PSİKANALİTİK ÖYKÜ TESTİ

Warning: strtotime() [ function.strtotime ]: It is not safe to rely on the system's timezone
settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set()
function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most
likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Moscow' for '+03/3.0/no DST'
instead in
/home/ruhsmcom/public_html/yazilarim/l
ibraries/joomla/utilities/date.php
on line 5
6
Warning: date() [ function.date ]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You
are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In
case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely
misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Moscow' for '+03/3.0/no DST' instead in
/home/ruhsmcom/public_html/yazilarim/libraries/joomla/ut
ilities/date.php
on line 198

LUİSA DÜSS PSİKANALİTİK ÖYKÜ TESTİ
Düss Öykü Testi, çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin
en geliştirilmişlerinden biridir.
Bu teste yararlanılan öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde
hazırlanmıştır. Luisa Düss bunu yaparken, deneklerin komplekslerine karşılık olan yanıtlarını
göz önünde tutuyor ve şu varsayıma dayanıyordu:
«Eğer denek, öykülerden birine takılır, anlamlı içerik taşıyan veya sembolik değeri olan yanıtlar
verirse veya yanıt vermekten kaçınırsa, bu, o öykü veya öykü kahramanının, denekte bulunan
kompleksi uyandıracak bir çağrışım oluşturduğu anlamına gelecekti.»

Buna göre her öykü veya öyküdeki kahramanlar bir veya birkaç kompleksle ilgilidir. Deneyim
sırasında, bazı komplekslerin karşılığı olan soruların üstünde durmak ve alınan yanıtların
anlamlı oluşlarına göre daha derinleştirerek sorular sormak gerekir. Bunun içindir ki, bu
öykülerin, bilinçaltı simgelerini ve psikanalitik soru sorma tekniğini iyi bilen bir uygulayıcı
tarafından kullanılması daha doğru ve yerinde olur.
Luisa Düss, aile ve okuldan gelen öğelerin etkisini azaltmak için, öykülerden üçünün konusunu
hayvanlardan seçmiştir. Test uygulanırken deneğin kendisini kolayca öykü kahramanının yerine
koyması gerekir. Bunun için öyküler sıralanırken, en az suçluluk duygusu uyandırabilecek
komplekslerden başlanması tercih edilmiştir.
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Öyküler özellikle çocuklar için hazırlanmış olmakla birlikte yetişkinlere de bir düş gücü testi
olarak uygulanabilir. Kültürlü yetişkinlerin yanıtları genellikle zeki ve mantıklıdır. Kültürel düzeyi
düşük, zihnî yetenekleri fazla olmayan yetişkinlerinse verdikleri yanıtlar sembolik ve
spontane'dir.
Öyküler aşağıda kendi normal dizimleri içinde aktarılmıştır:

KUŞ ÖYKÜSÜ I
(Çocuğun ana babadan birine olan bağlılığını veya geleceğini görme biçimini açığa
çıkarmak içindir)
Bir ormanda çam ağacındaki yuvalarında yaşayan baba, anne ve yavru
kuş yuvalarında uyuyorlarmış. Derken gece, sert, ama çok sert bir rüzgâr
çıkmış. Rüzgâr ağacın dallarını silkelemiş, sarsmış. Yuva da kuşlar da
yere düşmüşler. Kuşlar korkuyla uyanmışlar. Anne kuş hemen uçup bir
çam ağacına, baba da başka bir çam ağacına konmuş. Şimdi yavru kuş ne
yapacak? O da çok güzel uçabiliyormuş artık!

EVLİLİK YILDÖNÜMÜ ÖYKÜSÜ II
(Eğer çocuk ana babanın odasında bir şok geçirmişse, bunun belirlenmesi içindir. Ana
baba beraberliğini ve mutluluğunu kıskanır mı?)
Bir anne ile babanın evlenmelerinin yıldönümü idi. Onlar birbirlerini çok seviyorlardı ve o gün
için pek güzel bir eğlence hazırlamışlardı. Bu güzel eğlencenin tam orta yerinde, çocuk kalkıp
bahçeye çıkıyor? Neden acaba?

KUZU ÖYKÜSÜ III
(Sütten kesilme ve kardeş kompleksinin belirlenmesi için)
Bir çayırda, bir anne koyunla bir küçük kuzu yaşıyorlardı. Küçük kuzu bütün gün annesinin
yanında sıçrayıp duruyordu. Her gece annesi ona çok sevdiği sıcak süt veriyordu. Aynı
zamanda kuzu ot da yemeğe başlamıştı. Bir gün anne koyuna minicik bir kuzu getirdiler. Gelen
kuzu çok acıkmıştı. Anne koyundan süt istiyordu. Fakat anne koyunun ikisine de yetecek kadar
sütü yoktu. Büyük kuzuya dedi ki: «İkiniz için de taze sütüm yok! Sen artık taze ot yiyeceksin!»
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Büyük kuzu ne yapsın?
(Yalnız sütten kesilme kompleksini görmek için küçük kuzunun gelişini ortadan kaldıracağız. O
zaman «Koyunun artık sütü yoktur ve kuzusunun artık ot yemeğe başlaması icap ediyor.»
demek gerekecektir.

CENAZE ÖYKÜSÜ IV
(Saldırganlık, ölüm istemi, suçluluk, kendini cezalandırma duygusunu meydana
çıkartmak için)
Köyün yolundan bir cenaze geçiyor. Herkes soruyor. «—Kim ölmüş?» Cevap veriyorlar «Şu
evde oturan ailelerden biri.» Kimdir bu ölen?
Ölümü bilmeyen çocuklara hikâye şöyle anlatılır.
Aileden biri yola çıkmış ve bir daha gelmemek üzere uzağa, çok uzağa gitmiş. Acaba bu kimdir?

KORKU ÖYKÜSÜ V
(Bunalım ve kendini suçlamayı belirlemek için)
Bir çocuk usulca şöyle dedi: Ah ne kadar korktum! Acaba o neden korkmuştur?

FİL ÖYKÜSÜ VI
(Hadımlık Kompleksi için)
Bir çocuğun çok sevdiği küçük bir fili varmış. Fil uzunca hortumu ile pek güzelmiş. Bir gün
gezmeden dönüşte odasına girince, çocuk fili pek değişmiş bulmuş. Değişmiş olan nedir ve
niçin değişmiştir?

YAPILMIŞ EŞYA ÖYKÜSÜ VII

(Anal kompleksi, mal canlılığı ve inatçılığı belirlemek için)
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Bir çocuk topraktan birçok şeyler imal etmede başarılı olmuş. (Bir kule vs.) Bunları çok
seviyormuş. Annesi bunları kendisine vermesini isterse ne yapacaktır. Verecek midir?

ANNE VE BABA İLE GEZİNTİ ÖYKÜSÜ VIII
(Oedipus ve Elektra komplekslerini belirlemek için)
Bir kız çocuk (veya annesi ile erkek çocuk) babası ile ormanda baş başa çok güzel bir gezinti
yapmışlar. Bu gezintiden ikisi de çok hoşlanmışlar. Eve girdikleri zaman anne (baba)'nın
yüzünün her zamanki gibi olmadığını görmüşler. Niçin?

HABER ÖYKÜSÜ IX
(İstek ve korkularını anlamak için)
Bir çocuk okuldan (gezmeden) dönmüştü. Annesi ona dedi ki: Derslerine hemen başlama, sana
verilecek bir haberim var!» Annesi acaba ona ne söyleyecek?

FENA RÜYA ÖYKÜSÜ X
(Önceki öyküleri kontrol için)
Bir çocuk sabahleyin çok yorgun uyandı ve dedi ki: «Ah öyle fena bir rüya gördüm ki!» Acaba ne
görmüştü?
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