




YOLCULUĞUMUZ BAŞLADI!

İnsanı  ve hayatı “Anlamak, Anlamlandırmak ve Katkı Sun-
mak Çabası’nda olan uzmanlara ve ebeveynlerin omuzların-
daki ağır sorumluluğa destek vermek amacıyla yola çıkan 

“Yenikapı- Psikoloji ve Terapi Yayınları” psikoloji ve terapi 
yayınlarında eserler çıkarmak üzere kurulmuş bir yayınevidir.

30 yıla yakın yayıncılık tecrübemizle kuruluşunu yaptığımız 
Yenikapı, 2019’da kuruldu. Yayıncılığın birçok alanında çok 
farklı eserler çıkardık, lakin bu alanın çok farklı ve özel oldu-
ğunu görüyoruz. Bu farkındalıkla, alanda bulunan en uzman 
kişilerle ve yurtiçi, yurtdışında bulunan kuruluşlarla işbirliği 
yapıyoruz.

Bireylerin ve toplumun gelişiminde önemli rol üstlenen bu 
alanda hizmet vermemize katkı sunan Yayın Danışmanımız 
Klinik Psikolog Mehmet Teber’e, yurtiçinden ve yurtdışın-
dan yazarlarımıza, editörlerimize, çevirmenlerimize, grafiker-
lerimize ve üretim ekibimize şükranlarımızı sunarız.

Bu yolda en büyük destekçilerimizin okurlarımızın olduğunu 
biliyoruz. Bu nedenle, düşünce, öneri ve katkılarına ihtiyaç 
duyduğumuzu bilmelerini isteriz. 

Yayın Kurulu 
Yenikapı- Psikoloji ve Terapi Yayınları

Psikoloji ve Terapi Yayınları
www.yenikapiyayinlari.com

/yenikapi

“Anlamak, 
Anlamlandırmak ve 
Katkı Sunmak Çabası”
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Theraplay 
Bağlanma temelli oyun aracılığıyla,

ebeveynlere ve çocuklara daha iyi ilişkiler kurmakta yardım etmek

Yazarlar: 
Ann M. Jernberg- Phyllis B. Booth

Çeviri Editörleri: 
Uzman Psikolog ve Eğitimci Aslı Candan Kodalak & Uzman Psikolog ve Eğitimci Şeyma Çavuşoğlu

Çevirmen/ler: 
Uzman Psikolog Gökçen Erder Numanoğlu & Uzman Psikolog Melis Gültekin

Uzman Psikolog ve Eğitimci Şeyma Çavuşoğlu

Yayın Danışmanı:
Klinik Piskolog Mehmet Teber

ÇIĞIR AÇAN KİTAP
THERAPLAY
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Yazarlar
Phyliss B. Booth Chicago’da 
bulunan Theraplay Enstitüsü’nün 
klinik direktörüdür. Theraplay 
konusunda dünyanın farklı 
yerlerinde eğitimler vermekte ve 
Theraplay terapistlerini süpervize 
etmektedir.

Ann M. Jernberg Theraplay 
Enstitüsü’nün kurucusudur. 1993 
yılındaki vefatına dek enstitünün 
direktörlüğünü yapmıştır. 
Theraplay yaklaşımı için ilham 
sağlamıştır ve Theraplay kitabının 
ilk basımının yazarıdır.

Theraplay
Bağlanma Temelli Oyun Aracılığıyla, Ebeveynlere ve Çocuklara 
Daha iyi İlişkiler Kurmakta Yardım Etmek

Phyliss B. Booth & Ann M. Jernberg

Th eraplay, bağlanma teorisinin klinik uygulamalara taşınmasına ön-
cülük eden bir yaklaşım olarak, ebeveynlerin, oyuncu bir biçimde bağ 
kurmayı, empati dolu bir tutumla yanıt vermeyi, sağlıklı bağlanmayı 
ve hayat boyu ruh sağlığını olumlu yönde desteklemeyi öğrenmeleri-
ne ve deneyimlemelerine yardımcı oluyor.
Çığır açan Th eraplay Kitabı’nın bu baskısı, çocukları, yetkinliğe, kendi-
ni düzenleme becerisine, özgüven duygusuna ve hayata dair güvene dö-
nüşen bir etkileşime oyun aracılığıyla nasıl çekebileceğimizi gösteriyor.
Th eraplay’in ilişkiye dayalı yaklaşımı, günümüz dünyasının yoğun ve 
kaotik yaşam tarzının yol açtığı sorunlarla mücadele eden ailelere, 
neşe ve sevgi dolu ilişkiler kurmalarında yardımcı olmak amacıyla 
özgün olarak tasarlanmıştır.
Uzman Psikolog ve Eğitimci Aslı Candan Kodalak, Uzman Psikolog 
ve Eğitimci Şeyma Çavuşoğlu Editörlüğünde, Uzman Psikolog Gök-
çen, Erder Numanoğlu, Uzman Psikolog Melis Gültekin ve Uzman 
Psikolog ve Eğitimci Şeyma Çavuşoğlu çevirisiyle hazırlanan “Th e-
raplay” 01. baskı ve tek cilt halinde,  “Yenikapı- Psikoloji ve Terapi 
Yayınları” tarafından  güncellenmiş bir şekilde okurlara sunulmuştur.

Ne Dediler?

“Th eraplay Kitabı bu baskısında, bağlanma temelli travma ile nasıl 
çalışılması gerektiği (yaraları iyileştirmek, sağlıklı ilişki kurmayı öğ-
renmek ve birlikte keyif almak) sorusunun hakkından, travma yaşa-
mış bir çocuğu yeniden travmatize etmeden, başarılı bir şekilde geli-
yor. Bu kitap, pek çok Th eraplay aktivitesinin arkasındaki teoriyi ve 
mantığı izah eden birinci sınıf bir rehber eşliğinde”
Lark Eshleman, Ph.D. Aile Olmak: Evlat Edinmiş Ailelerde Sağlıklı 
Bağlanmayı Oluşturmak Kitabının Yazarı, Çocuklar ve Aileler 
Enstitüsünün Kurucusu ve Genel Müdürü
“Phyliss Booth ve meslektaşları, çocuklar ve ebeveynleri için, bu 
zengin tedavi modelini yeniden hayata getirmişler. Th eraplay, bizler 
gibi çocuklara ve ailelere gelişimsel destek veren kişiler için bir 
hediyedir.”

Dan Hughes, Ph.D. Psikolog ve Bağlanma Odaklı Aile Terapisi ve 
Bağlanma Odaklı Ebeveynlik Kitaplarının Yazarı

Baskı Özellikleri: 
Ebat: 16,5 x 23,5 
Baskı: 1. Hamur 
Sayfa: 592 
ISBN: 9786057486400 
Detaylar: www.yenikapiyayinlari.com



Psikoloji ve Terapi Yayınları  |  www.yenikapiyayinlari.com  | /yenikapiyayin

4

Ergenler İle Oyun Terapileri  
Ergenlerin dünyasına girmek ve

onlarla bağlantı kurup işbirliği sağlamak

Yazarlar: 
Loretta Gallo-Lopez & Charles E. Schaefer

Çeviri Editörleri: 
 Prof. Dr. Mustafa Baloğlu & Prof. Dr. Şahin Kesici 

Çevirmen/ler: 
Prof. Dr. Zeliha Traş

Yayın Danışmanı:
Klinik Piskolog Mehmet Teber

ERGENLERİN DÜNYASI
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Yazarlar
Loretta Gallo-Lopez MA, RPT-S, RDT-
BCT, Tampa, Florida’daki psikoterapi 
kariyerine oyun terapisti ve sertifi kalı 
drama terapisti ve eğitmeni deneyimlerini 
ekledi. New York Üniversitesi Drama 
Terapisi programında eski öğretim 
üyesidir. Oyun ve drama terapisi üzerine 
birkaç bölüm yazmıştır. Cinsel istismar ve 
çocuklarla, ergenlerle ve ailelerle terapide 
yaratıcı yaklaşımlarla ilgili konularda ulusal 
düzeyde eğitimler vermiştir.

Charles E. Schaefer Ph.D., RPT-S, 
ulusal olarak tanınan bir çocuk 
psikoloğudur ve Teaneck, New 
Jersey’deki Fairleigh Dickinson 
Üniversitesi’nde psikoloji profesörüdür. 
Oyun Terapisi Derneği’nin 
kurucularından ve fahri direktörüdür. 
Çocuk Oyunlarının Terapötik 
Kullanımı, Aile Oyun Terapisi ve 
Çocuklar için Kısa Süreli Oyun 
Terapisi dahil olmak üzere ebeveynlik, 
çocuk psikolojisi ve oyun terapisi 
üzerine elliden fazla kitap yazmış 
veya editörlüğünü yapmıştır. Dr. 
Schaefer’in New Jersey, Hackensack’te 
çocuk psikoterapisi alanında özel bir 
muayenehanesi bulunmaktadır.

Ergenler İle Oyun Terapileri
Ergenlerin Dünyasına Girmek ve Onlarla Bağlantı Kurup İşbirliği 
Sağlamak

Loretta Gallo-Lopez & Charles E. Schaefer

Ergenler genellikle dirençli, düşmanca, karamsar ve zordur, ancak aynı 
zamanda büyüleyici, yaratıcı, spontan ve tutkulu da olabilirler. Ruh 
sağlığı uzmanları bu görüntüyü nasıl aşar? Ergenlerle Oyun Terapisi, 
özellikle ergenlere yönelik olarak tasarlanmış oyun terapisi yaklaşımla-
rının eksiksiz bir yelpazesini sunan ilk kitaptır. Alanında uzman kişiler 
tarafından yazılan bölümler, okuyuculara ergenlerin dünyasına giriş 
imkanı sunarak nasıl bağlantı ve birliktelik kurulacağını gösteriyor.

Kitap İçinden Bölümler Ergenlerle Oyun Terapisine Giriş, Er-
gen Kum Tepsisi Terapisi, Ergenlerle Th eraplay, Ergenlerde Aktif 
Filial Terapi, Ergenlerde Oyun Terapisinde Geçiş Nesneleri, Er-
genlerle Drama Terapi, Yönlendirici Olmayan Ergen Oyun Terapi-
si, Ergenleri Bağlamak İçin Oyun   Terapisi Teknikleri, Ergenlerde 
Oyun Terapisinde Şiir Kullanımı, Ergenlerle Mecazi(Metaforik) 
Düşünme, Koruyucu Bakımdaki Ergenler: Temel Oyun Terapi-
si “Uyum Oyunları”, Nezaket Oyunları” ve “İyi Alışkanlıklar”dan 
Yararlanarak Terapi Yapmak, Yeme Bozukluğu Olan Ergenlerin Te-
davisinde Oyun, Öfke Sorunu Olan Ergenlerle Grup Terapisi, Zor-
balar, Kurbanlar ve Tanıklar için Bilişsel-Davranışçı Müdahaleler.
Prof. Dr. Mustafa Baloğlu ve Prof. Dr. Şahin Kesici Hocalarımızın 
Editörlüğünde, Prof. Dr. Zeliha Traş Hocamızın çevirisiyle hazırla-
nan “Ergenler İle Oyun Terapisi”, “Yenikapı- Psikoloji ve Terapi Ya-
yınları” tarafından okurlara sunulmuştur.

Ne Dediler?

Oyun terapisini başlangıç, orta ve ileri düzeyde uygulayanlar, Er-
genler ile Oyun Terapisini ilgi çekici bulacaktır. Bölümler, alan-
daki önde gelen terapistler tarafından yazılmıştır. Kitap akıcı bir 
dille yazılmış ve farklı popülasyonlarda farklı tedavi türlerinin 
nasıl uygulanacağına dair kapsamlı açıklamalar sunuyor. Editör-
ler, ergenlerle uygulanabilecek tüm oyun terapisi tekniklerini kap-
sayan bölümleri özenle seçmişlerdir. Bölümlerin çoğunda, kolay 
okumayı ve kapsamlı öğrenmeyi sağlayan araştırma, teori ve vaka 
örnekleri bulunmaktadır. Ergenlerle tedavi teknikleri repertuar-
larını artırmak isteyen tüm sosyal hizmet çalışanları için önerilir.
Klinik Sosyal Hizmet Dergisi 

Baskı Özellikleri: 
Ebat: 16,5 x 23,5 
Baskı: 1. Hamur 
Sayfa: 320 
ISBN: 9786057486431 
Detaylar: www.yenikapiyayinlari.com
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Oyun Terapileri  
Oyun terapilerini merak edenler için

bir başvuru kılavuzu

Yazar: 
Klinik Psikolog Mehmet Teber

OYUN TERAPİSİ
MERAKLILARINA!
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Yazar
Klinik Psikolog 
Mehmet TEBER 1980 yılında 
İzmit’te doğdu. İlkokulu, 
ortaokulu ve liseyi burada okudu. 
Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık 
Bölümü’nden 2003 yılında 
“Onur Derecesi” ile mezun oldu. 
Yayınlanmış 5 farklı eseri vardır. 
Halen klinik psikoloji alanındaki 
doktorasına devam etmektedir.

Oyun Terapileri
Oyun terapilerini merak edenler için bir başvuru kılavuzu

Klinik Psikolog Mehmet Teber

Çocukların oyunu ne kadar sevdiğini onları az da olsa gözlemleyen 
herkes bilir. Çocuklar oyun aşkı ile dünyaya gelirler. Oyun hem on-
ların gelişimine hizmet eder hem de hayatlarına eğlence katar. Aynı 
zamanda oyun çocukların kendilerini anlattıkları, ifade ettikleri bir 
araçtır. Her çocuk kendi anadilini konuşmadan önce oyunca konu-
şur. Korkum var demek yerine, içinde korku olan oyunlar oynar. Ka-
fam dağınık demek yerine oyunda her yeri dağıtır. Bir çocuk oyuna 
girdiğinde oyuncakları onun bir anda kelimeleri olur ve çocuk oyun-
caklar yolu ile iç dünyasını ortaya döker. 

Oyunun çocuk yaşamındaki rolü çok eskiden beri keşfedilmiştir. 
Oyunun psikoloji alanında kullanımı ise görece olarak yenidir. Oyun 
Terapileri yaklaşımı 1900’lü yıllarda terapinin gelişimi ile gündeme 
gelmiştir. Ülkemizde yaygınlaşması ise 2010 yıllarından sonra olmuş-
tur. Oyun Terapileri çocuklarda görülen psikolojik sorunları çözme-
nin en pratik ve en etkili yollarından biridir. Çocuklarla çalışan ruh 
sağlığı uzmanlarının yolu, er geç oyun terapisi ile kesişecektir. 

Oyun terapileri zamanla gelişmiş ve kendi içinde birçok ekole ay-
rılmıştır. Çocuğun sorunlarına oyunla çözmeye çalışan Psikanalitik, 
Çocuk Merkezli, Deneyimsel, Gelişimsel Oyun Terapisi gibi yakla-
şımların yanında Th eraplay, Kum Oyunu, Kukla Oyunu Terapisi gibi 
yaklaşımlar da mevcuttur. 

Elinizdeki bu kitap oyun terapilerini merak eden herkes için bir baş-
vuru niteliğindedir. Oyun terapisi ile ilgili en yaygın ekoller, oyunun 
iyileştirici gücü, çocukların için oyunun önemi, oyun terapisinin na-
sıl işe yaradığı uygulama örnekleri ile birlikte basit bir dille kaleme 
alınmıştır. Yazarı Klinik Psikolog Mehmet Teber, on binlerce seanslık 
birikimini herkesin anlayacağı bir dille yazıya aktarmıştır. Kitap, aynı 
zamanda ülkemizde yerli bir yazar tarafından kaleme alınan en kap-
samlı ve akademik bir kitap olma özelliği ile de dikkat çekmektedir. 

Oyun Terapileri alanına keyifl i ve etkileyici bir yolculuk sizi bekliyor.

Baskı Özellikleri: 
Ebat: 16,5 x 23,5 
Baskı: 1. Hamur 
Sayfa: 240 
ISBN: 978605486417 
Detaylar: www.yenikapiyayinlari.com
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Çocuk Terapisi İçin Metaforik Öyküler  
Hikayeler, tedavi sürecinde referans olarak kullanılabilecek

ana metafor olup, çocuklar için zevkli ve akılda kalıcıdır 

Yazar:
Pat Pernicano, PsyD

Çeviri Editörleri: 
Prof. Dr. Mustafa Baloğlu & Prof. Dr. Şahin Kesici 

Çevirmen/ler: 
Öğr. Gör. Dr. Eda Köklü Bayrakçı

Yayın Danışmanı:
Klinik Piskolog Mehmet Teber

METAFORİK HİKAYELER
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Yazar
Pat Pernicano Klinik Psikolojide 
Psikoloji Doktoru(PsyD), 
Providence Özyeterlik 
Bakanlıklarında (PSSM, 
Providence Self Effi cancy 
Ministries) klinik servisinde 
yöneticidir ve burada Aile 
Koruma Programı ve Providence 
Çocuk Grup Evleri program 
yöneticiliği ve klinik süpervizyon 
yapmaktadır. Dr. Pernicano aynı 
zamanda Spalding Üniversitesinde 
klinik alanında öğretim üyesidir ve 
PsyD programında yarı zamanlı 
eğitim vermektedir.

Çocuk Terapisi İçin Metaforik Öyküler 
Hikâyeler, tedavi sürecinde referans olarak kullanılabilecek ana 
metafor olup, çocuklar için zevkli ve akılda kalıcıdır 

Pat Pernicano, PsyD
Merapötik metafor ve hikayeler, hipnoterapi, oyun terapisi, öyküsel terapi ve dı-
şavurumcu terapi gibi yöntemlerle uzun zamandır kullanılmaktadır. Metaforik   
müdahaleler, danışanın savunmacılığını azaltır.   Danışana, hikayedeki bir ya da 
daha fazla karakterle kendini özdeşleştirip, tedavi sürecine atlarken, içebakış ve 
değişime yol açacak  “aha” anları sağlar.
Çocuk Terapisi için Metaforik Hikayeler: Sihir ve Mucizeler, psikologlar, sosyal 
hizmet uzmanları, özel eğitim ya da okul terapistleri, danışmanlar ve dışavurumcu 
terapistler gibi uygulamacılara hitap eden bir kitaptır. Kitap, çocuk ve ergen tedavi-
sindeki konuları merkez alan metaforik hikayeleri ve müdahaleleri kullanmaktadır. 
Her bir hikaye, belirli bir konu ya da tema üzerine eğilmekte, hikayelerin nasıl kul-
lanılacağı ile ilgili örnekler sunmakta ve seanslar arasında ödev olarak verilebilecek 
“ev ödevi” sorularını içermektedir. Bu hikayeler, tedavi sürecinde referans olarak 
kullanılabilecek ana metafor olup, çocuklar, bunları zevkli ve akılda kalıcı bulacaktır.
Son yıllarda, metafor ve terapötik hikayeler üzerine yayınlanmış birçok kitap bulun-
maktadır. Bu kitap, diğerlerinden karakter açısından zengin olması daha evrensel te-
malar kullanılmasından ötürü ayrılmaktadır. Kitap, iki kısma ayrılmaktadır: Kısım 1,  
benlik saygısı, tepki düzenleme, savunma azaltma vb. gibi  genel tedavi konularına 
odaklanmaktadır. Kısım II, panik bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklu-
ğu,  obsesif kompülsif bozukluk, boşanmaya uyum sağlama, karanlık korkusu ve yeme 
bozuklukları gibi DSM-IV’deki özel tanıları hedefl emektedir. Hikayelerin derinlik ve 
çok yönlülüğü, uygulamacının onu tekrar tekrar kullanmasına imkan sağlamaktadır.

Ne Dediler?

Bu kitapta, okuyucu çocukların ve ergenlerin geniş yelpazedeki psikolojik so-
runlarını çözmesine yardımcı olacak harika yaratıcı hikayeler bulacaktır. Şiddetle 
tavsiye edilir!

Charles E. Schaefer, PhD, RPT-S,  
Play Th erapy for Very Young Children’ın ortak yazarı

Oyun terapisi  psikolojik zorluk yaşayan çocuklara yardım etmek için birçok fark-
lı şekilde metaforlar kullanmaktadır.  Çocuklar, ana karakterle özdeşim kurabilir 
ve hikaye formatında sunulan ‘problem’ durumlarını çözme konusunda yardım 
alırlar. Pat Pernicano’nun Çocuk Terapisi için Metaforik Hikayeler kitabı tipik 
çocuklara olduğu   kadar   belirli tipte rahatsızlıkları olan çocuklar için de dü-
zenlenmiş harika bir metafor seçkisi içermektedir.   Neşeli metafor seçkisi oyun 
terapistini hikaye anlatma teknikleri ve oyun kullanarak çocuklara yardım etmek 
için yönlendirir. Bu kitap, hem yeni ve hem de   deneyimli terapistlere taze bir 
nefes olacaktır.

Heidi Gerard Kaduson, PhD,  101 Favorite Play Th erapy Techniques, 101 
More Favorite Play Th erapy Techniques’in ortak yazarı

Hikayeler, çocukların duygusal kimliklerini büyüttüğü verimli bir topraktır. Etki-
li değişimin hikayesinin nasıl olduğunu bilmek ister misiniz? Dr. Pernicano’nun 
yenilikçi kitabındaki yaratıcı ve üretken fabller üzerinde çalışın ve  kişisel özenle 
hikayeleri yerleştirin.

Jeff rey K. Zeig, Direktör , Th e Milton H. Erickson Foundation, 
Phd, Th e Milton H. Erickson Foundation

Baskı Özellikleri: 
Ebat: 16,5 x 23,5 
Baskı: 1. Hamur 
Sayfa: 240 
ISBN: 9786057486448 
Detaylar: www.yenikapiyayinlari.com
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Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi 
Bilişsel-davranışçı ilkelere dayanan teorik bir çerçeve sağlamak ve 

bunları gelişimsel olarak hassas bir yolla bütünleştirmek

Yazar: 
Susan M. Knell

Çeviri Editörleri: 
Prof. Dr. Mustafa Baloğlu & Prof. Dr. Şahin Kesici 

Çevirmen/ler: 
Prof. Dr. Zeliha Traş

Yayın Danışmanı:
Klinik Piskolog Mehmet Teber

BDOT
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Yazar
Susan M. Knell Klinik 
Psikologtur. Clevelan Büyükşehir 
Çocuk Rehberlik Merkezi’nin 
Tanı Değerlendirme Birimi 
yöneticisidir.

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi 
Bilişsel-davranışçı ilkelere dayanan teorik bir çerçeve sağlamak ve 
bunları gelişimsel olarak hassas bir yolla bütünleştirmek

Susan Knell

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi (BDOT) oyun terapisi paradigması içinde bilişsel 
ve davranışçı müdahaleleri birleştirmektedir. Bilişsel-davranışçı ilkelere dayanan teo-
rik bir çerçeve sağlamaktadır ve bunları gelişimsel olarak hassas bir yolla bütünleştir-
mektedir. Böylece, sözlü ve sözlü olmayan yaklaşımların yanında oyun, problemlerin 
çözümünde kullanılmaktadır. BDOT, çocuğun sorunlarının direk konuşulmasından 
kaçınılan yönlendirmesiz oyun terapisinden farklılaşmaktadır. Belirli bir problem çöz-
me yaklaşımı kullanılmakta ve bu çocukların daha uyumsal düşünce ve davranışlar ge-
liştirmesine yardımcı olmaktadır. Bilişsel-davranışçı terapiler, bilişlerin insanların nasıl 
hissettiği ve davrandığını belirlediği ve hatalı bilişlerin psikolojik rahatsızlıklara yol 
açtığı temel varsayımına dayanmaktadır. Bilişsel-davranışçı terapiler uyumsuz düşün-
celeri belirlemeye, düşüncelerin arkasındaki çıkarımları anlamaya ve sağlıklı bilişsel 
işleyişe engel olan mantıksız fikirleri düzeltmeye odaklanmaktadır. Gelişimi yaklaşık 
yirmi beş yıl öncesine dayanan bu gibi terapiler geleneksel olarak yetişkinlerle kulla-
nılmaktayken; son zamanlarda ergenler ve çocuklarla da kullanılmaya başlanmıştır.
Okul öncesi ve okul dönemindeki çocuklarının düşünce sistemlerindeki çar-
pıtmaları anlamak ve düzeltmek için çok küçük oldukları yaygın olarak kabul 
görmektedir. Bununla birlikte, BDOT’daki yeni gelişmeler, tedavi gelişimsel 
olarak duyarlı olursa ve çocukların ihtiyaçlarına uyum sağlanarak düzenlenir-
se,   bilişsel stratejilerin küçük çocuklarla da etkin bir şekilde kullanılabileceğini 
göstermektedir. Örneğin, bilişsel terapi metotları yetişkinlerle direk konuşulur-
ken, çocuklara dolaylı olarak, oyun faaliyetleri ile iletilmelidir. Özellikle, kukla-
lar ve oyuncak hayvanlar mantıksız davranışlara karşı gelme ve pozitif öz ifade 
gibi bilişsel stratejilerin kullanılmasını modellemede çok faydalı olabilmektedir.
BDOT, yapılandırılmış ve hedef odaklıdır ve müdahalesi doğası gereği yönlendiricidir.

Ne Dediler?

Susan Knell’in kitabı geleneksel oyun terapisi bakış açısını detaylandırmakta-
dır. Oyun terapisindeki çeşitli teorik yaklaşımları tartışmakta ve geleneksel olan 
oyun terapisini bilişsel davranışçı müdahalelerle birleşimini açıklamaktadır. Çe-
şitli terapötik sorunları olan çocuklarla çalışan her türlü yaklaşıma sahip terapist 
tarafından okunabilecek harika bir kitap.

Dennis P. Cantwell

Uzun zamandır beklenen bu kitap, bilişsel davranışçı yaklaşımların farklı rahatsız-
lıklara ve hasta gruplarına uygulanmaya devam edilmesinde dönüm noktasıdır. İlk 
defa, bilişsel terapist, bilişsel davranışçı ilkelerin oyun terapisiyle birleştirilmesi ile 
ilgili Susan Knell’in engin deneyimlerinden yararlanabilecektir. Yazar, sadece ço-
cuklarla çalışmak için ayrıntılı plan sunmamış aynı zamanda çocukluk döneminin 
tipik problemlerini tedavi etmede detaylı yönergeler vermiştir. Bu kitap, hem ace-
mi hem de deneyimli çocuk terapistler tarafından “mutlaka okunmalı” kitabıdır.

Aaron T. Beck M.D., Psikiyatri Profesörü, Pennsilvanya 
Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Yazarlar
Kerry Kelly Novick ve Jack 
Novick, Michigan Psikanaliz 
Enstitüsü fakültesinde çocuk, 
ergen ve yetişkin psikanalistleridir. 
35 yıldır çocuklar ve ailelerle 
çalışıyorlar ve Ann Arbor’da kar 
amacı gütmeyen bir psikanaliz 
okulu, Allen Creek Anaokulu’nu 
kurmak için diğer meslektaşlarına 
katıldılar. Hem Jack hem de Kerry 
Novick kapsamlı bir şekilde yazılar 
yazmıştır. İlk kitapları Korkunç 
Simetri: Sadomazoşizmin Gelişimi 
ve Tedavisi’dir.

Etkili Terapi İçin Ebeveynlerle Çalışmak 
Ebeveynlerle çalışmanın çocuk ve ergen terapisinde   
kritik rolünü gösterir 

Kerry Kelly Novick & Jack Novick

Etkili Terapi için Ebeveynlerle Çalışmak, çocuk ve ergen terapisinde ebeveynle çalışmanın 
kritik rolünü gösterir. Novickler, ebeveyn-çocuk ilişkisinin yeniden inşa edilmesinin ço-
cuklarda ve ergenlerde uzun süreli terapötik değişime katkıda bulunduğunu öne sürer. Ya-
zarlar, çok sayıda gerçek klinik örnekle, ebeveynle çalışmayı bireysel çocuk ve ergen teda-
visiyle bütünleştirmek amacıyla klinik teknikler kullanmak için pratik bir kılavuz sağlıyor.

Etkili Terapi için Ebeveynlerle Çalışmak, ebeveynlerin ve terapistlerin çocuğun sağlıklı 
gelişimini desteklemek için güçlü bir bağ oluşturabileceğini gösteriyor. Kerry ve Jack No-
vick, ebeveynlere değerlendirmeden sonlandırmaya ve ötesine geçişte yardımcı olmak için 
gözden geçirilmiş terapötik bağ kurma modellerini ve iki öz-düzenleme sistemini uygu-
luyorlar. Kitap, babalarla çalışma, boşanma sorunları, çeşitli aile yapıları ve ebeveynlerle 
birçok iletişim biçimi gibi çok çeşitli durumları kapsıyor. Aile sırları ve bağlılık çatışmaları; 
ebeveynler sıkıntılı olduğunda ne olur; ergenlerin yaşamlarında ebeveynlerin önemi, bun-
ların hepsi ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Mahremiyet ve gizlilik, gerçek gizliliğin anlamını 
ve önemini açıklığa kavuşturmak için tanımlanmış ve farklılaştırılmıştır.

Ne Dediler?

Etkili Terapi için Ebeveynlerle Çalışmak nadir bir yapıttır. Psikanalizde neredeyse hiç 
yazılmayan bir konu üzerine yazılmıştır. Aynı zamanda başka bir nedenden ötürü nadir 
bulunan bir kitaptır! Abartılı iddialarda bulunmazken, çocuk analizinde ebeveynle çalış-
mak hakkındaki geleneksel düşünme biçimini sakin bir şekilde tersine çevirir. Bu nedenle 
özellikle tüm çocuk analistlerinin okuması ve verdiği mesajı dikkate alması gerekir. Bu 
kitap, uygulamalı tavsiye ve teorik fikirlerin ilgi çekici bir karışımına sahiptir. Tüm dene-
yim seviyelerinde klinisyenler için faydalıdır. Tedavi ettiğimiz çocukların aileleriyle nasıl 
çalıştığımıza yönelik yeni ve dikkatli bir bakış, son derece canlandırıcı ve çok gecikmiş bir 
kitap. Bu görüş, iki mükemmel klinisyenin yıllarca süren klinik uygulamalarına dayandığı 
için özellikle önemli. 

Amerikan Psikanaliz Derneği Dergisi
Bu kitap, çocuk psikiyatrisi uygulamamızda, birçoğumuzun birkaç yıl önce klinik olarak 
benimsediği bir değişimi meşrulaştıran bir dönüm noktasını temsil ediyor. Tüm çocuk ve 
ergen uygulayıcılar tarafından okunmalı, tartışılmalı ve geliştirilmelidir. 

Kanada Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademis

Çok uzun süredir ebeveynler, çocukları adına terapötik çalışmalarda ortaklar olarak hak 
ettikleri yerlerinden mahrum bırakıldı. Novicks, her yaştan çocukla ve gelişimin her aşa-
masında çalışırken ebeveynlerin çalışmaya dahil olmalarını tartışmasız bir şekilde savunur. 
İhmal edilmiş bir uygulama alanına bu paha biçilmez katkıyı  sağladıkları için modellerin-
den ve birçok klinik örneklemeden öğrenilecek çok şey var. 

Denia Barrett, Editör, Çocuk Analizi: Klinik, Teorik ve Uygulamalı

Etkili Terapi İçin Ebeveynlerle Çalışmak, Kerry ve Jack Novick tarafından sunulan olağa-
nüstü derecede önemli bir katkıdır. Çalışmaları, çocuk ve ergen psikanalistleri ve psikote-
rapistleri tarafından ebeveynlerle bakım çalışmalarına karşı onlarca yıllık direnişe etkili bir 
şekilde karşı koymaktadır. Çalışmaları, ebeveyn işlevi ve çocuk gelişimi arasındaki kaçınıl-
maz olarak devam eden etkileşimin altını çiziyor. 

Leon Hoff man M.D., New York Psikanaliz Derneği ve Enstitüsü, Dışsallaştırma 
Davranışlarıyla Çocuklar için Düzenleme-Odaklı Psikoterapi El Kitabı’nın (RFP-C) 
ortak yazarı
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Yazar
Charles E. Schaefer, 
Ph.D., Hackensak, New 
Jerseydeki Fairleigh Dickinson 
Üniversitesindeki Psikolojik 
Hizmetler Merkezinin yönetmeni 
ve psikoloji profesörüdür.

Çocuk Oyununun    
Terapötik Kullanımı 
Oyun terapisinin doğasını, amacını, değerlerini, terapi 
zamanlarını ve çocukların davranış problemlerini çözmeyi 
araştırmıştır 

Charles E. Schaefer- Editör

Üretken bir yazar ve editör olan Dr. Charles Schaefer bir kez daha zihin 
sağlığı çalışanları dünyasına “türünün ilk örneği” bir kitapla geldi. Bu 
bilgi verici ve iyi yazılmış olan bölümlerin derlemesi, tarihi ve teorik 
incelemelerin yanı sıra değerlendirilen sorunların açıkça altını çizen du-
rum çalışmalarıyla desteklenen pratik değerlendirmeleri de barındırıyor. 

Bu kitap, değerli iç görüleriyle çocuk terapistlerinin oyun terapisinin 
değişime yol açmada neden bu kadar etkili olduğunu anlamasını sağ-
layacak. Oyunun Terapötik Güçleri, eğitim düzeyleri veya terapötik 
eğilimleri fark etmeksizin, oyun terapisini kullanan bütün profesyo-
neller için içtenlikle tavsiye edilmektedir.

(Karen Gitlin-Weiner)

Ne Dediler?

Oyunun Terapötik Güçleri oyunun doğasını, amaçları ve değerlerini, 
ve terapi seanslarının çocukların davranışlarını düzeltmek için nasıl 
kullanılabileceğini keşfeden klinisyenler tarafından yazılmış 15 bölüm-
den oluşan düşündürücü bir kitap. Güzel yazılmış ve zevkli olmasının 
yanı sıra kitap, oyun terapisi hakkında güzel fikirler için bir depo gibi 
ve hem öğrenci hem de öğretmenlerle beraber genel psikologlar için de 
faydalı. Kitapta bin kitap ve basılmış makale referansı da var. 

Salvatore Russo

Etkili Terapi İçin Ebeveynlerle Çalışmak, bir hazine kutusu gibi. 
Oyun terapistleri, kitaba ilgi duyma ihtimali en yüksek olan kişiler. 
Lakin oyun, insanların hayat boyu büyüme ve sağlıklı gelişimi için 
evrensel bir öneme sahip olduğundan diğer zihin sağlığı profesyo-
nelleri de kitabı değerli bulacaktır. Çocuk oyunu “önemsiz aktivite” 
değildir. Oyun yalnızca çocuğun büyümesi ve gelişmesine katkı sağ-
layan temel bir günlük iş değil, oyun aynı zamanda yetişkin olarak 
gösterebilecekleri gelecekteki yaratıcılıklarının da ilk kıvılcımlarını da 
barındırır. Çocuklar ve oyunları hakkında daha fazla anlayışa sahip 
olmak, terapistlere oyunlarında olmasa da, günlük işlerinde fayda 
sağlayacaktır.

Joan J. Zilbach
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