanılagelmiştir. Bu konularda yapılan çalışmalarda musikinin hangi 

hastalıklara iyi geldiği, burçlara hatta milletlere göre hangi makamların daha 

etkili olduğu, hangi meclislerde hangi makamların icra edilmesi gerektiği vb. 

konuların ele alındığı görülmektedir. Ancak bu çalışmalarda söz konusu 

etkilerin nasıl gerçekleştiğine dair bilgiler yer almamakta, bu nedenle musikinin 

etkilerinin çok yönlü olarak ele alma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır (Çağman, 

2022). 

Farklı hastalarda aynı hastalık için aynı teşhis konulsa da hastalığın 

tedavisinin hastaların gereksinimine göre değişebildiğini ifade eden “hastalık 

yoktur, hasta vardır” ilkesi gereği günümüz tıbbının tedavi anlayışına ek olarak 

tamamlayıcı yöntemleri de uygulamak gerektiği artık kabul görmektedir. Bu 

doğrultuda müzikterapi adı altında bir disiplinin geliştiği ve bu konuda 60 yılı 

aşkın çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Müzikterapi günümüzde istatistik, 

fizik, biyoloji, tıp, psikoloji, sosyoloji, müzikoloji ve müzik psikolojisi gibi 

bilim dallarıyla ilişkili olarak modern bir tedavi yöntemi olarak görülmektedir 

(Özbek, 2015) 
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Genel olarak bakıldığında ise musikinin biyoloji, kimya, matematik ve 

sağlık bilimlerini de kapsayan birçok alan ile nasıl bir etkileşim içinde olduğu 

araştırılmış ve bu araştırmalar sırasında çok sayıda dikkat çekici sonuçlar ortaya 

çıkmıştır. Yapılmış bu araştırmalardan bazıları aşağıda başlıklar halinde kısaca 

açıklanacak ve bunların arasından değinmek istediğimiz biyolojik yapılardan, 

proteinler ve genlerin, müzik ile ilişkisi kapsamlı bir şekilde göz önüne 

serilecektir. 

Geometri ve müzik; Princeton Üniversitesinden Dmitri Tymoczko müzik 

akortlarını orbifoldları kullanarak grafik formunda yeniden yapılandırmıştır. 

Batı akorlarının daha zor olmasına rağmen tüm akorları orbifoldlarla 

açıklamayı başarmıştır (Tymoczko, 2006; Callender, Quinn ve Tymoczko, 

2008)  

Matematik ve müzik; Riemann’ın hipotezinde bir müzik aleti tarafından 

çalınan harmonik dalgalar bir asal sayı merdiveni ile ilgilendirilmiştir. Onun 

asıl amacı asal sayılardan bir kalıp oluşturarak farklı problemlerin çözümünde 

kullanmaktır (Du Sautoy, M. 2003).  

Astronomi ve müzik; Evrenin müziği güneş, ay ve diğer gezegenlerin 

orantısal hareketine göre tanımlanmış, kökeni ilk çağlara dayanan bir olgudur. 

Pisagor genellikle evrenin müziği için orijinal fikirler geliştirmiştir. Gök 

cisimlerinin ilişkileri ile müzik aralıklarını ilişkilendirmek için tam sayı 

oranları kullanılmıştır (Öztürk, 2014). 

Eğitim ve müzik; Viktor Wong, Cornell’de çalışan görme engelli bir 

lisans öğrencisi idi. Bir haritaya karşılık gelen yoğunluğa karşılık olarak 

arkadaşlarından ses çıkarmalarını istemiş ve bu gürültüyü daha sonra kendisi 

çalışmak için etkin bir şekilde kullanmıştır (Takahashi ve Miller, 2007). Daha 

sonra çalınan müziği kullanarak hava haritalarını bağımsızca çalışabilecek 

duruma gelmiştir. Ayrıca Japon bilim adamları popüler Pokemon kart oyunları 

için buna benzer bir program geliştirerek gelişimsel biyoloji için 

kullanmışlardır (Şahoğlu ve Polat, 2018). 

Psikoloji ve müzik; Çeşitli guruplar üzerinde müziğin hastanın ruh halini 

iyi tutarak ve endişeyi azaltarak iyileştirici etkisiyle katkıda bulunduğu 

anlaşılmıştır. Toddler Rock programında, kimsesiz çocuklarla onları sahiplenen 

aileler arasında müzik sayesinde daha iyi ilişkiler kurulduğunu gözlemlemiştir 

(Lane, 2009).  
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Diğer yandan genom projesini bitirmek için güç sarf edildiğinde insan 

hücrelerini aydınlatmak için hayvan ve insan seslerinin kullanıldığı 

açıklanmıştır. Projede enzimlerin mRNA hareketlerinin sesini göstermek için 

ağız şapırdatarak sıvı içen çocuk sesi gibi çarpıcı sesler kullanılmıştır. Müzik 

ve kombine bilim dallarını incelemek için üniversite öğrencileri ile birlikte bir 

proje gerçekleştirdiler. Öğrenciler özellikli bir proteinin veya DNA 

nükleotitlerinin müzik notalarına dayandırıldığı bir metot geliştirmiştir. Bu 

projede her bir nükleotit belirli bir nota ile gösterilmiştir (Temple, 2017). 

Yapılan bu çalışmanın birincil amacı olarak, protein kalıplarını işitebilmek için 

genomda kodlanmış protein sekuensleri müzik notalarına dönüştürmektir. 

Bunun için daha öncede gayret sarf edilmiş olmasına rağmen bir amino asitin 

bir notaya karşılık geldiğinde 2.5 oktavlık 20 nota içinde birbirini takip eden 

notalardaki büyük sıçramalardan meydana gelen sorun ana problemi 

oluşturmuştur (Takahashi ve Miller, 2007). 

DNA ve Müzik 

DNA molekül dizilerini müziğe düştürülmesi; DNA hayatı temelini 

oluşturmaktadır ve ondan yararlanılarak üretilen musiki ise oldukça dikkat 

çekmiştir. Biyolog Mary Anne Clarck ve Sanatçı John Dunn ortak çalışarak 

proteinlerin içerdiği müziği ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Özel bir bilgisayar 

programı kullanarak sanat için teknolojik bilginin kullanımı yöntemi ile canlı 

yapısındaki nükleotidlerin rezonasları sese dönüştürülmüştür. Ayrıca canlı 

yapısındaki nükleik asitlerin bir kısmı kullanılarak da müzik parçaları 

oluşturulmuştur. Bu süreç kısaca proteinlerin amino asit dizilerinden DNA 

dizilerine ters çevrilmesi ve ardından adenin, guanin, sitozin ve timin bazlarını 

temsil edecek notalar atayarak DNA müziği yaratılması şeklinde de ifade 

edilebilir (Dunn ve Clark 1999). Hatta ünlü biyofizikçi David Deamer'ın 

proteinleri müziğe nasıl dönüştürdüğünü açıklayan Zimmer’den (1995) ilham 

alan bu çalışma bugün eğlenceli bir öğretim faaliyeti olarak bile 

kullanılmaktadır (Miner ve Della Villa, 1997).  

Genomik DNA canlıların tüm özelliklerini kapsayan büyük bir 

ansiklopedi gibidir. Türkçe yazılan tüm kitaplar 29 harften oluşurken, 

Bilgisayarda kullanılan dil 1,0 karakterlerinden oluşmuştur. DNA’nın yapısı ise 

ACTG adlı dört bazdan meydana gelmiştir. Bu kullanılan bilgisayar 

programları ile DNA’nın müziğe çevrilmesi sağlanmıştır.  
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Türkçe: ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  

Bigisayar: 01  

DNA: ATCG  

Bu bilgisayar programında, tüm DNA nın yapısında bulunan ve tüm 

canlılar için evrensel olan adenin, guanin, sitozin ve timin bazlarının, ışık 

absorbsiyon spektrumları veri olarak kullanılmıştır. Her baz için elde edilen 

verilerin vokal, cello, tabla, vidin gibi enstrümanlarla karşılaştırılması 

sonucunda elde edilen dört ölçekteki sesten Segvencia isimli bir beste elde 

edilmiştir (Alexjander ve Deamer 1999). Böylece göremediğimiz fakat hayatın 

temelini oluşturan DNA’daki müziği duymamız sağlanmıştır (Honing, ten 

Cate, Peretz ve Trehub, 2015, Tan, McPherson, Peretz ve Berkovic, 2014) 

Her canlı hemen hemen tüm hücrelerinde Deoksiribonükleik asit ismi 

verilen ve genetik bilginin taşınmasından sorumlu olan biyolojik moleküllerden 

oluşmuştur. Bu biyomoleküller canlı hücrelerde katlanma ve proteinlerle sıkı 

istiflenmelerden sonra kromozom adı verilen biyomoleküler halinde çekirdeğin 

içinde bulunurlar (Dunn ve Clark, 1999).  

 Eğer DNA’nın büyüklüğünü harflerle ifade edecek olursak İngilizce 

yazılmış bir ansiklopedi yaklaşık olarak otuz milyon harf den oluşmakta, insan 

genomu ise yaklaşık 3 milyar harften oluşmaktadır. İnsan hücresinde bulunan 

DNA’nın uzunluğu 1,5 metreden daha uzun olduğu görülmüştür. Ayrıca eğer 

insan vücudundaki tüm DNA’lar birbiri ardına eklense 8000 defa ayı dolaşacak 

uzunluğa sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu benzetmede DNA molekülünün yapısı 

hakkında bize yaklaşık olarak bilgi sunmaktadır (Yener, 2010).  

DNA canlıların tüm özelliklerini ifade eder ve Adenin (A), Guanin (G), 

Sitozin (C) ve Timin (T) olarak ifade edilen dört adet baz biriminden 

oluşmaktadır. DNA yapısında bu dört adet baz deoksiriboz adı verilen şeker 

molekülü ile birleşmiş halde canlılarda yapısında gözlenmiştir. Bu birimler 

fosfodiester bağı denilen fosfor bağı ile, birbiri ile birleşerek bir düzene sahip 

olmuşlardır. Canlılarda oluşan bu yapıya DNA molekülü adı verilir. Tüm 

canlıların bazı virüsler hariç kalıtımsal materyalini bu yapı teşkil eder. Canlı 

türüne göre bu DNA molekülleri ya birbiri ile hidrojen bağı yaparak bir çift 

halinde ya da tek bir DNA molekülü halinde bulunabilir. İki DNA molekülü 

birbiri ile daha zayıf etkileşimlere (hidrojen bağları vs.) etkileşerek ikisi bir 
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araya gelir farklı dönme ve kıvrılmalar ile DNA çift sarmalını oluştururlar 

(Şekil 1). 
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Şekil 1. DNA'nın Kimyasal Yapısı 

Gen DNA üzerinde aktif bir ürünü şifreleyen kısma verilen addır. Bu baz 

dizisi birbirine paralel ve anti paralel olarak bağlanan iki DNA zincirinin sadece 

bir tanesinde olabileceği gibi bir kısmı paralel DNA zincirinden diğer kısmı da 

anti paralel DNA zincirinden olabilmektedir. İnsan genlerinin toplamında 

yaklaşık olarak 3 milyar baz çifti bulunmaktadır (Dunn ve Clark, 1999).  

David Deamer DNA ile musiki arasındaki bağa dikkat çeken bir başka 

hayat orijini araştırmacısıdır. Besteci Riley McLaughlin ile birlikte DNA 

müziğinin iki tipini (DNA devam ve DNA meditasyonu) nu üretmişlerdir. 

Omni magazinde Deamer tarafından yapılan makalede. Besteci Susan 

Alexjander ve Deamer tarafından yapılan çalışmada birlikte çalışmışlardır. 
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Sekuens araştırması yaparken, dört bazın ışık absorbsiyon spektroskopisi 

kullanılarak araştırıldığı belirlenmiştir. Sentezlenen kombinasyonlar 

kullanılarak müzik hayata geçirilmiştir (Alexjander ve Deamer, 1999). 

Programcı ve sanatçı John Dunn, 1989 yılında başlangıçta botanikçi K. 

W. Bridges ve daha sonrada biyolog M. A. Clark ile ortaklaşa çalışarak genetik 

müzik programını geliştirmiş ve DNA temelli müzik icra etmeye 

başlamışlardır. Dunn programında sıklık tablolarını ve amino asit moleküllerin 

karakteristik özelliklerini (moleküler ağırlık, moleküler hacim ve biyokimyasal 

sınıflandırma gibi) perdeleri ve diğer müzik parametrelerini sekuens verisi 

olarak göstermek için kullanılmıştır (Dunn ve Clark, 1999). 

Kromozom ve Müzik 

İnsan hücresinin çekirdeğindeki 3 milyar baz çifti, elektron mikroskobu 

ile incelendiğinde farklı boyutlarda 23 çift kromozom adı verilen yapı şeklini 

alır. Yapısal olarak bu 23 çift kromozom çekirdek içerisinde histon proteinleri 

ile ayrı ayrı paketlenmiş şekildedir.  Bu çiftlerden 22 tanesi somatik 

kromozomlarımızı ve bir tanesi de cinsiyetimizi belirleyen DNA dizilimini 

içermektedir. Çekirdeğin haricinde farklı canlılarda mitokondri, kloroplast ve 

sitazolde de DNA dizilimlerine rastlanmaktadır. Bu büyüklükteki bir veri 

kaynağı kullanılarak üretilebilecek eserlerin çeşitliliği insanda heyecan 

uyandırmaktadır. Ayrıca faklı canlıların sahip olduğu farklı kromozomalar bu 

kaynağa yeni veriler ekleyebilmektedir.  

Yener yaptığı araştırmada, DNA yapısında bulunan adenin (A), timin 

(T), guanin (G) ve sitozin (C) bazlarının içinde bulunduğu her bir kromozomum 

12 bit uzunluktaki eş zamanlı değişebilen yarım ses takımını oluşturduğunu 

göstermiştir. Ayrıca birbiri ile komşu olan iki kromozomun sesler arasındaki 

geçişi gösterdiğini ifade etmiştir. Kromozomlardaki dizilimler ses aralıklarını 

belirler yani dizilimlerde meydana gelen değişimlerin eserin icra edileceği 

enstrümandaki ses frekanslarının değişim aralığını oluşturmaktadır (Yener, 

2010). 

Do Majör gamında bir oktav 12 sesten meydana gelmektedir ve sesler 

sayılarla eşleştirilebilir. Ancak bu şekilde ifade edilen müzik tek yönü kalmıştır. 

Bu problemin çözümü için 8. notaya gelindiğinde ses değişim açıları kontrol 

edilmiştir ve kulak tarafından sekizinci notanın çalınışı araştırılmıştır. Ses 

değişimlerinde meydana gelen dik ses değişimleri(alçalma-yükselme) tam 
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sayıya karşılık gelmektedir. 12 tondan oluşan oktavda ifade edilen her bir 

notanın 1 bit'lik bölümü,  bahsedilen tamsayının ilk 12 bit'ine karşılık gelir.  Bu 

nedenle seslerdeki geçişlerin kararları zor alınmıştır. Bu şekilde üretilen kalıpta 

1-12 arasındaki ses değişimleri için açıları aynı olanların aralık sınıfları benzer 

şekilde oluşturulmuştur.  

Gena Strom ve Capistrano’nun yaptıkları çalışmada, her bir kromozom 

bileşenine eşdeğer olarak 12 bit uzunluğunda, senkron değişebilen yarım sesler 

takımı olarak belirlenmiştir. Böylece kromozom üzerinde bulunan komşu 

bileşenler kalıp üzerinde geçişlere neden olmuştur. Komşu iki kromozom 

üzerinde benzer kalıplar mevcut işe bu kalıplardan melodinin armonik geçişli 

olduğunu ifade etmişlerdir (Gena, Strom ve Capistrano, 2001). 

İnsanların genetik yapısının büyük bir bölümü benzerlik göstermektedir 

bununla birlikte küçük bir bölümünde de olsa kalıtımsal olarak farklıdır ve 

kromozomlarında farklılıklar meydana gelmektedir. Bu farklılıkların bir kısmı 

genetik olarak alt soylara aktarılmaktadır. Bu yapılar ve düzenlenmeler 

kullanılarak musiki geliştirmek için farklı kalıplar oluşturulmuştur. Besteciler, 

DNA ve musiki arasındaki bağlantıyı oluşturdukları bu kalıpları kullanarak 

hayata geçirmişlerdir. Ayrıca bu motiflerin türevlerini kullanarak da senkron 

çalınabilecek melodiler meydana getirmişlerdir. Denemeler sonucunda kulağa 

hoş gelen bölümler kullanılmış ve beğenilmeyen bölümler parçadan çıkarılarak 

bestenin oluşturulması sağlanmıştır. Bu şekilde meydana getirilen kalıpların 

sadece insanlar için değil aynı zamanda farklı canlıların kromozomları içinde 

oluşturulabilmesi genetik olarak olasıdır. 

Protein ve Müzik 

Daha önce belirtilen, dört harf ile gösterilmiş baz dizisi 4’ün 3’lü 

kombinasyonlarını yaparak 64 adet üç bazlı kod oluşturur. Bu 64 adet kodon 

adı verilen her bir ifade karşılığı olarak, bir amino asidi şifreler ve sadece 3 

tanesi protein sentezinin bitirilmesi için gerekli olan stop kodonlarını 

oluşturmuştur (TAG, TAA, TGA).  Canlılarda proteinler, içinde büyüme, 

farklılaşma, taşıma, depolama gibi birçok fonksiyonel özelliğe sahip biyolojik 

moleküller olarak adlandırılmıştır.  Bu nedenle canlılarda protein sentezi büyük 

bir öneme oluşturur. İstisnalar hariç bir canlıda protein sentezi genomik 

DNA’nın anlamlı bir kısmından messenger (habercil) RNA’ların üretilmesi ile 

başlatılır. Bu olaya transkripsiyon adı verilir. Elde edilen bu transkriptler 
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(mRNA) lar, daha sonra hücre içerisindeki protein üretimi için kalıp fonksiyonu 

görürler bu olaya translasyon adı verilmiştir (Şekil 2).  

Protein sentezinde kullanılan 20 aminoasit ise büyüklük, çözünürlük ve 

elektrik yükü bakımından birbirinden farklılık göstermişlerdir. Amino asitler 

arasındaki bu farklılıklar proteinlerin sentezinden sonraki katlanmalarında ve 

aktif hal kazanmalarındaki en önemli nedenlerini oluşturur. 

 

Şekil 2. Genetik Bilginin İfadesi 

Proteinler aminoasit olarak adlandırılan yapılardan oluşmuştur. Amino 

asitlerin kimyasal yapısı genellikle aşağıda verildiği gibi C, N, H, ve O den 

oluşmaktadır. Bu atomlar fonksiyonel grupları oluşturmak üzere 

birleşmişlerdir. Bu fonksiyonel gruplardan amino asitlerin sağına  -COOH ve 

soluna -NH2 yazılarak ifade edilmiştir (Şekil 3). 

H2N CH C

R

OH

O

 

Şekil 3. Aminoasit Yapısı 

Proteinlerin içeriği genellikle 20 farklı aminoasit den oluşmuştur. Tüm 

aminoasitler aynı genel yapıya sahiptir fakat hepsinin farklı bir R gurubu 

bulunur. R grubunun bağlı olduğu karbon (alfa) atomu olarak adlandırılmıştır. 
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İki aminoasit molekülü arasından bir mol su çıkışı ile proteinleri oluşturmuştur. 

Çok sayıda aminoasitin birleşmesi ile polipeptitler oluşur. Bu reaksiyon C ile 

N arasında direk peptit bağı olarak adlandırılan bağla oluşmuştur. Amino 

asitlerin alfa karbonuna bağlı olan her bir R gurubu İngiliz alfabesindeki farklı 

bir harf ile ifade edilmektedir. Bu da protein data bazında aşağıda Tablo 1’de 

belirtildiği şekilde gösterilmiştir. Tablo 1’de amino asitlerin R grupları dört 

aileye ayrılmıştır: 

• Suda çözülmeyenler (Hidrofobik) 

• Suda çözünenler (Hidrofilik) 

• Pozitif yüklüler 

• Negatif Yüklüler 

Tablo 1. Amino asitlerin R grupları 

A = Alanin 

C = Sistein 

D = Aspartat 

E = Glutamat 

F =Fenil alanin  

G = Glisin 

H = Histidin 

I = İsolösin 

K = Lisin 

L = Lösin 

M = Metiyonin 

N = Asparagin 

P = Prolin 

Q = Glutamin 

R = Arginin 

S = Serin 

T = Treonin 

V = Valin 

W = Triptofan 

Y = Tirozin  

 

Tüm amino asitler ailelerinin ait olduğu grubun rengi ile işaretlenmiştir. 

Küçük aminoasit olan glisinin farklı bir durumu söz konusudur glisinin etkin 

bir R gurubunun yok olduğu görülmüştür. Aşağıda C-major skala gibi bir 

skalada bu 20 amino asit gösterilmiştir. Seçilen alandaki aminoasitleri yeniden 

ifade edebilmek için bir takım farklı kriterler kullanılmıştır (Dunn ve Clark, 

1999). Bu skalada, aminoasitler hidrofobiklilerine göre sıralanmıştır. Aşağıdaki 

seçeneklerden bazıları örneğin Q, N, D ve E aynı hidrofobiklige sahip olmasına 

rağmen keyfi olarak sıralanmıştır (Şekil 4). 

Şekil 4. Amino Asit Diziliminin Notalarla Gösterimi 
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Amino asitlerin düzlemsel olarak oluşturdukları yapıya birincil yapı adı 

verilmiştir. Birincil (primer yapı) uzun cümle ya da kelimelere benzer olarak; 

tek harf dizileri ile protein bilgi bankalarında ifade edilmiştir. Harflerin düzeni 

aminoasitler sıralanarak polipeptitler sentezlendiği zaman oluşur. Bu düzen üç 

bazının yan yana gelmesi ile düzenlenen DNA kodonlarındaki sıranın 

oluşturduğu genetik bilgiden meydana gelmiştir.  

Aşağıda verilen harfler insan kalmudulin proteinin dizilimi (sekuensini) 

nin bir bölümü göstermektedir. Kalmudulin dört tane kalsiyum bağlama bölgesi 

olan kalsiyum bağlayan bir metaloproteindir. Kalsiyum bağlama bölgeleri 

aşağıda altı çizili olarak gösterilmiştir. 

• ADQLTEEQIAEFKEAFSLFDKDGDGTITTKELGTVMR 

• SLGQNPTEAELQDMINEVDADGNGTIDFPEFLTMMARK 

• MKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISAAELRHVMTN 

• LGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK 

DNA dizilimleri tarafından düzenlenen melodilerin çalınmasına, 

polipeptitlerin içindeki aminoasilerle belirlenmiş alanlar izin vermiştir. İnsanlar 

iletişim kurarken ses kalıplarını tanımlamada oldukça gelişmiştir. Kalsiyum 

bağlı yerleri çalmak için 4 zamanlı vibrafon ile aşağıdaki skalanın içindeki aynı 

şekilde sentezlenen sesler kullanılarak Tüm sıralama seslendirilmiştir. Protein 

sıralaması DNA kodonlarının harp ile çalınması ile eşlik edilmiştir. Proteinler 

tam olarak üç boyutlu yapılarını kazandıktan sonra aktivite gösterebilirler. 

Kalmudülinin şekli kalsiyumu tanır ve onu aktif sitesine bağlar. Birincil 

seviyeden protein katlanmaları sonucu ikincil yapılar oluşur ve bu peptit bağları 

ve atomlar arasındaki etkileşim ile oluşan ikincil yapılar oldukça düzenlidir. 

İkincil yapının üç yaygın motifi olan alfa sarmalı, beta kırmalı ve dönüşler 

aşağıda gösterilmiştir (Şekil 5). 
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Şekil 5. İkincil Yapının Üç Yaygın Motifi 

Elzem olan proteinin fonksiyon görebilmesi için doğru aminoasitin 

doğru dizilimde bulunması ile oluşmuştur. Translasyon ile müzik arasındaki 

bağlantı notalar ile proteinler arasındaki amino asitlerin dizilişi arasındaki ilişki 

ile oluşturulabilir.  

Beta globülin canlılarda eritrositlerde bulunan ve kanın oksijen 

taşımasından sorumlu olan hemoglobinin yapısında bulunan alt bir protein 

yapısıdır. İnsanda FSDGL aminoasit motifi şeklinde bulunurken, farklı bir 

sürüngen cinsinde FGEAV şeklindedir. Buna rağmen her iki canlı cinsinde de 

farklı olan amino asitlerin çözünürlükleri ve yükleri birbirine benzer 

olduğundan aynı fonksiyonu gösteren bir amino asit dizilimi ortaya 

çıkarmışlardır. Böylece dizilimdeki notalar değişmiş olsa bile müziğin taşıdığı 

anlam değişmemektedir. Hemoglobin proteini her iki canlıda da ayni şekilde 

fonksiyon göstermektedir.  

Susumo Ohno protein ve müziğin ruhunun benzer orjinden gelen bir 

anlama sahip olduğunu savundu ve hayatın orjinini bu şekilde incelemeye 

çalışmıştır. Ohno iki kısa ilkel sequensin türevlerinin varlığını tartışmıştır. Onlu 

polimer olan AAGGCTGCTG (=peptit dizilimi KAA) ve onun kısa türevi olan 

AAGCTG (=peptit dizilimi KL) diğer sequenslerden oluşan ikincil temaların 

bulunduğu yerlerde genin dizilimi sırasında birincil tema olarak tekrar 

edildiğini incelemiştir. Bu tekrarlayan yinelemeleri daha canlı kılmak için 

DNA’nın dört bazınının molekül ağırlığını oktav skalasına çevirecek bir sistem 

geliştirdi. Bu sistem violin ile çalınan bir parça gelişilmesinde kullanmıştır 

(insan X- bağlı fosfogliserat kinaz enzimi) (Ohno ve Ohno, 1986). Sophen in 

bir parçası DNA ya geri çevrildiğinde sekuens diziliminin bu kurala 160 kodon 

anlamlı bir şekilde uyduğu görülmüştür. Fare RNA polimeraz II enzim geninin 
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son ekzonunun müzikal çevriminin sıkı bir şekilde bu kurala bağlı olduğu 

görüldü. Ohno sonraki yayınında ise proteinler ve müziğin dizilimindeki ortak 

özellikleri farklı bir yapı ile açıklamıştır. Bir başka çalışmada da Ohno 212 

amino asitin diğerleri çakışmış olduğu için 115 ile ilgilenerek palindromik 

peptit sekuensinin bulunduğu fare histon H1 yapısını tanımladı. Bu 

palindromlardan en uzunu 15 amino asit sekuensinde oluşan 

KAVKPKAAKPKVAK şeklindedir. Proteinlerin yapı ve fonksiyonları 

kullanılarak ve DNA kalıbının tamamlayıcısı antisens proteini ile Ohno Histon 

H1 sekuensini daha önce geliştirdiği kuralları kullanarak piyano veya başka bir 

çalgı eşliği ile düet yapılarak çalınabilecek bir parça geliştirmiştir (Ohno, 

1993).  

Douglas Hofstadter 1979 yılında yazdığı kitabında genler ve müziğin 

benzerliğinden bahsetmiştir. mRNA yı teypten çalan uzun bir parçaya 

benzetirken, ribozomlarıda teyp kaydedicisine benzetmiştir. Teybin çal 

butonuna basıldığında okuyup müziğe veya diğer seslere dönüştürür. Bir 

mRNA nın çal tuşuna basıldığı zaman ribozomlardaki aminoasitlerden 

proteinler üretilir (Hofstadter, 1979).  

Proteinlerin kazandığı birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül yapılar 

onların fonksiyon kazanarak işlev görmesi için önem göstermiştir. Biyolojik 

yapıların içindeki bu muazzam yapıların çözülerek aydınlatılması onların 

müzik kompozisyonları ile ifade edilebilmelerinin de yolunu açmıştır.  

Proteinlerin ikincil yapıları olan özel bazı motifler alfa helix, beta tabakası ve 

dönüşler içindeki müzik motifleri oldukça dikkat çekmiştir. Müzik besteleri 

için değerli olan proteinlerin aktif formlarını kazanmak için sentezlendikten 

çok kısa süre sonra kavuştukları ikincil ve üçüncül halleridir. 

Hofstadter ayrıca protein ve müziğin yapısının ne anlama geldiğini 

tartışmıştır. Müzik notaların sırf düzgün bir şekilde sıralanması değildir. Bizim 

aklımız bundan daha yüksek seviyedeki parçaları bile algılayabilir. Benzer 

olarak proteinler yığın üniteler halinde hareket ettikleri zaman sadece duygular 

yaratabilir. Birincil yapı tüm bilgileri saklamasına rağmen onun hissettirdiği 

duygular az olmasına rağmen dördüncül yapının kazanılması ile hissedilen 

duygularda netleşir. Bireysel ve takım olarak makro molekülleri dinlenebilir 

kılmak için ve genetik kalıp oluşturmak için olarak DNA ve proteinlerin 

biyofiziksel ve biyokimyasal çoklu özelliklerinin kullanılmasının faydaları 

aşağıda açıklanmıştır. Hofstadter müziğin onları kodlayan DNA ların ve 
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proteinlerin karmaşık kalıplarında ifade edilen doğal bir ortalama olduğunu 

söylemiştir. İkisinde onların kombinasyonlarını gerçekten ifade eden düzlemsel 

olarak sıralaması ile oluşur. 

Örnek olarak bağışıklık sistemi proteini olan immünoglobülinler farklı 

yapıları ile göze çarpmaktadır. Yapısında aynı zamanda sandviç şekli ve yonca 

şeklini bulundurmaktadır (Padlan, 1994). Bu nedenle bu biyolojik öneme sahip 

yapı aynı zamanda müzik kompozisyonu olarak değer taşımıştır  

Tüm bu biyolojik yapıları müzik algoritmaları ile müzikal bestelere 

dönüştürülebilmiştir. Bu değerlendirme proteinini yapısındaki her bir proteine 

farklı bir nota vererek yada proteindeki amino asitlerin suda çözünürlükleri 

değerlendirilerek oluşturulmuştur. Bu yapıya proteinlerin histogram frekansları 

denmektedir. Sudaki çözünürlüğü en düşük olan aminoasit en düşük oktava en 

yüksek aminoasitse en yüksek oktava karşılık gelecek şekilde tanımlanmıştır.  

Oktavlar dianonik ölçekte için, üç oktav aralığında tanımlanan notalar ile 

kromatik ölçek için 2 oktav, pentatonik ölçek için 4 oktav olarak gösterilmiştir. 

Günümüze kadar gelen zaman içerisinde hemoglobin ve lizozim C gibi 

proteinlerin yapıları müziğe dönüştürülmüştür. Değişik organizmalardaki 

belirli protein dizilerinin müzikleri oluşturulup karşılaştırıldığı da çok daha 

farklı sonuçlar elde edilecektir. Bu şekilde proteinlerin yapı ve fonksiyon 

ilişkisini çözmek çok daha kolay ve daha hızlı olabilecektir. Proteinlerin ve 

Nükleik asitlerin dayandığı müzik temelini canlı doğasına dayandırdığından 

insan doğası ile uyumlu bir hal oluşturmaktadır. Eğer kişiye özgü müzikler elde 

edilse, belki kişinin ruh hali ile daha örtüşerek onun rahatlamasına yardımcı 

olabilecektir.  

Günümüzdeki algoritma ve bilgisayar biliminin gelişmesi ile DNA ve 

proteinlerin müzik parçalarına dönüşmesi oldukça güzel neticelere ulaşmıştır. 

DNA ve proteinlerden elde edilen müzik oldukça güzel dinlenebilir ve gelişime 

açık bir boyut sergilemektedir (Alexjander ve Deamer, 1999). 

Sonuç ve Öneriler  

Yaptığımız bu derlemede hayatın başlangıç noktası olan biyomoleküller 

ile müziğin bir ilişkisinin olup olmadığı, var ise nasıl bir ilişkilerinin var olduğu 

incelenmiştir. Biyomoleküller olan, DNA, kromozom ve proteinlerle müzik 

arasında var olan ilgi incelendiğinde karşımıza çıkan anlam bütünlüğü oldukça 

dikkat çekici olarak bulunmuştur.  
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DNA’nın ve proteinlerin yapılarında gizli olan müzik hem biyolojik 

müziği ifade ederken hem de genetik sekuensin eşsiz düzeni üzerine farklı 

yaklaşımları gün yüzüne çıkarmaktadır.   Müzik yapısal olarak sadece notaların 

sıralanmasından oluşmamaktadır. Tıpkı canlılardaki genetik materyalin 

düzenlenmesi ve sonrasında üretilen proteinlerin düzenlenerek fonksiyon 

kazanması gibi müzik notalarıda belli düzen içinde sıralandıktan sonra 

melodilere, ezgilere ve bir besteye dönüşmektedir. Bu açıdan incelendiğinde 

her iki oluşumunda birbirine ne kadar çok benzediği anlaşılmaktadır. (Gena, 

Strom ve Capistrano, 2001).  

Son yıllarda dikkat çeken multidisipliner bir konu olan bu müzik alanı 

içerisinde hem canlılığa ait müziği içermekte ve temelinde de canlılığın 

başlangıcına kadar inmektedir. Bu acıdan bakıldığında bu tür bir müziğin farklı 

canlılarda genetik yapılarından kaynaklı olarak farklı kombinasyonlarda çok 

sayıda besteye dönüşebileceği tahmin edilebilir. Genetik materyalde bulunan 

baz sıralamalarından (Adenin (A), Timin (T), Guanin (G) ve Sitozin (C)) elde 

edilen  kalıplardan üretilen musikinin faklı türleri bilim insanları tarafından 

oluşturulmuştur. Bunlardan biri olan Peter Gena’nın, eserleri “DNA music for 

genessis” https://www.petergena.com/DNAmus.html adlı internet adresinden 

dinlenebilir.  

Müziğin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Beğeniler, ihtiyaçlar, kültür 

ve zaman ile birlikte değişmekte ve şekil almaktadır. Bu araştırmada müziğin 

çok sayıda bilime katkısının olduğu ayrıca müziğin gelişim sürecinde farklı 

bilimlerinde katkısının olduğu anlaşılmaktadır. DNA dizilerinin direkt olarak 

müzik notalarına çevrilmesi ile elde edilen müzik günümüzde geliştirilmeye 

açık bir alandır. DNA ve musiki üzerine keşfedilmesi gereken çok sayıda gizem 

bulunmaktadır. Müziğin insanlar üzerindeki psikolojik ve fizyolojik etkileri 

bilinmektedir.  Bu açıdan bakıldığında insanların kendilerine has DNA 

yapılarının olduğu bilinmektedir ve özel DNA dizilimleri kullanılarak da bir 

türe, aileye ve hatta bireye spesifik müzik bestelenebilecektir. Faklı bir 

araştırma alanı ise bestelenen bu musikinin canlı üzerindeki etkilerini 

incelemek olabilir. Sonuç olarak Musiki ve DNA üzerine yapılan bu çalışmada 

multidisipliner çalışmanın bizi farklı evrenlere ulaştıracağı kanaatidir. 

 

 



327 | SANAT VE SAĞLIK 

 

KAYNAKÇA 

Alexjander, S. ve Deamer, D. (1999). The infrared frequencies of DNA bases: 

science and art. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 

18(2): 74-79. 

Çağman, T (2022). Makamsal Olarak Okunan Kur’an-ı Kerim’in İnsanların 

Duygusal Durumları Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

Marmara Üniversitesi 

Du Sautoy, M. (2003). The Music of the Primes: Searching to Solve the 

Greatest Mystery in Mathematics. Harper Collins Publishers, New York, 

NY. 

Dunn, J., ve Clark, M. A. (1999). Life music: the sonification of proteins. 

Leonardo, 32(1): 25-32. 

Gena, P., Strom, C., & Capistrano, S. J. (2001). A physiological approach to 

DNA music. In 4th Computers in Art and Design Education Conference, 

Glasgow.  

Callender C., Quinn, I. ve Tymoczko, D. (2008). Generalized Voice-Leading 

Spaces. Science 320(5874): 346-348. 

Hofstadter, D. R. (1979). Gödel. Escher, Bach: an etemal golden braid, Vintage 

Books: New York. 

Honing, H., ten Cate, C., Peretz, I., ve Trehub, S. E. (2015). Without it no 

music: cognition, biology and evolution of musicality. Philosophical 

Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 370(1664), 

20140088. 

Lane, D. (2009). Toddler rock: music therapy at its best. Journal of Popular 

Music Studies, 21(1): 97-101.  

Miner, C. ve Della Villa, P. (1997). DNA Music: Reverse translating proteins 

yields microbiological melodies. The Science Teacher, 64(5): 19-21 

Ohno, S. (1993). A song in praise of peptide palindromes. Leukemia, 7: S157-

9. 

Ohno, S. ve Ohno, M. (1986). The all pervasive principle of repetitious 

recurrence governs not only coding sequence construction but also human 

endeavor in musical composition. Immunogenetics, 24(2): 71-78.  

Özbek, H. (2015). Türk Müziği ve Terapideki Yeri: Tarihsel Perspektif. Sağlık 

Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 33, 100-101. 



SANAT VE SAĞLIK | 328 

 

Öztürk, O. M. (2014). Makam, Âvâze, Şûbe ve Terkib: Osmanlı Musiki 

Nazariyatında Pisagorcu" Kürelerin Uyumu/Musikisi" Anlayışının 

Temsili. Rast Müzikoloji Dergisi, 2(1): 1-49. 

Padlan, E. A. (1994). Anatomy of the antibody molecule. Molecular 

immunology, 31(3), 169-217. 

Şahoğlu C. T. ve Polat B. (2018). Transmedya, Kolektif Anlatı ve Kent: 

Pokémon Go Örneği, Yeni Düşünceler, 9: 114-129 

Takahashi, R., & Miller, J. H. (2007). Conversion of amino-acid sequence in 

proteins to classical music: search for auditory patterns. Genome biology, 

8:405: 1-4. https://doi.org/10.1186/gb-2007-8-5-405  

Tan, Y. T., McPherson, G. E., Peretz, I., Berkovic, S. F., & Wilson, S. 

J. (2014). The genetic basis of music ability. Frontiers in Psychology, 5: 

1-18. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00658 

Temple, M. D. (2017). An auditory display tool for DNA sequence analysis. 

BMC bioinformatics, 18:221: 1-11. 

Tymoczko, D. (2006). The geometry of musical chords. Science, 313(5783): 

72-74. 

Yener, S. (2010). DNA Şifreleri ve Genetik Müzik . Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1): 97-102 

Zimmer, C. (1995). The first cell. Discover, 16(11): 70-78. 

 



329 | SANAT VE SAĞLIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 15 
 

GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATININ BİREYLERİN 

BENLİK SAYGISINI ARTTIRMAK VE SANATIN TEREPATİK 

YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE DENEMELER 

Öğr. Gör. Tahsin BOZDAĞ1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
1 İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları 

Bölümü Malatya, Türkiye. tahsin.bozdag@inonu.edu.tr,  Orcid ID: 0000-0001-7412-

9323 



SANAT VE SAĞLIK| 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331 | SANAT VE SAĞLIK 

 

 

GİRİŞ 

 

Sanatın bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığı noktasında olumlu etkileri 

bilimsel çalışmalarla ortaya konmaktadır. Bireyin bilimsel süreçteki tedavi 

periyotları ile birlikte hastalığın seyri üzerinde olumlu etkileri olduğunu 

açıklayan temel mekanizmalara ilişkin en son teoriler ve bilimsel makaleler son 

dönemde üzerinde yoğun çalışılan başlıklar arasındadır.  

Sanatın insan ruhu ve fizyolojisine olan katkıları sağlık alanında 

kullanım görmesine rağmen seküler toplumlumlar da kanıta dayalı verilerin, 

sonuç odaklı bir toplum sürecine evirilmesi sanatın insan sağlığına olan 

yaklaşımı hakkında verilerin istatiksel tutumu gözler önüne sermektedir. Sanat 

ve geleneksel sanatların bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde olumlu 

etkileri üzerine günümüz dünyasında, etkileri veya sonuçları bağlamında altta 

yatan faktörleri net bir şekilde irdelemede ele alınan yaklaşımlar geleneksel 

sanatların perspektifinde çalışmanın vurgu bütününü temsil etmektedir.  

Bilimin ve sanatın sağlıklı bir bireyin oluşunda bilimsel algıları nasıl 

olumlu bir şekilde etkileyebileceğini gösteren araştırma örnekleri ile çalışma 

desteklenecektir. Geleneksel Türk ebru sanatının bireyin fiziksel ve özelliklede 

ruh sağlığı noktasında geliştirdiği pozitif etkilerin alt başlıkları detaylı bir 

açıdan ele alınacağı bu çalışma sanat ve sağlık bağlamında önem arz 

etmektedir. 

Sanatta bireyin sağlığı ve alt başlıkları üzerindeki etkisini araştırmayı 

sanatta varoluş ve ruh ideası sağlık, sanat ve geleneksel sanat müdahaleleri için 

teorik arka planın büyük bir kısmı iki ana temel üzerine inşa edilmiştir. Bireyin 

tıbbi sağlık sonuçlarıyla ilişkili önceki gerontolojik araştırma organları ve 

bireyin sağlık durumunun seyri sürecindeki uzman görüşleridir. Bireyin sosyal 

yaşamındaki hayata olan katılımları ve yaşamlarında varoluşlarının ispatı 

(örneğin, bir konuda kendini varlık gösterme hissi duygulanımları) 

yaşadığında, birey pozitif olumlu sağlık sonuçları sergiledikleri çalışmalarda 

elde edilen verilerle kendini göstermiştir (Rodin, 1989 ).  

Sanatın bireyin sağlık durumunu pozitif doğrultuda etkilediğini gösteren 

laboratuvar bulgularını değerlendiren müteakip biyolojik çalışmalar, kan 

dolaşımındaki T hücrelerinin ve NK hücrelerinin seviyesinde bir artış olduğunu 

ortaya çıkarmaktadır (Lutgendorf, Vitaliano, Tripp-Reimer, Harvey ve 

Lubaroff:1999 ). İnsandaki  T hücreleri, bakteriyel enfeksiyonları önleyen 

lenfositlerdir; NK veya doğal öldürücü hücreler kanser hücreleriyle savaşır. Bu 

bulgular psikonöroimmünoloji (PNI) alanının başlangıcına katkıda 

bulunmuştur – zihnin beynin nörolojik merkezleri ve dolayısıyla bağışıklık 
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sistemi üzerindeki etkisini yansıtmaktadır (Kiecolt-Glaser, McGuire, Robles ve 

Glaser, 2002 ). 

Sanatta bireyin sağlığı ve alt başlıkları üzerindeki birçok bilimsel çalışma 

özellikle son dönemde oldukça yoğunluk kazanmıştır. Özellikle davranışsal 

sinirbilim alanı, beynin uyum sağlama ve kendini canlı tutma yeteneğini 

anlama biçimine sanatın etkileri üzerine yapılan çalışma akademik anlamda 

oldukça etki uyandırmıştır. Bu etkin bilimsel çalışmaları destekler nitelikte 

terapatik yönlerinin de irdelenmesi gerekmektedir (Whishaw, 1998 ). 

 

 
Şekil.1. Tahsin Bozdağ’ın Kişisel Arşivi 

1.Sanat ve Terapötik Yaklaşımlar 

Sanat ve sanat bağlamında terapi bağlamlı yaklaşımların kökenleri, 20. 

yüzyılın başlarındaki psikiyatride ve onun bilinçaltını keşfetmesinde 

yatmaktadır. Sanat temelli müdahaleler üzerine mevcut araştırmaların çoğu, 

sanat terapisinin Freudyen analiz ve sözel psikoterapi ile ilişkilendirildiği 

psikoterapi odaklı sanat terapisi biçimlerine odaklanmıştır 

(Naumburg, 1996 ). Günümüzde özellikle son yıllarda sanatın iyileştirici 
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sürecinin bireyin öz arayışının sağlığa yansımaları süreci katılımın kendi 

başına olduğu sağlık girişimleri için sanata artan bir ilgi olmuştur (Bozkurt, 

1995). Geleneksel sanatların plastik dil bağlamında tinselliğin evreninde ruh 

terapi evreninde döngüleri bilinmektedir. Geleneksel sanatların bir alt disiplini 

olarak ebru sanatı sağlıklı insan gelişimi ve ruhsal devinimlerin pozitifliği için 

yaratıcı ifadenin önemi evrensel sanat bağlamında kültürlerde iyi bilinmektedir 

(Aranthaswamy, 2003 ).  

 

Şekil.2. Tahsin Bozdağ’ın Kişisel Arşivi 

2.Sanatin Terapatik Yaklaşımlari ve Toplumlar 

Toplumlar gelişim evreleri bağlamında bireyin genel yaşam kalitesinde 

ve duygusal esenliklerinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler sağlamak için 

büyük bütçeler oluşturmaktadırlar(Stacey :2002). Sanatın duygular üzerinde 

derin etkileri olduğu, bireyin özellikle depresyon, kaygı ve yorgunluğa karşı bir 

panzehir olarak yararlı olan gevşeme durumlarını tetiklediği gibi birçok 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687590500498143
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687590500498143
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bilimsel çalışmayı desteklemekte ve ileri vadede sanat politikası olarak 

programlarına taşımaktadırlar (Erinç:1998). Kuzey İrlanda, Kanada, İsveç gibi 

birçok gelişmiş ülke son yirmi yılda, artan sayıda topluluk grubu, sanatı, sosyal 

sermayeyi ve kapasite geliştirmeyi teşvik etme amaçlarına ulaşmanın bir 

yöntemi olarak geleneksel sanatları benimsemiştir (Matarasso 

: 1997 ). Özelliklede kendi kültür donelerinin var olduğu sanatlar ise duygusal 

duygudaşlık adına bireylerde oldukça önem taşımaktadır. Geleneksel sanatlar 

icrası fiziksel, ruhsal ve sosyal yenilenmeye önemli bir katkıda bulunabileceği 

yaygın olarak kabul edilmektedir.  

 

Şekil.3. Tahsin Bozdağ’ın Kişisel Arşivi 

3.Sanat ve Ruh Sağlığı 

Sanatın ruh sağlığı sonuçlarını iyileştirmede oynayabileceği rol iki 

yönlüdür. Uzman hekim ve  sanat terapistleri eşliğinde ile terapötik bir yöntem 

olarak kullanılabilirler (Killick, 1993). İkincisi, uzman hekim ve  sanat 

terapistleri bireyin ruh sağlık sorunlarının pozitif doğrultuda etki alanlarının 

sanat ile tespiti ve bireyin daha geniş insan topluluğuna yeniden entegrasyona 

yardımcı olabilme evrelerini olumlu bir noktaya taşıya bilir (Parman, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687590500498143
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2005). Sanatın olumlu zihinsel sağlığı geliştirmeye katkıda bulunabileceği 

çeşitli yollar vardır. Bireyin sanatla özellikle geleneksel sanatlarla kendini ifade 

etmenin bir biçimini sağlayan, bireyin iç metaforlarını sanat ile başlattığı bir 

etkinlik olabilir; bireyin kültürel tanımlamalarını anlamlandırma adına 

geleneksel sanatları kullanılabilir; bireyin ruh sanrılarındaki evreleri 

değiştirebilir  (IPPR, 2003 ). 

 

Şekil.4. Tahsin Bozdağ’ın Kişisel Arşivi 

4.Geleneksel Türk Ebru Sanatı ve Duyusal Terapötik Sanrılar 

Duyusal alanda salt bilişsel yordamalar gelenekli sanatın kreatif 

çalışmaları, sanatçının sanatının yordama devinim süreçleri, yaratıcı eylem ve 

sanatında yeniliğe odaklanırken, yaratıcılığın somutlaşmış boyutları salt bir 

konu olarak ele alınması gerekmektedir. Bireyin salt sanrılarını ve bireyin 

sağlıklı estetik duyumsamalarını pozitif yönelimler doğrultusunda farkındalığı 

sağlaması sanat adına çok önemlidir (Tuncer:1965). Bireyin ruh sağlığının 

sanat bağlamında etkilerinin farkındalığı ise duyusal alandaki farkındalığının 
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birleşenleri ve etki evreninde ortak sanat dallarında benzerlik sağlamaktadır 

(Whitehouse, 2015).   

Bireyin geleneksel sanatlardaki ve derinlikli acıdan ebru sanatında bu 

kısmen, somutlaştırılmış ve ebru sanatında orijinal, kendi mistik sınırsızlığının 

derinliği boyutlarının bilmezliğinin zorluğunda insan ruhunun pozitif yönde 

etkilerinin tekneden ruha yanılsamalarından kaynaklanmaktadır. Geleneksel 

Türk ebru sanatının daha paradigmatik bir düzeyde, akademi ve yaratıcılık 

çalışmalarını yapılandırmaya devam eden, somutlaşmaya kıyasla bilişe değer 

verilmesinden de kaynaklandığı duyusal yordamalar duyusal alanı bir noktaya 

kadar anlamlandırır. Bu anlamlandırmalar duyusal yaratıcılığa karşı değil, 

onunla bağlantılı olarak, ebru sanatında, duyusal algının ötesini vurgulayan 

veya onun ürettiği yaratıcı ifadeleri ve süreçleri bir başka bağlamda metaforlara 

evrelemesinin anlatısını içerir (Yazıcı, 2006). Geleneksel Türk ebru sanatındaki 

evrelerin derinliği bireyin ruh sağlığındaki evrelerdeki anlamlandırmaların 

arayışındaki ilk adımlar niteliği olabilir (Babaoğlu, 1988). İki boyutlu 

düzlemde uygulama içindeki figürleri vurgulayan ve renk değerlerinin, 

mekânın, malzemelerin ve sanatçının diğer salt bileşenlerle olan ilişkilerinin 

etkilerine dikkat eden bir arayış görüşüdür (Rodowick, 2015).  

Arayışlar ve anlamlandırmalar modern düşünceye göre saf sanat 

böylesine bir büyüdür. Aynı anda hem nesneyi hem özneyi, hem sanatçının 

dışındaki dünyayı hem de sanatçıyı saran, bireyin ruh dünyasında 

anlamlandırmalar uyandıran bir büyünün yaratılmasıdır (Bennet, 2001). 

Geleneksel Türk ebru sanatındaki bu arayış bireyin benlik algısı 

döngüsellerinin sorgulanması ile hayal edilen yaratımın duyguları yücelteceği 

ve bireyin benlik yaşantılarını güzel bir biçime veya onun durumunun etkili 

ifadesine dönüştürmesine yardımcı olarak onu iyileştireceği değerlerinin 

tamamını irdelemektedir. 
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Şekil.5. Tahsin Bozdağ’ın Kişisel Arşivi 

5.Geleneksel Türk Ebru Sanatı ve Mimetik Duygulanımlar 

Geleneksel Türk ebru sanatındaki ritüel izlenimlerin, iki boyutlu 

düzlemde manevi olarak duygulanımın kurulmasını, teknedeki arayış, olarak 

adlandıracağımız bütünleşmiş geleneksel düzenlerin inşasını 

gerektiren “icracılar tarafından tamamen değiştirilemeyen, az çok değişmez 

biçimsel eylemler ve ifadeler dizilerinin gerçekleştirilmesi olarak 

adlandırılabilir. Geleneğin sanat ahlakı mimetik duyumsamalarda 

kavramsallaştırması, zamanın ve sonsuzluğun icrası; bir yaratılış 

paradigmasının temsili, kutsal kavramının üretimi ve geleneksel düzenin kadim 

kılınması, okült teorilerinin üretimi, nüanslı deneyimin çağrılması, ilahi olanın 

farkındalığı, kutsalın kavranması ve semantiği aşan anlam düzenlerinin inşasını 

taşımaktadır” ( Rappaport, 1999 ). 

Geleneksel Türk ebru sanatı, geleneği tekrarlayan yönleri ve doğanın 

yansımaları ile bireyin mimetik duygulanımlarında çok önemli bir rol oynar: 

doğaüstü etkenlere ve sezgilere aykırı kavramlara inanç, ruh, benlik ve arayış 

aktarımı için en uygun sanat disiplini olarak duygulanım evreni oluşturur. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.757234/full#B92
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Duygusal olarak geleneklerle yüklü, hayal ve gerçekliğin gücünden türetilen 

stilize motifler, suya ve ruha bir ritüel bağlamında mimetik anlam kazandırır 

( Sosis, 2005 ). Geleneksel sanat, doğal bir insan etkinliğidir ( Dissanayake, 

1992 ).Geleneksel Türk ebru sanatının icrası ve kullanılan materyallerin 

geleneklere bağlılığı doğrultusunda mimetik duygulanımların bireye aktarımı 

zamanın litürjik düzenini sürdürmenin ötesine kapı aralar. Aslına sadık 

geleneksel iyi hazırlanmış bir atmosfer, tekne ve retorik bireyin kabul etmemiş 

olabileceği belirli iddialar hakkında onu bir üst akla ikna eder; Teknenin 

başında icraya vakıf bir kişiyi inançlarını ve duygulanımlarını gözden 

geçirmeye iten huşu ve diğer yüksek duyguları uyandıran kısmen ebru 

sanatındaki mimetik duygulanımların maneviyatına tanıklık eder (Bourdieu, 

1984 ).  

Geleneksel Türk ebru sanatında, geleneksel ilkelerin altında yatan mistik 

hikâyeler ve alegorileri ebru sanatının ruhsal boyutlardaki hazzının bireyde 

oluşturduğu pozitif duygulanımları açıkça tasvir eder. Kıvamı arttırılmış su 

yüzeyinde oluşan renk değerlerinin birbirine olan yakınlığı nispetinde bir o 

kadar soyut desenlerin ve görüntülerin yarattığı isimsiz duyum da 

vardır. Modern sanatın birçok disiplini, zamanımızın popülist yaklaşımları ile 

dayatılsa da bireylerde oluşturduğu böyle bir kafa karışıklığı ve yabancılaşma 

duygusunu somutlaştırmakla meşgul görünüyor. Geleneksel Türk ebru sanatı 

ise su ve renklerin saflığında yüzyıllardır bireyin ruhuna ve maneviyatına eşsiz 

bir sanat olarak tanıklık etmektedir. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.757234/full#B1
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.757234/full#B35
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.757234/full#B35
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Şekil.6. Tahsin Bozdağ’ın Kişisel Arşivi 

SONUÇ 

Geleneksel Türk ebru sanatında duygusal sanrılar ve gelenekli kültürün 

içkin karşılaşmasındaki başkalığın sonuçlarıyla doyurulmuş, bireyin geleneksel 

sanatların icrası şümulünde arayış sanrıları bireyin sanat ideasının 

mimetiklerinin temeli olabilir. Bu arayış, hem sanatçı hem de sanatsal nesne ya 

da olay aracılığıyla beden ve ruh sağlığının pozitif iyimser yönde açık hale 

geldikleri ruhsal duygusal durumlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ebru 

sanatındaki içkinlik, umutsuzluğu yok saymayı, eksiksiz mevcudiyeti ifade 

eder, bu duygulanımlar, olayla ilişkili inancın belirginliği ve algılananın 

doğruluğu için bir çapa bireyi ebru sanatında gelenekselliğin duyusal 

eklektizmi noktasına yoğunlaştırır. 

Geleneksel etik değerler gibi kültürel uzlaşımlar, ebru sanatında temsilin 

mimetik işlevi aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu mimetik işlev bireyin kendini 

tasvir etme anlamlandırma ve bu anlamlandırma sürecinde kültürel benliğinin 

keşfi hakkında öze vakıf olma süreçlerini kapsar. Bu yeniden keşif aslında 
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bireyin bedeninde başlayan ve ruhsal çözümlemelere evirilen iyileşmenin ilk 

adımları olarak yansımaktadır. 

Bireyin sanat ideası hakkında konuşma veya tutumu, normlar 

anlayışımızın tümünün içeriğini tamamlayan bir biçimde bedenden ruha olumlu 

derecede sergilenmesi gerektiğidir. Sanat normları genellikle dogma, didaktik 

veya kuralcı olarak iletilirken, ebru sanatında geleneksel normlarla başlaya 

süreçte mistik sanatsal ifade biçimleriyle estetize edilmesi ebru sanatını 

detaylandırabilir ve bireyi farkı konumlandırmalara iter. Farklı 

konumlandırmalar duyusal yaşamlarımız, geleneksel kültürün bu tür sosyal 

uygulamaları aracılığıyla, sembiyotik norm-yönelimli ilişkilere evrilerek 

bireyin beden ve ruh sağlığında olumlu yönde katkı sunması ideası bu 

çalışmanın sonucudur. 
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GİRİŞ 

Sanat terapisi, ruhsal sağlığı iyileştirmek, güçlendirmek ve geliştirmek 

amaçlı psikoterapötik metodolojileri yaratıcı prosesle ortaklaştırır. Amerikan 

Sanat Terapisi Derneği (2018), sanat terapisine mental, fiziksel ve duygusal 

sağlığı iyileştirmek amaçlı sanat üretim periyoduna mental sağlığa bir ulaşım 

tekniği şeklinde yaklaşmaktadır. Bu süreçte, bireyler iç görü edinerek yeni ve 

farklı baş etme becerilerini geliştirirler (Ashlock, Miller-Perrin& Krumrei-

Mancuso, 2018).  Bu deneyimleriyle birey yeni ve farklı baş etme yollarının 

mümkün olduğu bilinciyle farklı yaşantılar ve pratikler üretebilmektedir. Sanat 

terapi,  sanatsal üretim kanalıyla kendini anlatmanın öz benliklerini ve 

karakterini daha etraflıca tanımaya çalışan ya da geliştiren bireyler için 

terapotik önemi olduğu kanaatine dayalı bir anlayışla işlerliğini 

sürdürmektedir. Atak, güven veren ve yargılamayan bir zeminde farklı 

ilişkilerin, bağın, ilgilerin ve anlamların bulunması ve ortaya konulmasını 

sağlayan sanat terapi, uygulanan bireye hayata ve başkalarına yönelik ilişkiler 

bağlamında çoklu seçenekler ve vizyonlar katabilmektedir. Bu da, sanat 

terapinin, duyusal- motor, algısal, kognitif, bedensel, toplumsal ve psikolojik 

bütünlük içimde bireyi çevreleyerek çok seçenekli formlarda işlenmesini 

sağlayabilmektedir (Lith, Fenner& Schofield, 2009). Geliştirici ve hayatı 

iyileştirici, görüş ve hislerin sözsüz iletinin bir formu niteliği taşıdığı 

düşüncesinden ileri gelen yaratıcı sanat üretme periyodu (Malchiodi, 2003), 

erken travma ya da gelişimsel çatışmanın karakteristik sözel dil aracılığıyla 

ulaşılabileceği sezgisiyle, daha çok bilinçdışı olarak estetik, kinestetik ya da 

imgesel bilişlerin sözel yapılarında ve görsel dilde metaforik betimlenen ilginin 

duygusal yaşantılarda gizlendiği tezini savunmaktadır ( Gazit et al, 2021; Uyar, 

2016). Dışavurumcu bir tavrı bulunan sanatın farklı yol ve yöntemlerle 

sağaltımını destekleyerek, bu yol ve yöntemle iletişimi kolaylaştırıp kişileri 

daha ulaşılır hale getirebilmektedir.  Dolayısıyla bireyin kendine yönelik bir iç 

yolculuğunu harekete geçirir ve kişinin kendini anlatma, çözümleme ve 

aktarma yollarını açarak, duygusal rahatlık kazandırmaktadır. Bu durum 

değişik çağrışımlara imkan hazırlayacağı gibi, terapotik bağlantıyı yansılamak 

biçiminde de oluşabilmektedir. Disiplinlerarası bir partnerlik olan sanat terapisi 

bireylerin ilerlemesinde, görsel sanatlar veya sanatın herhangi bir formunda ve 

bireyin üretim sürecinde yaratıcılık yönünü harekete geçiren dalları, rehberlik 

ve psikoterapi teknikleriyle tümleşik bir konsept içinde bir düzen yaratarak ele 

almaktadır. 

Farklı nedenlerle travmaya maruz kalan kişilerde ortaya çıkan fiziksel ya 

da sosyal, emosyonel sorunlar sanat alanında ilgi bulmuş ve sanatçının çalışma 
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konusu olmuştur. Tarih boyunca gerek kişisel düzeyde gerekse toplumsal 

düzeyde yaşanan travmalar sanatta farklı ifadeler biçiminde ortaya çıkmıştır. 

Geçmişten bugüne sanatı farklı boyutları ile ele alarak sanatın iyileştirici 

etkisinden yararlanılmıştır. Aynı zamanda bir sanatçı olan Frida Kahlo ise 

görsel sanatlar yoluyla  yaşadığı travmaları görselleştirme yoluna gitmiş ve 

sanatın bu etkisiyle kendini iyileştirme ve rehabilite etmeye çalışmıştır.   

İnsanların sorunlarını ifade ediş biçimlerinden biri olarak yıllardır sanatı 

kullandıkları bilinmektedir. Bu yolla sorunu yaşayan kişilere ulaşmak, sorunu 

görünür hale getirmek ya da yardım yollarını aramak daha mümkün 

olabilmektedir. Duygusal ve fiziksel travmalar nedeniyle yaşamı boyunca 

büyük bir mücadele içinde olan Frida Kahlo’nun mücadelesini yansıttığı görsel 

sanat ürünleri  günümüzde çok sayıda sanat terapi ya da sağlık bilimleri 

profesyonelleri tarafından ele alınmakta ve sanatın sorunlarla etkili bir başetme 

yolu olması üzerindeki çalışmalar genişletilmektedir (Uyar, 2016, s.83).  

Frida Kahlo, 20.yüzyıl sanatı içinde mücadeleci ve özgür ruhuyla zorlu 

ve travmalarla dolu geçen hayatını aktardığı çalışmalarıyla önemli bir portreye 

sahiptir. Kendini herhangi bir sanat akımı içinde görmeyen ve yaptığı işleri 

yaşadığı hayatın bir parçası olarak gören Kahlo’nun 55 otoportre olmak üzere 

yaklaşık 140 eseri olduğu bilinmektedir. Kahlo’nun çocuk yaşta geçirdiği 

çocuk felci hastalığı sonucunda sağ bacağında hareket  fonksiyonu yetisinin 

azalması ve 17 yaşında geçirdiği bir trafik kazasıyla kalçasına giren bir demir 

parçasıyla beden bütünlüğünü yitirmesi sonucu çok uzun yıllar büyük acılar ve 

yoğun ağrılar yaşamıştır. Hayatının büyük bir bölümünü bel ve sırt ağrıları 

çekerek geçiren sanatçı ağrılarının ona hissettirdiklerini ve yaşadıklarını 

sanatına yansıtmıştır.  

Kahlo’nun sanatsal çalışmalarında yaşadığı sağlık sorunlarının dışında 

elbette sevinçleri, umutları ve mensubu olduğu Meksika kültürünün önemli 

kültürel ve topografyasının yansımaları da yer almaktır.  Meksika’nın çok 

kültürlü yaşam dinamiklerinden, çoğulcu tarihsel örüntüsünden beslenen 

Kahlo, modernitenin toplumsal ve bireysel yabancılaştırıcı, ötekileştirici ve 

acılı yönlerine dikkat çekerek bireysel ve toplumsal farkındalık ve belleklere 

vurgu yapmaktadır.  Aynı zamanda Kahlo sanatıyla modern öğretiye ve tüketim 

toplumuna karşı da sert duruş ve direnç modeli oluşturmuştur. Kahlo’nun 

çalışmaları aynı zamanda, oluşturulmuş tüketim toplumuna, emperyalizme, eril 

kimliğe karşı bir duruş biçimi olarak umut veren başkaldıran kadın, kadın 

kimliğini önceleyen bir ifade biçimi olarak okunmaktadır. Bu bağlamda 

sanatçıyı kendi yerel öz kültüründen besleyen koşullar, onun kendiliğinden 

arketipçi bir görsel veri mantığı üzerinden oluşmuş toplumsal bellek eşliğinde 
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çalışmalar yapmasını sağlamıştır. Sanatçı toplumsal hafıza üzerinde oluşmuş 

izleri bağlam içinde somutlaştırarak göstergeler aracılığıyla egemene, erile, 

ötekileştirilmeye ve bunlardan da önemlisi yaşadığı çok önemli sağlık 

sorunlarına aktararak tuvallerine, çalışmalarına yansıtmıştır. Sanatçının zaman 

içinde toplumsal yaşam pratiklerine dair edinimlerinin sanatsal ve mitolojik 

veya arketipçi referanslar paydaşlığında buluşturucu, lineer zaman çizelgesini 

ve beden-psike arasındaki eşiği aşıcı yepyeni bir algı inşa ettiği bilinmektedir 

(Ertaş, 2004; Kaplan &Kaplan, 2017).  Sanatçı bedensel sorunlar olmak üzere 

yaşadığı sosyal ve psişik sorunları ile baş etmede yöneldiği sanat onu, hem 

emosyonel olarak destekleyip iyileştirirken bir yandan da yaratıcılığını 

arttırarak ortaya çıkardığı sanatsal yapıtlarla sosyal boyutta ilişkilerini 

geliştirmiştir. Yatağa bağımlı sorunlar içinde tükenen bir insan olmak yerine 

sanatla kendini ifade eden, duygularını yansıtan, acılarını belirginleştiren, 

direnişini görselleştiren, yalnızlaşmış, izole bir kişi olmak yerine sosyal bir 

varlık olarak toplum içinde görünürlüğünü arttıran ve günümüzde sadece sanat 

değil aynı zamanda sağlık bilimleri alanında da küresel bazda tanınan bir 

sanatçı olarak tuvale yansıttıkları ile sanatsal ve bilimsel çalışmalara konu 

olmaya devam etmektedir. 

Özel hayatında yaşadığı ve maruz kaldığı ağır travmalar, ciddi sağlık 

sorunları ile ortaya çıkan, duygu durumu sanatçının çalışmalarında birer 

gösterge veya sembol şeklinde yansımaktadır. Bazı çalışmalarında kaynağını 

geçmişin izlerinden alan ve hep bir eklentisellik özelliği olan arketipçi 

göstergelerin çözümünü göstergebilim içinde yer alan psikianalitik yöntemle 

anlamaya ve anlatmaya çalışmıştır. Fizikse, psikolojik ve sosyal travmalarını 

görselleştirerek, yaşadığı acıyı biçimsel bir formla görünür hale getirmiştir 

(Wadeson, 2010). Psikanalistik kuramdan yararlanan sürrealistik çalışmalarla   

bilinçaltı resimlere yansıtılabilir, düşler, rüyalar, umutlar görünür hale 

gtirilerek ifade edilebilir. Psikanaliz ve sanat işbirliği temelli yaklaşımlar 

ihtiyaç duyan kişiler için önemli teropötik yaklaşımlardır. Yapıtlarının temel 

figürü yaşadığı acılar olan Frida Kahlo’da nitekim bu yolla kendi sağaltımını 

sağlamıştır (Kaptan, 2013: 64-70). C.Levi-Starauss’un her imgenin, her 

görselin, her rengin, kıyafetin, ritüelin yani bireysel ve toplumsal dinamiklerin 

oluşmasında toplumsal hafızalara ve belleklere dikkat çektiği yapısalcılık 

kuramı ve bir parçası olan Freud’cu Psikanalitik yaklaşımlar görüldüğü üzere 

sanatçının referans noktalarını oluşturmaktadır (Silberman, 2012; Mollaoğlu, 

2022; Wadeson,2010). 

Kahlo çalışmalarında self- analize başvurarak hayatına, deneyimlerine, 

yaşam pratiklerine, köklerinden beslendiği kültürüne göndermeler 
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yapmaktadır. Psikanalitik yöntemle analiz edildiğinde, Kahlo’nun 

çalışmalarının tematik olarak ağırlıklı bir biçimde mücadeleci bir ruhtan geldiği 

ve mücadeleci bir ruhla ölümü, acıyı, sevinci, yaşam içindeki eşitsizlikleri, 

orantısızlıkları tuvaline aktardığı görülmektedir. Sanatıyla iyileşmeyi bir tedavi 

ve yaşam biçimine dönüştüren Kahlo, yaşadığı fizyolojik ve psikolojik 

durumları sanat terapiyle aştığını sanattan güç alarak bu yolla hayata 

tutunduğunu da her fırsatta dile getirmiştir. 

Çocukken geçirdiği çocuk felci ile başlayan sağlık sorunları sonraki 

yıllarda geçirdiği trafik kazasına bağlı yatağa bağımlı hale gelmesi ve bacağına 

yapılan çok sayıdaki cerrahi operasyonlar Frida’nın hem bedensel ve 

emosyonel olarak çok acı çekmesine hem de sosyal aktivitelerinin azalmasına 

yol açabilecek potansiyel koşulların oluşmasına yol açmıştır (Yardelen, 2014). 

Mexico City’de Tıp Eğitimi Bölümü’ne kayıtlı öğrenciyken ve hazırlık 

okuyorken bindiği otobüsün yaptığı kazayla Kahlo’nun vücudunda çok sayıda 

kırıklar oluşarak çok ağır bir şekilde yaralanmıştır (Ataseven, 2021). Bu 

iyileşme ve tedavi süresince sırt üstü ve hareketsiz bir şekilde yatağa bağımlı 

hale gelen Kahlo, bu pozisyonda uzun süre yaşamını sürdürmüştür. Yatakta bu 

pozisyonda yatıyorken, annesi tarafından tavana yerleştirilen ayna sayesinde 

kendini gören, inceleyen Kahlo yüzünü, portresini ve kendini çizerek resim 

yapmaya çok başarılı otoportrelerle başlamıştır. Bu durumu Kahlo şu şekilde 

açıklamıştır; “Tam tepenizde, kafanızın üstünde kendi görüntünüz, özellikle de 

vücudununuz genelde örtülerin, çarşafların, yorganların altında olduğu bir 

pozisyonda sadece yüzünüzü, hep yüzünüzü görürsünüz. Takılmamak mümkün 

değil, bu son derece rahatsız edici ve çıldırtıcı bir durum. Ya bununla baş 

etmeyi öğreneceksiniz ya da bu takıntı sizi yok edecektir. Çünkü bu duruma 

karşı dirençli olmalısınız. Başınıza gelen bu olumsuz şeyden, durumdan daha 

güçlü olursanız, sizi yutmasına, yok etmesine ve dibe çekmesine izin vermemiş 

olacaksınız” (Demir, 1995). Nitekim Picasso, Onun yaptığı portreleri resmetme 

yeteneğine sahip değilim” diyerek Frida’nın bu yönüne dikkat çekmiştir.  

Kahlo böylece, tam da dediği gibi davranarak iç çatışmalarını dışavurumcu bir 

tavırla sanatında birer göstergeye dönüştürerek seyircisine kendiyle, 

sorunlarıyla ilgili baş etme yollarını aktarmıştır (Kaptan, 2013; Malchiodi, 

2003). Sanatçı tüm bu kaosa rağmen yaşadığı tüm zorlukları neredeyse bir 

avantaja dönüştürerek sanat yoluyla hem kendini ifade etme hem de bu 

süreçteki üretkenliği ile dünya çapında tanınan bir sanatçı haline gelmiştir.  

Acı sanatçıyı yaratım sürecine zorlamakta, yaratımın ortaya çıkması için 

bir sebep olabilmekte ve acının üstüne gitmek kişilerin benliklerini daha güçlü 

hale getirebilmektedir (Ataseven, 2021). Sanatın acıyla ilişkisi; acıyı bir arzu 
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nesnesi haline getirmek değil, acıyı dindirme arzusudur. Dolayısıyla böylesi bir 

arzu, yaratma sürecinden ve yaratıdan alınan zevkle sonuçlanır. Sanatsal 

uğraşılar, acıyı dindirdiği gibi, yaratma süreciyle birlikte oluşan dinamizmden 

zevk almaya da neden olur. Kaptan ve Kaptan’ın aktardığına göre (2017) Sartre, 

acıyla başetme direncini; “kendini gerçekleştirme, özünü bulma ve varlığına 

anlam kazandırma” olarak tanımlar. Varoluşçu Psikoterapi ile yakın ilişkide 

olan sanat terapi birlikteliği ile kişilerin yaşadığı zorluklar, acılar karşısında 

güçlenme, yaratıcılıkta artma, başetme, üstüne gitme, sorun çözme gibi birçok 

yeti geliştirilebilir. Sanatla verilen bu ruhsal direnişle yetersizlikler azaltılabilir, 

acılar hafifletilebilir ve parçalanma yerine bütünlük sağlanabilir. Bu yönüyle 

sanat, birey üzerindeki koruyucu, tedavi edici, iyileştirici etkiye sahiptir.  

Frida Kahlo’nun Çalışmaları ve Sanat Terapi 

Aşağıda Frida Kahlo’nun yaşadığı sağlık sorunlarına ve hayatındaki 

zorluklara yönelik duygularını, düşüncelerini başetmelerini dile getirdiği, 

resmettiği bazı çalışmalarından bir seçki yapılarak semboller, imlemeler ve 

arketipal motifler okunmaya çalışılmıştır.  

Çalışmaları gerçek ve hayal benzer düzlemde ortaklaşan Kahlo’nun 

çalışmaları tam da bu nedenle Sürrealist olarak kabul edilir (Farthing, 2017). 

Ancak kendisi çalışmalarını hiçbir zaman sürrealist olarak görmeyip, içine 

doğduğu Meksika geleneğine ve gerçekliğine adamıştır. Sanatçı kendi 

konvensiyonel tarihi ve iç dünyasının realitesi olarak görmeyi ve bu şekilde 

değerlendirmeyi uygun bulmuştur. Sürrealist yönelimin amacı rüya ile realiteyi 

ortaklaştırmak (Ertaş, 2004; Hollingsworty, 2009) olsa de Kahlo için durum 

bambaşkadır. Onun gerçekliği ve rüyası daha kendisine has ve toplumsal 

olandır. 

Frida Kahlo, çalışmalarında hayatına tanıklık edercesine neredeyse tüm 

çalışmalarında öz yaşamından kesitler aktarmıştır. Hayatının çok başlarında 

yaşadığı ve travma olarak kabul edilebilecek ağırlıkta birikimleriyle uzun bir 

süre yatağa bağımlı bir hayat sürdüren Kahlo, acılarla dolu bu dönemlerini 

kader olarak kabul etmek yerine eline tuvalini, boyasını ve tavana çakılı 

aynasını alarak resimler yapmayı tercih etmiş ve yaşadıklarını tuvale yansıtarak 

kendini ifade etme be böylece bedeninde görünür olan yaralar dışında, 

beyninde, zihninde, duygularında oluşan görünmeyen yaraları görünür hale 

getirerek iyileştirme yoluna gitmiştir. Frida Kahlo, hasta yatağında tavana 

çakılı olan aynada ne gördüyse çalışmalarına da onu aktardı, yansıttı. Frida bu 

durumdan şu şekilde söz eder;”Her şeyi çizdim, dudaklarımı, kirpiklerimi, 

parmaklarımı, karnımı, çıplaklığımı, kanımı, kanımı, kanımı. Bedenimi terk 
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edip daha sonra tekrar geri gelen kanım. İçimdeki Yahuda etrafımdaydı, yahuda 

adımlarımı izledi. Kendimi tekraren defalarca ve yeniden betimledim” (Demir, 

1995). 

 

 

Resim 1. Frida Kahlo, Kırık Sütun, tuval üzerine yağlıboya, 1944, 43x33cm. 

Kaynak: Https://www.e-skop.com/skopbulten/frida-kahlo/3322 

Geçirdiği talihsiz kaza ile 32 kez ameliyat olmuş, korse kullanmak 

zorunda kalmış, tüm yaşamı hastaneler arasında geçmiş, özellikle omurga ve 

bacağında yaşadığı kronik ağrıyla mücadele etmiş ve çocukken geçirdiği 

poliomyelit nedeniyle fonksiyon kaybı yaşayan sağ bacağı kangrenleşince 1954 

yılında ampute edilmiştir. Tedavisinin bir parçası olan korseyi giyindiği 

dönemde sanatçı tüm vücudunun çivilerle dolu olduğu “Kırık Sütun” adlı 

çalışmasını yapmıştır (Resim 1). Bu çalışmasıyla seyircinin hafızasında, çivileri 
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dişlerinin arasında tutarak, vücudunun hemen her yerine çivilerin çakıldığı 

izlenimi vermektedir. Çalışmayı eşsiz kılan duyu, dokunma ve temas hissinin 

çok güçlü olmasıdır (Berger, 2018).  

Deneyimlediği bu durumla; bitkilerin, ağaçların, çiçeklerin, yediğimiz 

içtiğimiz meyvelerin, suyun, hayvanların; kuşların, İnsanların; başka 

kadınların, başka erkeklerin de canlı birer varlık olduğunu duyumsar, sezinler 

ve hisseder. Tam da bu nedenle, kendi yansımasını, kendi düşünü, imgesini, 

neredeyse kendi bedeninin yüzeyine betimleyerek duyumsayan tüm 

yeryüzünden, evrenden söz eder ve acılarına ortak eder; tüm kozmosla acıda 

ortaklaşır (Berger, 2018). Tüm evrenle yaşadığı acılar üzerinden ortaklaştığı 

çalışmalarından biri olan Kırık Sütun, sanatçının bedenine yapılan her bir 

operasyonun ve bu operasyonlar sonrası yaşadığı, çektiği acıların birer 

göstergesi olan çivilerle aktarılmaktadır. Tüm bedenini yarıp tepesine kadar 

çıkmış neredeyse yapay bir omurga görünümü almış metal sütun sanatçının 

acıya nasıl meydan okuduğunu anlatan güçlü bir figür olarak görülmektedir. 

Tüm bu acılara, büyük yaralara rağmen yüzündeki dik duruş, sakin ve mağrur 

bakış sanatçının bu acılar karşısındaki duruşunu ve direncini göstermektedir. 

Frida, Kırık Sütun çalışmasında bedeninin ve beden bütünlüğünün gerçekliğini 

oldukça anlaşılır bir üslupla ve etkileyici bir formla yansıtmaktadır.  

 

Resim 2. Frida Kahlo, The Wounded Deer,  Tuval Üzerine Yağlıboya, 1946 

Kaynak: https://www.fridakahlo.org. 

Kahlo, New York’ta geçirdiği bir cerrahi operasyonun ardından 

Meksika’ya yeniden büyük bir fiziksel ve psikolojik çöküntüyle döner. 

https://www.fridakahlo.org/
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Wounded Deer / Yaralı Ceylan isimli çalışmasında Kahlo, yaşadığı bu durumu, 

bu çöküşü, hayal kırıklığını yine dışavurumcu bir tavırla yansıtmaktadır (Resim 

2). Sanatçının büyük beklentilerle ağır cerrahi operasyonlara maruz bıraktığı 

bedenini, ruhunu; karşılanmamış, boşa düşmüş beklentilerini fırçasına, 

tuvaline, resim malzemesine aktararak bu derin travmalarını sığındığı, 

saklandığı ve bütünleştiği bir psikoterapi materyaline dönüştürmüştür.  

Çalışmanın tam merkezinde yüzü insan, vücudu ceylan olan genç, sağlıklı, 

koşan bir ceylan figürü görülmektedir. Ceylanın tüm vücuduna saplanmış 

oklara rağmen hala sağlıklı ayakta ve toprağın, suyun, havanın yani yaşamsal 

olan bir atmosferde yaşam savaşı veren bir canlı olarak görülmektedir. 

Ceylanın yüzü Kahlo’nun oto portresidir. Buradan da anlaşıldığı gibi bu ceylan 

göstergesiyle kendine dikkat çekmektedir. Ceylan, hızı, çevikliği, güzelliğiyle 

bilinir ve sanatçı bu çalışmada metaforik olarak kendini bir ceylana 

benzetmektedir. Sanatçı diğer benzer çalışmalarında da olduğu gibi yine vahşi 

doğayı, doğadan değil renkleri, toprak tonlarını ve en nihayetinde feraha 

açılacağına inandığı bir aralıktan seyirciyi maviyle buluşturmaktadır. Geri 

planda bulunan açık berrak bir gökyüzü, deniz ve parlak beyaz bulutlarla 

umudu, geleceği, sonsuzluğu ve berraklığı düşündüren göstergelerle önce 

kendine sonra da seyircisine nefes alacağı, soluklanabileceği bir perspektif 

sunmaktadır. 

 

 

Resim 3. Frida Kahlo, Ben ve Diego, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1949 

Kaynak: Berger, J. (1993). Görme biçimleri. (Çev. Y. Salman). İstanbul: Metis 

Yayınları. 
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Frida Kahlo, çalışmalarında hislerini ve varoluş beklentilerini 

anlatabilmenin yollarını göstergeler üzerinden aktarmaya çalışmıştır. 

Betimlemelerini insan anatomisi ve fizyolojisi parçalarını metaforik bir formda 

anlatan Kahlo, hayata yönelik özlemleri, planları, beklentilerine dikkat çeken 

figürler kullanmıştır. Yaşamak zorunda kaldığı hayatı ve beklentileri arasındaki 

örtüşmezliklere birer anlam yükleyerek izleyiciye psikolojik geri plan 

okumaları sunmuştur. Belki de hiçbir zaman yazınsal veya sözel anlatımda 

bulunmadığı bu yanını sadece görsel sanatların iyileştirici yöntemleri ile 

aktarmıştır. 

Neredeyse tüm çalışmalarında yağlıboya resimlerini yaparken, sanki 

resim yüzeyi kendi teni, kendi cildiymiş kendi derisini boyar gibi büyük bir 

hassasiyetle ve özenle boyamaktadır. Her bir fırça darbesiyle seyirciye yeni bir 

renk, başka bir figür veya formda sözcükler fısıldamaktadır. Frida, alnının 

ortasına Diego’nun portresini Digeo’nun alnına da kendi portresini sığdırdığı 

çalışmasında (Resim 3), Diego’nun hayatındaki, bitmek tükenmek bilmeyen 

imgesine dikkat çekmektedir (Berger, 1993). Bu çalışmasında da kirpik 

inceliğinde fırçalar kullanarak titiz ve özenli boya lekeleriyle, fırça 

darbeleriyle, oluşturduğu her bir imge, her bir görüntü, her bir düş tam 

anlamıyla sanatçı Frida Kahlo’yu temsil ederek, bedeninin duyarlılığına, 

özenine ve tenine olan titizliğine özendiğini göstermektedir.  

Frida, betimlediği portrelerinin çoğunda hislerini, sezgilerini ve 

görüşlerini, fikirlerini aktarmaktadır. Yaygın bir kanaat olarak, bir sanatçı 

formunu, biçimini duyumsar, kendisini bu form aracılığıyla anlatır, ifade 

ederek, somuttan soyuta, yani hislerden tarza aktarır (Venturi, 2018). Başka bir 

deyişle, sanatçı görsel dili kullanarak görünür olanı kendi belleğinden ve yaşam 

pratiklerinden geçirerek rafine bir sonucu yeniden görünür yapma yoluna gider. 

Dolayısıyla sanatçı tüm acılarını, sancılarını, hayal kırıklıklarını, sevinçlerini 

ve  hayata dair tüm düşüncelerini, anlarını, anılarını görsel sanatlar yolu ile dile 

getirerek  bunları seyircisiyle paylaşma yoluna gitmişitr. 
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Resim 4. The Two Fridas, 1939 

Kaynak: Kettenmann, A. (2003). Kahlo, Taschen, Köln: Advanced Marketing. 

The Two Fridas adlı çalışmasında her iki portrede sanatçıya ait olsa da, 

kıyafetlerdeki farklılık Kahlo’yu iki farklı karakterde veya kişilikte 

göstermektedir (Resim 4).  Ayrıca çalışmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, 

iki ayrı Kahlo, iki ayrı kalp ancak bu iki ayrı kalp ve elle tutuşmuş iki ayrı 

kıyafetli tek kadın imgesi bir atardamar üzerinden bağlantılandırılmıştır. 

Sanatçı bu çalışmasını Diego Rivera’yla olan evliliğini bitirdiği dönemde 

yapmıştır. Dolayısıyla bu dönemde yaşadığı çatışmalarını, gel- gitlerini, tam 

olarak hangi konumda olmak istediğini belirleyememiş olamamanın verdiği 

psikolojik durumunu ve psikolojik dengesizliklerini yansıtmıştır. Bu iki 

karekterin ayrı ayrı konumları olsa da birbiriyle bağlantılı olduğu, birbirinden 

beslendiğini damar bağlantısı çizerek gösteren Kahlo, bu birlikteliği, işbirliğini 

her iki Frida’yı elele tutuşmuş haliyle de belirginleştirmiştir. Birlikte ama çift 

kişilikli karakterine vurgu yaptığı iki ayrı kıyafet içindeki Frida, bir yandan 
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Meksika geleneksel elbisesiyle öte yandan daha batı çizgilerine ve tarzına sahip 

bir görünüm içindedir.  Daha batılı görünümündeki Frida’nın elinde tuttuğu 

makasla muhtemelen biten evliliğine bir gönderge yapmaktadır. Kestiği 

damarın hala kanıyor olması da sanatçının biten evliliğiyle ilgili hala 

beklentileri ve duygularının olduğunu gösteren bir metafordur. Burada son 

derece hayati önem taşıyan damarlarından birini kesmiş olması biten evliliğine 

ve Diego’ya olan duygularına bir atıf olarak önemli bir detayken; geleneksel 

kıyafetleri içindeki Frida’ nın elinde ise küçük bir resim (Diego’nun çocukluğu) 

ise Diego’nun hala Frida tarafından korunduğu ve sahiplendiği anlamını 

taşımaktadır (Kettenmann, 2003). Bu yansıma, bir taraftan hala Diego’yu 

koruyan Frida’yı gösterirken diğer taraftan da, yaşamsal bağlarını kopardığını 

anlatan düşüncesini resme taşıdığını göstermektedir. Sanatın derinliklerindeki 

göstergeler, simgeler, renkler yoluyla Frida, bu çalışmasıyla yaşadığı Batılı ve 

Meksikalı kişiliği ve tercihleri arasında nasıl bir paradoks yaşadığını 

seyircisiyle paylaşma ihtiyacını ortaya koymuştur. Tuvallere aktarılan bu 

sözsüz iletişimle kendi iç dünyasında olup-bitenleri aktarma ve rahatlama 

yolunu kullanmıştır. Tam da sanat terapinin en önemli boyutlarından biri olan 

dışa vurumcu sanat yoluyla sağlığı ve iyi oluş çabalarıyla ilgili materyalleri 

görünür hale getirmiştir.   

Kahlo, hayatı boyunca kendisine dokunmuş zamanlarını, 

çalışmalarında dış evrendeki nesnel dinamikleri kendi iç dinamikleriyle 

buluşturup yoğun ve güçlü gözlemlerini hislerine aktararak bunu resimlerine 

yansıtmıştır. Fromm’un yaptığı gibi göstergesel dili, “ Dış dünyayı iç dünyanın 

bir sembolü, psikolojilerimiz ve belleklerimiz için bir sembol” şeklinde ifade 

ederek büyük oranda sınırlarını belirtmiştir (Genç, Sipahioğlu, 1990). Böylece 

Kahlo, acısını, ağrısını, duygusal gel-gitlerini, içinde kopan fırtınaları 

sembollerle, şekillerle, renklerle ifade ederek yaşadığı bu kaosla tükenmek 

yerine, kendini iyileştirme yoluna gitmiştir Hatta kendini iyileştirirken bir 

yandan da yaratıcılık özelliği ortaya çıkmış ve günümüzde sanat terapi için 

güçlü bir kanıt oluşturmuştur (Sontag, 1991, s.79).  
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Resim 5. Frida Kahlo, Rüya, 1940, tuval üzerine yağlıboya. 

Kaynak: The Dream (The Bed),1940-by Frida Kahlo https://www.fridakahlo.org. 

Erişim Tarihi.05.01.2023. 

 

Sağlık sorunlarından dolayı hayatının büyük bir kesitini yatağa bağımlı 

bir şeklide geçiren sanatçı “Rüya” adlı çalışmasında bu durumuna yönelik 

duygularını betimlemiştir (Resim 5). Sanatçı çalışmasında yatağını bulutların 

üzerinde ve havada asılı bir şekilde betimlemiştir. Bu çalışmasında da, 

Frida’nın bilinç altı durumunun birer sembol, gösterge, metafor olarak 

tuvallerine aktarıldığı görülmektedir. Yatağın içinde kendini yatar pozisyonda 

betimleyen Kahlo, oldukça hareketsiz ve uyur pozisyondadır. Yatağı ve 

üzerindeki kıyafeti beyaz, yatak örtüsü ise sarıdır. Siyah ve uzun saçları ise açık 

parlak bir şekilde yüzünü açıkta tutacak bir şekilde yastığına dağılmıştır. 

Ayakucundaki ahşap ağacın kökleriyle benzer tondadır. Sanatçı, yatağın ayak 

ucundan başının üstüne ve tüm bedenine yayılmış ince yapraklı ve ince dallı 

kökleri yayarak tepesinden tırnağına kendini, kendi gibi genç olan bir ağaçla 

sarmalamıştır. Ahşap materyalden yaptığı yatağının ikinci katında ise kendiyle 

benzer pozisyonda elinde bir demet çiçek ve başının altında iki yastık olan bir 

iskelet deseni bulunmaktadır. 
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  Sanatçı bu görseli ile,  muhtemelen yaşam ve ölüm arasında bir yerde 

olduğuna belki de bir ölü gibi yatmak zorunda kaldığına dikkat çekmek 

istemektedir. Bununla birlikte, iskeletin elindeki çiçeklerin taze ve canlı olması 

önemli göstergelerdir. Sanatçı yaşadığı tüm bu sıkıntılara, acılara, yatağa 

bağımlılığa, ölü gibi yatıyor olmaya rağmen umutlarını, hayata bağlılığını, 

geleceğe dair beklentilerinin olduğunu göstermektedir. Üstelik bu çiçekleri 

göğsünde  kalp hizasında tutarak, bir gün iyileşeceğine inandığını ve bu inançla 

kalbinin attığını, canlılığının devam ettiğini resmetmiştir. İskeletin yüzündeki 

tebessüm de bunu destekler niteliktedir. Bir anlambilim olan göstergebilimin 

konusu olan çalışmadaki göstergeler anlamlandırıldığında (Bircan, 2015) 

sanatçının çalışmasındaki tüm bu paradoksal yapı içinde bir taraftan içinde 

bulunduğu durumla ilgili gerçeğin farkında olduğunu vurgulamakta bir taraftan 

da tüm bunlara rağmen umutla ve dirençle hayata tutunduğunu ve tutunacağına 

dair pozitif göndermelerde bulunmaktadır.  Sanatla dışa vurduğu, görünür hale 

getirdiği bu umutları onu güçlendirmekte ve özgüvenini arttırmaktadır. Aynı 

zamanda hareketsiz, fonksiyonları gerilemiş yatakta ölü gibi yatan bir kişinin 

yaşayabileceği duyguların aktarımı ve bu aktarımla emosyonel yükün 

hafiflediği de söylenebilir. Çünkü sanatın duygudurum üzerindeki en önemli 

iyileştirici etkilerinden biri duygusal yükü azaltmasıdır (Mollaoğlu, Mollaoğlu 

& Yanmış S. 2022).  Kısaca bu yapıtın Kahlo’nun  ölüme karşı bir direnişi 

olarak da okunabildiği söylenebilir. 

Sonuç 

Psikoterapinin alt dallarından biri olarak sanat terapi, duyguların 

farkına varılmasını ve ifade edilmesini sağlamanın yanında bireyin 

yeteneklerinin ortaya çıkarılması, yaratıcılığının keşfedilmesini sağlar. 

Tamamlayıcı ve bütünleyici sağlık uygulamalarından biri olarak geçmişten 

günümüze giderek ilgi çeken sanat terapinin bu etkilerinden yararlanmak ve 

geliştirmek için sağlık ve sanatı buluşturan çok sayıda çalışmalar devam 

etmektedir.  

Aynı zamanda dünyaca ünlü bir sanatçı olan Frida Kahlo, Genç yaşta 

geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelmiş ve bedensel, 

emosyonel ve sosyal olarak bu süreçte yaşadığı duygu ve düşüncelerini tuvale 

aktararak kendini ifade edebilme yoluna gitmiştir. Sanat bir yandan Frida 

Kahlo’nun yaşadığı bu sıkıntılı süreçle ortaya çıktığı durumun ifade ediliş 

biçimi olarak seyircisine yansırken, diğer yandanda onun iç dünyasında olup-

biteni ortaya çıkartıcı, kışkırtıcı bir yöntem olmuştur. Kahlo’nun çalışmaları 
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geçmişten bugüne hem sanat terapi alanı ile çalışan birçok bilim insanı için hem 

de sanatsal boyutuyla birçok sanatçının ilgi ve öğreti konusu olmaya devam 

etmektedir. 
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