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Moreno’nun vizyonu, kişinin olgunlaşma sürecinde, bütün sınırlılıklara rağmen 
oluşturulan bir sosyo-emosyonel toprakta büyüyerek kendi kişisel potansiyeline 
yakınlaşmasıdır. Buna “Terapötik Dünya Düzeni” denir.  
 

(Zerka Toeman Moreno) 
 
 

 
 

Moreno’s vision is allowing to grow up a person in a socio-emotional soil created in 
spite of all limitations in the process of maturation and to get closer to this personal 
potential. This is called “Therapeutic World Order”.  
 

(Zerka Toeman Moreno) 
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İPE’DEN HABERLER / 2022 
 

NEWS FROM IPI / 2022 
 
 

28. İSTANBUL PSİKODRAMA KONFERANSI BAŞARIYLA DÜZENLENDİ 
“Psikodramada Kendilik Rolü- Kimiz, Kim Olmalıyız? 
Psikolojik Varoluştan Kozmik Varoluşa Bir Yolculuk” 

 Mayıs 2022 
(Enstitümüz her sene psikodramatistlere ve enstitünün yaklaşık 350 öğrencisine yönelik psikodrama 

konferansları düzenlemektedir). 
 

28th INTERNATIONAL PSYCHODRAMA CONFERENCE SUCCESSFULLY DONE 
“The Role of the Self in Psychodrama- Who Are We, Who Should We Be? 

A Journey from Psychological Existence to Cosmic Existence” 
  May 2022 

(Our institute organizes psychodrama conferences for approximately 350 students of the institute every year). 
 

 
PSİKODRAMA EĞİTİM GRUPLARI 

PDR, Psikoloji ve Psikiyatri mezunlarına psikodrama eğitimleri veren Türkiye Psikodrama Enstitüleri 
Birliği’nde, 22 grup bulunmaktadır. Yeni hazırlık ve üst aşama grupları planlanmaktadır. 

 
PSYCHODRAMA TRAINING GROUPS 

There are 22 groups in the Union of Psychodrama Institutes of Türkiye which provides psychodrama training 
to Psychological Counseling, Psychology and Psychiatry graduates. New preparatory and new upper level 

groups are planned. 
  

 
PSİKODRAMA ENSTİTÜLER BİRLİĞİ 

Kayseri Psikodrama Enstitüsü ve Ankara Pusula Psikodrama Enstitüsü, İPE bünyesinde çalışmalarını 
Psikodrama Enstitüler Birliği olarak sürdürmekte; İstanbul, Kayseri, Ankara, İzmir, Sivas, Gaziantep ve 

Mersin olmak üzere çeşitli illerde eğitim gruplarını gerçekleştirmektedir. 
 

UNION OF PSYCHODRAMA INSTITUTES 
Kayseri Psychodrama Institute and Ankara Pusula Psychodrama Institute continue their work as 

Psychodrama Institutes Union within the body of Istanbul Psychodrama Institute; It organizes training 
groups in various cities, including Istanbul, Kayseri, Ankara, İzmir, Sivas, Gaziantep and Mersin. 

 
 
PDR VE PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ PSİKODRAMA GRUPLARI 

Alandaki öğrencilere psikodramatik metodu tanıtmak amacıyla düzenlenen öğrenci gruplarına bu yıl da devam 
edilmektedir. 

 
PSCHOLOGY AND PSYCHOLOGICAL COUNCELING STUDENTS PSYCHODRAMA GROUPS 
Student groups organized to introduce the psychodramatic method to students in the field continue this year as 

well.  
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İSTANBUL SPONTANİTE TİYATROSU  
Her yıl en az 4 gösteri düzenleyen İstanbul Spontanite Tiyatrosu, pandemi döneminde ara verdiği gösterilere 

Mayıs 2022’de açılışı yaparak yeniden başlamıştır. 
 

İSTANBUL PLAYBACK THEATRE 
İSTANBUL SPONTANEITY THEATRE 

The Istanbul Spontaneity Theater, which organizes at least 4 shows every year, resumed its shows, which was 
interrupted during the pandemic period, by opening in May 2022. 

 
 

 
ÇOCUK PSİKODRAMASI GRUPLARI 

İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde Çocuk Psikodraması Gruplarına bu sene de devam etmekte olup, 2 ayrı yaş 
grubu ile çalışmalara başlanmıştır. 

 
CHILD PSYCHODRAMA GROUPS 

Child Psychodrama Groups continue this year at Istanbul Psychodrama Institute, and work has begun with 2 
different age groups. 

 
 

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİNDE PSİKODRAMA DERSİ 
İstanbul Psikodrama Enstitüsü, BAU’da gerçekleştirdiği “Psikodrama Grup Psikoterapisine Giriş” dersine 

6.yılında devam etmektedir. 
 

PSYCHODRAMA LECTURE IN BAHÇEŞEHİR UNIVERSITY 
Istanbul Psychodrama Institute has started its 6th year of “Introduction to Psychodrama Group 

Psychotherapy” lesson at Bahçeşehir University. 
 

 
 

PSİKODRAMA YAŞANTI GRUPLARI 
Yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen Psikodrama Yaşantı Grupları, bu yıl 2 ayrı grupla çalışmalarına 

başlamıştır. 
 

PSYCHODRAMA WITH PATIENTS  
Psychodrama Experience Groups, organized for adults, started to work with 2 separate groups this year. 

  
 

 
PSİKODRAMA ŞİRKET EĞİTİMLERİ 

İstanbul Psikodrama Enstitüsü şirketlere yönelik olarak psikodrama, sosyodrama ve sosyometri sistemiyle 
çalışmalar düzenlemekte ve eğitimler vermektedir. 

 
PSYCHODRAMA APPLICATIONS FOR COMPANIES  

Istanbul Psychodrama Institute organizes trainings by using psychodrama, sociodrama and sociometry for 
companies. 

 
 

 
PSİKODRAMA OKUL EĞİTİMLERİ 

İstanbul Psikodrama Enstitüsü okulların ihtiyaçlarına göre çeşitli psikodrama ve sosyodrama teknikleri 
eşliğinde çalışmalar yürütmektedir. 

 
PSYCHODRAMA APPLICATIONS FOR SCHOOLS 

İstanbul Psychodrama Institute organise trainings by using psychodrama, sociodrama and sociometry 
techniques.  
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KONFERANSLAR VE TANITIM VİDEOLARI 
IPI Enstitü Başkanı Deniz Altınay’ın çeşitli konularda vermiş olduğu konferans videolarına ve söyleşilerine 

Deniz Altınay YouTube kanalından, podcast’lerine Deniz Altınay Spotify hesabından ulaşılabilir. 
 

 LECTURES AND VİDEOS 
 You can access the conference videos and interviews given by the President of the Institute Deniz Altınay on 

various topics on Deniz Altınay YouTube channel, and his podcasts on Deniz Altınay Spotify account. 
  

 
ENSTİTÜ YAYINLARI 

Enstitümüzün öncülüğünde yayınlanmış kitaplarımızı bu yıl da satışı, dağıtımı ve tanıtımı, sürdürülmüştür. 
Kitaplar aşağıda listelenmiştir. 

 
IPI PUBLICATIONS 

Here is the books published from IPI continues to sell , promote and distribute. Here is the book list: 
  

• Psikodrama 450 Isınma Oyunu / Deniz Altınay 
Psychodrama 450 Warming up Techniques / Deniz Altınay 

 
• Psikodrama Grup Psikoterapisi El Kitabı / Deniz Altınay  
    Handbook of Psychodrama Group Psychotherapies / Deniz Altınay 

 
• Sahnede Yaratıcılık (Spontanite Tiyatrosu) / Deniz Altınay 

Creativity on Stage (Spontaneity Theatre) / Deniz Altınay 
 
• Çocuk Psikodraması / Deniz Altınay 

Child Psychodrama / Deniz Altınay 
 
• Psikodramada Çağdaş Yaklaşımlar / Derleyen: Deniz Altınay (Çok Yazarlı) 

Contemporary Approaches in Psychodrama”- Ed.Deniz Altınay (Multiple Writer) 
 

• Psikodramada Seçme Konular / Derleyen: Deniz Altınay (Çok Yazarlı) 
Selected Issues in Psychodrama” - Ed.Deniz Altınay (Multiple Writer) 
 

• An / Deniz Altınay 
     The Moment / Deniz Altınay 
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BAŞ YAZI 
 

 
   Uzm.Psk.Dnş.Deniz Altınay 

                                                                                                             Eğitmen Psikodramatist 
                                                                                                                      Enstitü Başkanı 

 
 
 

İstanbul Psikodrama Enstitüsü, Türkiye 
Psikodrama Eğitim Enstitüleri’nin kurucu ve 
yönetici enstitüsü olarak bu sene Eğitici 
Eğitiminin 2.sini organize ederek tüm 
enstitülerin ihtiyacı olan eğitmen ihtiyacını 
karşılamayı hedefledi. Bu hedefe ulaşırken 
eğitimlerini tamamlayan eğitmenlerin bu 
değerli makalelerini sunmaktan gurur 
duyuyoruz.  
 
Psikodrama Grup Psikoterapisi Türkiye’de hak 
ettiği değeri bulmuş ve kendini kanıtlamış bir 
sistem olarak varlığını sürdürmektedir. Alanda 
yaptığımız tüm çalışmalar, verdiğimiz eğitimler, 
yazdığımız kitap ve makaleler ve geliştirdiğimiz 
yeni uygulamalar ile bu yeri çok çalışarak hak 
etmiş durumdayız.  
 
Eğitici Eğitimi yaklaşık 100 saatlik bir ek 
çalışma ile enstitümüzden mezun psikodrama 
terapistlerinin arasından seçilen uzmanlarla 
yürütülmekte ve 8-10 kişilik bir grup ile 
düzenlenmektedir. Teorik çalışmaların yanı sıra 
bir grup süreci yaşanmakta ve psikodrama grup 
psikoterapisinin nasıl öğretilmesinin daha iyi 
sonuç verdiği detayları ile ele alınmaktadır. Bu 
eğitim, grup üyelerinin mükemmel 
diyebileceğimiz bir kohezyona ulaşmaları ile  
 
 

daha başarılı olmaktadır. Çatışmaların olduğu 
gruplarda eğitim performansı düşürmektedir. 
 
Psikodrama Grup Psikoterapisi sistemi içinde 
derin incelikleri barındırmaktadır. Çok güçlü 
teoriler ve derin bir felsefe ile beslenmekte ve 
etkili teknikler ile uygulamada ön plana 
çıkmaktadır. Psikodrama Grup Psikoterapisi 
başkaca hiçbir disiplin ya da sistemle entegre 
olmaya ihtiyaç göstermez. Bu alanda 
entegrasyon için birçok çalışma ya da konferans 
gözlemlesek de bunların gereksiz çalışmalar 
olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara ayrılan 
zamanın bir kayıp olduğu gerçeği ortadadır. Eğer 
bu sistemi doğru anladıysanız asla böyle bir 
çabanın içine girmek ihtiyacı hissetmezsiniz. 
 
Bu dergide makaleleri bulunan yeni 
eğitmenlerimiz kutluyor ve eğitim hayatlarında 
başarılar diliyoruz. Onlar Türkiye psikoterapi 
dünyasının geleceğini oluşturacak uzmanlar 
olarak alanda yerlerini almışlardır. Psikodrama 
Grup Psikoterapisini özümsemiş uzmanlar 
olarak alanı daha da geliştireceklerine olan 
inancımız tamdır. 
 
Jacob Levi Moreno ve Zerka Toeman Moreno 
başta olmak üzere psikodrama grup 
psikoterapisini yaratan ve geliştiren tüm 
uzmanlara teşekkürlerimizi sunarız. 
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EDITORIAL 
 

 
Deniz Altınay 

Istanbul Psychodrama Institute 
President of Istanbul Psychodrama Institute 

 
 
 
Istanbul Psychodrama Institute, as the founding 
and head institute of the Turkish Union of 
Psychodrama Education Institutes, organized the 
2nd Training of Trainers this year, aiming to 
meet the need for trainers of all institutes. We are 
proud to present these valuable articles by 
trainers who completed their training while 
achieving this goal. 
 
Psychodrama Group Psychotherapy continues to 
exist as a system that has found the value it 
deserves and has proven itself in Türkiye. We 
have deserved this place by working hard with all 
the studies we have done in the field, the trainings 
we provide, the books and articles we have 
written and the new applications we have 
developed. 
 
Training of Trainers is carried out with experts 
selected among psychodrama therapists 
graduated from our institute with an additional 
study of approximately 100 hours and is 
organized with a group of 8-10 people. In 
addition to theoretical studies, a group process is 
experienced and psychodrama is discussed in 
detail how teaching group psychotherapy gives 
better results. This training is more successful 
when group members reach a cohesion that we 
can call perfect. Educational performance 
decreases in groups with conflicts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Psychodrama contains deep subtleties within the 
Group Psychotherapy system. It is fed by very 
strong theories and a deep philosophy and 
comes to the fore in practice with effective 
techniques. Psychodrama does not need to be 
integrated with any other discipline or system. 
Although we observe many studies or 
conferences for integration, we think that these 
are unnecessary studies. It is obvious that the 
time allotted to them is a waste. If you have 
understood this system correctly, you will never 
feel the need to engage in such an effort. 
 
We congratulate our new trainers who have 
articles in this journal and wish them success in 
their education life. They have taken their place 
in the field as experts who will create the future 
of the psychotherapy world in Türkiye. As 
experts who have internalized Psychodrama 
Group Psychotherapy, we have full confidence 
that they will further develop the field. 
 
We would like to thank all the experts who 
created and developed psychodrama group 
psychotherapy, especially Jacob Levi Moreno 
and Zerka Toeman Moreno. 
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İSTANBUL PSİKODRAMA ENSTİTÜSÜ 
2.PSİKODRAMA GRUP PSİKOTERAPİSİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SÜRECİ 

KISA BİR GÖZLEM 
 

 
Uzm.Psk.Esra Bilik 

Eğitmen Psikodramatist/ Süpervizör 
IPI Çocuk Birimi Koordinatorü 

Klinik Sinir Bilimleri Uzmanı 
 
 

Geçtiğimiz dönem İstanbul Psikodrama 
Enstitüsü olarak ikincisini sonlandırdığımız 
“Eğitici Eğitimi” programı ile yeni 
eğitmenlerimiz bünyemize katıldı, her birini 
tekrar kutlarım.  
 
Eğitici Eğitimi süreci yaklaşık 100 saatlik özel 
bir eğitimi kapsamaktadır. Bu eğitim içinde 
Psikodrama Grup Psikoterapisi sisteminin nasıl 
öğretileceğinin yanı sıra tüm eğitmen adayları 
önemli ve derin bir psikodrama grup sürecinden 
geçmektedirler. Bu değerli süreç içinde sistemin 
detaylıca ele alınmasının yanı sıra genel olarak 
psikoterapinin yeri ve güncel gelişmeleri üstünde 
de durulmaktadır. Psikoterapi dünyası içindeki 
zenginlik nedeniyle dikkate değer gelişmelere 
sahne olsa da Moreno sisteminin geçen 
yüzyıldan bu yana bu denli kapsayıcı bir sistem 
olarak yerini koruması ve dünyanın güncel 
sorunlarına cevap vermesi oldukça önemli bir 
gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyatri 
kavramı Moreno’nun dehasının bir ürünüdür ve 
toplumun iyileştirilmesi disiplini olarak 
anlaşılmalıdır. 
 
Eğitici Eğitimi Koordinatörü olarak yer aldığım 
ancak birden çok rolü aynı anda sürdürdüğüm bu 
süreçte, grubun bir parçası olmak benim için yine 
içinde çok kazanımı barındıran bir süreç oldu. 
Moreno’nun “Tanrı yeniden dünyaya gelseydi 
grup olarak gelirdi.” sözünde saklı olan pek çok 
anlamdan bir tanesi de birlikte olmanın 
bireylerdeki yaratıcı gücü aktive ettiği gerçeği ile 
bağlantılı olmalıdır. Üyeler, grup sayesinde 
kendi içlerinde var olan potansiyel ile karşılaşır 
ve bunu yeni biçimler içinde açığa çıkarma 
cesareti kazanırlar. Her grubun farklı kimliği, 
bunu sonsuz çeşitlilikte yapma olanağı doğurur 
ve her türlüsü çok öğreticidir.  Eğitici eğitiminde 

grubun halihazırda psikodramatistlerden 
oluşuyor olması, doğal olarak daha üst düzey 
bir öğrenme, sorgulama ve derinleşmeyi 
sağlamaktadır. Bununla beraber bu gibi 
gruplarda, bilginin önyargılara sebep olduğu 
körlüklere veya grubun “eğitim alan” rolünün 
fazla baskın kalması bazı eğitmen adaylarında 
yaşantısal süreçlere dair çeşitli dirençlere sebep 
olabilir.  
 
Eğitici eğitimi lideri, tüm olasılıkları gören ve 
buna uygun yaratıcı ve spontan müdahaleler ile 
süreci yapılandırandır. Bu noktada liderin 
deneyiminin yanı sıra an’da olma becerileri çok 
önemlidir. Ancak an’da kalabilen bir lider, 
yaşantısal akışı gözeterek hedefleri koruyan bir 
dengede ilerlemeyi başarabilir. Eğitici eğitimi 
programı içinde liderin bu temel beceriler 
eşliğinde sürecin içinde kendi “psikodrama 
eğitmeni” rolünü, grubun gözlemleri üzerinden 
tartışma yolunun en etkili öğretme yollarından 
biri olduğu gözlemledim. Liderin sürecin içinde 
kontratların yapılmasından, ısınma oyunlarının 
yönetilmesine, protagonist çalışmalarının 
akışına yön verilmesinden, paylaşımların 
yapılandırılmasına dek her aşamada bu aktif, 
an’da, bazen an’ı dondurarak ve grupla 
etkileşimi sağlayarak ilerlemesi çok ince 
detaylarda önemli bilgilerin yakalanmasına 
olanak verdi. Böylece süreçte, bir psikodrama 
liderinin bir oturumda hep beraber tartışarak 
belirlediğimiz eğitmen rolünün 109 alt rolünün, 
hangilerini hangi durumlarda daha aktif 
kullandığına canlı olarak tanık olundu. Aynı 
zamanda liderin yaratıcı ve spontan olmasının 
gerekliliğinin, rol esnekliği ve duruma göre alt 
roller arasında gezinmesi için önemli bir 
önkoşul olduğu eğitici adayları için görünür 
oldu.  
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Bu süreçte, üyelerin kalan temalarının 
tamamlanması üzerinden bir protagonist 
çalışmasının incelikleri, psikodramanın 
uygulama alanlarının teori ve pratiği, ısınma 
oyunları, paylaşımların yapılandırılması, eğitim 
süreçleri ve işleyişi gibi birçok konuda 
derinleşme sağlandı. Tüm teori ve uygulamalar, 
eğitmen adayları için bir hatırlama ve 
tamamlanma olduğu kadar, kendini test etme 
şansını da doğurdu. Grup süreçlerinin, bağlar ve 
sosyometri, alınan roller, paylaşımlar, grubun 
aynalaması gibi pek çok farklı şekillerde bireye 
kendini gösterdiğini biliriz. Bu sürece özel olarak 
ise bu defa herkes yeni doğmakta olan “eğitmen 
rolü” ile karşılaştı, bu yeni role dair güçlü ve 
zayıf taraflarını gördü ve onu besleyerek büyüttü. 
Herkesin rolünü kendine has şekillerde oynaması 
ve yaratması ile esasen kişi sayısı kadar 
“psikodrama eğitmeni” doğdu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eğitici eğitimi grubunun sonunda elimizde 
kalan ürünlerin zenginliğine bakınca, 
psikodrama gruplarında yaşantılananların, 
yaşamın içindeki dinamizme ve insanın 
barındırdığı sonsuz gelişim potansiyeline dair 
muazzam bir çıktı olduğuna bir kez daha tanık 
oldum. Böylesi bir sistemin içinde olmanın 
şansı ile Deniz Altınay’a, Moreno’lara ve 
kendini bu yolda gelişime adamış olanlara 
teşekkürlerimle. 
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Last semester, as Istanbul Psychodrama Institute, 
our new trainers joined our instiute with the 
“Trainer Training” program, the second of which 
we have completed, and I congratulate each of 
them again.  
 
The Trainer Training process includes a special 
training of about 100 hours. In addition to how to 
teach the Psychodrama Group Psychotherapy 
system in this training, all trainers candidates 
undergo an important and, I would say, 
psychodrama group process. In this valuable 
process, in addition to the detailed consideration 
of the system, the place and current 
developments of group psychotherapy in general 
are also emphasized. Although it is the scene of 
remarkable developments due to the wealth in the 
world of psychotherapy, it is a very important 
fact that the Moreno system has maintained its 
place as such an inclusive system since the last 
hundred years and has responded to the current 
problems of the world. The concept of sociatry is 
a product of Moreno's genius and should be 
understood as the discipline of improving 
society. 
 
During this period, in which I took part as a 
Trainer Training Coordinator but maintained 
multiple roles at the same time, being a part of 
the group was again a process that contained 
many achievements for me. Moreno said, "If God 
had come to earth again, he would have come as 
a group." one of the many meanings hidden in the 
word should be connected with the fact that being 
together activates the creative power in 
individuals. Thanks to the group, members 
encounter the potential that exists within them 
and gain the courage to reveal it in new ways. 

The different identity of each group gives rise to 
the possibility of doing this in infinite variety, 
and each type is very instructive.  The fact that 
the group already consists of psychodramatists in 
the trainer's training naturally provides a higher 
level of learning, questioning and deepening. 
However, in such groups, blindness caused by 
information biases or the role of the “trainee” 
remaining too dominant in the group may cause 
various resistance to the processes in some 
trainers candidates. 
 
The leader of trainer training is the one who sees 
all the possibilities and structures the process 
with creative and spontaneous interventions 
accordingly. At this point, the leader's 
experience, as well as the skills of being in the 
moment, are very important. However, a leader 
who can stay in the moment can manage to move 
forward in a balance that protects the goals by 
observing the flow in the group process. I have 
observed that the way of discussing the role of 
the group leader as his own “role of psychodrama 
trainer” in the process, accompanied by these 
basic skills in the trainer training program, 
through the observations of the group, is one of 
the most effective ways of teaching in the group. 
At every stage of the leader's process, from 
making contracts, managing warm-up games, 
directing the flow of protagonist work, 
structuring sharings, this active progress in the 
moment, sometimes freezing the moment and 
providing interaction with the group, allowed 
important information to be captured in very fine 
detail. Thus, during this process, “the role of 
psychodrama trainer” was determined by 
discussing all together in one session, 109 sub-
roles of the itrainer’s role were witnessed very  
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lively, which of them were more actively used in 
which situations. At the same time, it became 
apparent to the candidates of the trainers that the 
decency of the leader to be creative and 
spontaneous is an important prerequisite for role 
flexibility and navigating between subordinate 
roles according to the situation. 
 
In this process, through the completion of the 
remaining themes of the members, deepening 
was provided on many issues such as the 
characteristics of the protagonist's work, the 
theory and practice of the application areas of 
psychodrama, warm-up games, structuring 
sharings, educational processes and functioning. 
All the theories and practices gave rise to a 
chance for self-testing, as well as a recall and 
completion for the instructor candidates. We 
know that group processes manifest themselves 
to the individual in many different ways, such as 
bonds and sociometry, roles taken, sharings, 
mirroring of the group.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Specifically for this process, this time everyone 
encountered the nascent “trainer role”, saw the 
strengths and weaknesses of this new role and 
nurtured it. With everyone playing and creating 
their role in their own unique ways, essentially as 
many “psychodrama trainers” as the number of 
people were born. 
 
When I looked at the wealth of products we had 
at the end of the trainer training group, I once 
again witnessed that what happened in 
psychodrama groups is a tremendous output 
about the dynamism in life and the infinite 
development potential that a person has. With the 
chance to be in such a system, I would like to 
thank to Deniz Altınay, the Morenos and those 
who have dedicated themselves to development 
on this path. 
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ÖZET 
 
Bu makalede dünyanın bazı ülkelerinde git gide 
azalan bir tanınmışlıkla varlığını sürdüren 
psikodramanın geçmişi, bugünü ve geleceği 
Moreno’nun kendi kavramları üstünden ve başka 
önemli süreçler üstünden tartışılmıştır. Sistemler 
yaratıcıları ya da en az onun kadar sisteme 
kendini adamış kişiler tarafından geniş kitlelere 
ve toplumlara kabul ettirilebilirler. Gerçek bir 
lider zamanın ruhunu (zetgeist) yakalamak ile 
kalmaz aynı zamanda o ruha şekil verir. Moreno 
gerçek bir vizyonerdi. İhtiyacı olan bu vizyonu 
devam ettirecek ve geliştirecek takipçileriydi.  
 
 

Yaratığı rol kuramı, spontanite teorisi, 
sosyometri teorisi, tele teorisi insanlığa ve 
meslek alanına aranılan bilgileri sunmaktadır.  
Doğru stratejiler, inanç, çalışmak ve yaratıcı 
çözümler sunmak psikodramanın geleceği için 
önemli roller oynayabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Psikodrama, yaratıcılık, 
rol kuramı, zamanın ruhu, inanç, spontanite, an 
felsefesi, zeitgeist, yöneticinin rolleri, tanıtım 
stratejileri, imaj 
 
 
 

Kapsamlı Bir Sistem Olarak Psikodrama 
 
Bu makaleyi okuyanların büyük çoğunluğunun 
Moreno'nun yaratıcılığından şüphesi yoktur. 
Dehası psikoterapide, sanatta ve eğitimde eylem 
yöntemleri yaratmada önemli bir rol oynadı. 
Sosyometri teorisi, rol teorisi, spontanite ve tele 
teoriler paha biçilmez bir hazine olarak tarihteki 
yerini aldı. Psikodrama Grup Psikoterapi 
Sisteminin kurucusu J.L.Moreno, birey kadar 
gruplar ve tüm toplumla da ilgilenerek psikiyatri 
kavramına paralel olarak sosyatri kavramını 
oluşturmuş ve bunları sosyonomi adı altında 
tartışmıştır. Oldukça bilimsel sayılabilecek bu 

kapsamlı teorik çerçeve ve içerdiği etkili 
yöntemler dizisi ve sağlam felsefe, birçok ülkede 
meslektaşlara ve kamuoyuna yeterince 
tanıtılmamaktadır. 
 
Moreno, sosyonomi içinde tartıştığımız toplumu 
sosyatri içinde değerlendirirken şunu 
söylemektedir: “Sosyonomi’nin 
sosyodinamikler, sosyometri ve sosyatri olmak 
üzere üç dalı vardır. Sosyonomi sosyal yasaların 
bilimidir.” (J. L. Moreno, 1955. S.88). 
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Nasıl oluyor da bu sistem yaratıcılık barındırsa 
da dünyada hak ettiği yere ulaşamadı? 
Dünyadaki imajımız nedir? 
 
Bugün ülkemizde, Türkiye'de hak ettiği yeri 
bulmuş olması, dünyada psikodramanın 
geleceğinin nasıl daha parlak olabileceği 
konusunda bize fikir verebilir. Bu konu aşağıda 
önemli alt başlıklar altında tartışılmaktadır. 
 
Psikodrama Grup Psikoterapisinin 
Tanımlanması 
 
Psikodrama Grup Psikoterapisi, bu yüzyılın en 
önemli kişisel gelişim, psikoterapi ve eğitim 
sistemlerinden biri olarak tüm dünyada hak ettiği 
yeri almalıdır. Psikodramatistler olarak hepimiz 
bu konuda hemfikiriz. Bu yer nedir? Psikodrama 
bir eğitim yöntemi mi yoksa tedavide kullanılan 
bir dizi teknik mi? Bireysel bir psikoterapi 
sistemi mi? Grup psikoterapisi mi? Kişilik teorisi 
mi?  Bir gelişim teorisi mi? Sanatsal faaliyetin 
veya tiyatronun özel bir teorisi mi? İlişki 
psikoterapisi mi? Yoksa aile ve çift psikoterapisi 
mi? Sosyolojik bir teori mi? Kuşaklararası bir 
psikoterapi sistemi mi? Bu soruları daha da çok 
artırabiliriz. 
 
Moreno, “Gerçek terapötik bir prosedürün tüm 
insanlıktan daha azını amaçlayamaz” derken, 
yukarıda belirtilen tüm başlıkları kastediyor 
olamalıdır (Moreno, 1953). 
 
Sorun bu noktada başlamaktadır. Bu büyük 
yapının (psikodrama, sosyodrama, grup 
psikoterapisi, sosyometri, sosyatri ve sosyometri 
vb.) farklı alt alanları farklı uzmanlar tarafından 
farklı kitaplarda, farklı makalelerde anlatılmakta 
ve bu durum, mesleğe girmek ve uzmanlaşmak 
isteyen gençleri biraz zorlamaktadır. Bu anlamda 
doğru ve iyi bir stratejiye ihtiyaç vardır ve 
merkeze koyduğunuz şey, açıkçası sistemin 
meslektaşlar ve kamuoyu tarafından nasıl 
anlaşılacağını belirlemektedir. İstanbul 
Psikodrama Enstitüsü olarak “Psikodrama Grup 
Psikoterapisi” adlandırmasını merkeze ana 
kavram olarak koyduk ve tüm yapıyı bu kavram 
üzerine inşa ettik. Bu mesleğe (psikoloji, 
psikoterapi) girişimizi büyük ölçüde destekledi. 
Moreno, “Grup Psikoterapisi” kavramının 
babasıdır ve dünyada tanımlanmış ilk grup 
psikoterapi sistemini oluşturmuştur. Bu değerli  
 

 
 
 
gerçek, psikodrama grubu psikoterapistleri 
olarak bize önemli bir ayrıcalık sağlamaktadır. 
 
İyi tanımlanmış sistemlerde daha az kavramsal 
karışıklık olmaktadır ve bu da doğal olarak 
uzmanların bu sistemlere olan güvenini 
artırmaktadır. İyi tanımlanmış bir sisteme ek 
olarak, bu sistemin nasıl tanımlandığı da önemli 
olabilir. Psikoterapi dünyasında yer almak için o 
dünyanın diline de yaklaşmak her zaman tercih 
edilir bir yöntem olmalıdır. 
 
Rollerimiz, Sınırlıklarımız ve 
Sorumluluklarımız 
 
Psikoterapi dünyası hızla gelişmektedir ve her 
gün bu alanda çok sayıda kitap ve makale ortaya 
çıkmaktadır. Bu bağlamda Psikodrama Grup 
Psikoterapisi kuram ve sisteminin görece yavaş 
ilerlediğine tanık oluyoruz. Dünyanın içine 
girdiği bu zor dönemde psikodrama grup 
psikoterapistlerinin daha çok yazmaları, ürün 
ortaya koymalarının gerektiği açıktır. Böylece 
zamanın ruhunu yakalamak mümkün olacak ve 
okuyucuya hitap edebilecektir. Dünyanın 
sorunlarıyla uğraşmak bir sosyodramatist, 
psikodramatistin çalışma alanı ve sorumluluğu 
gibi gözükmektedir. 
 
İngiltere'den Ken Sprague, “Bu tür yürütülen 
kampanyaları desteklesek de birincil hedefimiz 
yağmur ormanlarını korumak veya yunus 
ölümlerini önlemek ya da önemli sosyodrama 
konuları olsa da kuş soyunu korumak ve yaşam 
alanlarını desteklemek değildir. Ana hedefimiz 
insanlığımızı korumaktır, bu yüzden evrimimizin 
bu aşamasında diğer tüm çabalarımızı başarmak 
için önemli olan budur” demektedir (Sprague, 
1998. s.252). 
 
Psikodrama alanında çok yazarlı çok sayıda kitap 
olduğu ve farklı tarzların aynı kitaplarda 
buluştuğu aşikardır. Daha çok ihtiyacımız olan 
şey, psikodramatistlerin tek başlarına yazdıkları 
kitaplara imza atmalarıdır. Böylece kitaplar daha 
özgün bir yapıya ve daha tutarlı bir akışa 
kavuşacaktır. 
 
Birçok ülkede bazı gruplar psikodrama 
kitaplarının tercüme edilmesine öncelik verse de 
aslında bu yeterli değildir. Biz psikodramatistler 
olarak Türkiye’de kendi dilimizde birçok özgün 
kitap yazarak önemli bir fark yarattık. Böylece  
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Psikodrama Grup Psikoterapisi ülkemiz 
Türkiye'ye ait olmaya başlamıştır. Türkiye'de her 
iki kurumda da uzman yazarlar kendileri kitap 
yazarak kültürümüze daha yakın kitaplar 
yayınlamaya da başladılar. Bir sistemin kültürle 
bütünleşmesinin, tanınırlığını ve başarısını 
arttırabileceği önemli bir gerçektir. 
 
Psikodramatistler tarafından psikolojinin farklı 
alt alanlarında yazılan makaleler ve kitaplar 
oldukça sınırlıdır. Bu zenginliği arttırmanın, biz 
psikodramatistlerin hayatın hemen her alanında 
söyleyecek sözümüz olduğunun altını çizmemize 
yardımcı olacağı aşikardır. Bunun aksine 
psikodrama grubu psikoterapistleri aşk, dikkat, 
ruh sağlığı, aile içi iletişim, aldatma, duygular, 
inançlar vb. konularda daha fazla makale ve halk 
için popüler yazılar yazmalıdır. Bu alanı başka 
uzmanlara bırakmak pek de iyi bir seçim 
olmayabilir. Halkın kendi psikolojileri ve kendi 
yaşamları ile ilgili önemli konularda 
bilgilendirilmesi gerekir ve biz psikodramatistler 
bu bilgileri halka sunmalıyız, psikodrama kendi 
içinde önemli konulara ışık tutan bilgilere 
sahiptir, psikodrama grup psikoterapisinin 
derinliği böylece kolaylıkla anlaşılabilecektir. Bu 
strateji, sistemimizin sahadaki popülaritesini 
kesinlikle artırabilecek bir yaklaşımdır. Bunu 
Türkiye'de son yıllarda büyük ölçüde yaptık. 
Örnek olarak “Psikodrama ve Cinsel İşlev 
Bozuklukları, Psikodramatik Şiddet Teorisi, 
Psikodrama ve Aşk, İletişim ve Psikodrama” gibi 
konferanslarımız örnek olarak verilebilir. 
 
Kavramlar, Algı Yönetimi ve Birlik 
 
Konuşma ve yazma sanatı sadece ne söylendiği 
ile değil, aynı zamanda nasıl söylendiği ile de 
ilgilidir. İletişim tarzı kapıları açabileceği gibi 
iletişimin kopmasına da neden olabilir. Yıllar 
boyunca yaptığımız gözlemler, seçilen kavram 
ve kelimelerin iletişimdeki önemini 
göstermektedir. Ayrıca sistemlerin 
yapılandırılmasında ve açıklanmasında büyük rol 
oynadığı açıktır. 
 
Resmi tahminleri etkilemek ve nesnel akıl 
yürütmelerini etkilemek için istihbarat 
sistemlerine ve liderlere olduğu kadar, 
duygularını, güdülerini yabancı izleyicilere 
seçilen bilgi ve göstergeleri iletmek ve/veya 
reddetmek ve sonuçta yabancı davranışlara ve 
resmi eylemlere lehte sonuçlanan eylemler,  

 
 
 
yaratıcı hedefler önemlidir. Algı yönetimi, çeşitli 
şekillerde gerçeği yansıtma, operasyon 
güvenliği, örtme ve aldatma ve psikolojik 
operasyonları birleştirir (Sözlük, 2001). 
Buradaki kavramlardan aldatma kavramını biz 
psikodramatistler için uygun olmayan bir kavram 
olarak bilmek yerinde olacaktır. 
 
Doğru kavram ve kelimeleri seçmek algı 
yönetimi için önemlidir. Daha da önemlisi, algıyı 
yapılandırabilmektir. Bu durum psikodrama grup 
psikoterapisi için de oldukça önemlidir. Alanda 
“grup psikoterapisi” kavramını nerdeyse hiç 
kullanmayanlar bulunmaktadır. Psikodramayı bir 
dizi teknik olarak gösteren uzmanlar 
bulunmaktadır. Psikodramatik teorilerden 
neredeyse hiç bahsetmeyenler vardır. Bazı 
ülkelerde buna kısaca drama diyenlerin olduğu 
görülmüştür. Tüm bu kavram seçimleri algıyı 
etkilemekte ve psikodrama grup 
psikoterapisinin doğru anlaşılmasını 
zorlaştırmaktadır. 
 
Friman (1999, s.1-9) duygular ve çevre 
arasındaki algısal eylemlerin etkileşimini 
incelemiştir; Algının oluşması için bir nesne ve 
bir gözlemcinin gerekli olduğunu belirtmiştir. 
"Bir sandalye görüyorum" denildiğinde sandalye 
bir nesne, kişi ise gözlemci olur (Friman, 1999 
s.4). Burada sandalyeyi görmemizi sağlayan algı, 
beynimizde depolanan bilgileri genel hatlarıyla 
sunarak, sınıflandırılmış ve karşılaştırmalı 
sayısız karar arasından bilinçli bir seçim 
yapmamızı sağlar. 
 
Psikodramatistler olarak meslektaşlarımız 
tarafından nelerin algılanmasını istediğimiz 
sorusu önemli sorulardan biri olabilir. 
 
Özellikle Algı Yönetimi ile hedeflenen: 
 
- Geçerlilik kazanmak ve sürdürmek için (yurt içi 
veya yurt dışında) kamuoyu desteği oluşturmak 
ve sürdürmek, 
- Belirlenen topluluğun davranış ve tutumlarını 
istenilen yönde etkilemektir (Siegel, 2005, 
s.118). 
 
Öncelikle Psikodrama Grup Psikoterapistlerinin 
kullanacağı tanımların olabildiğince yaygın 
olması uygun olacaktır. Böylece Psikodrama 
Grup Psikoterapi sistemi hangi alanda 
kullanılırsa kullanılsın bir kavram netliği ve  
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güvenilir bir yapı ortaya konacaktır. Psikodrama 
Grup Psikoterapi sisteminin güçlü bir psikoterapi 
sistemi olduğu gerçeği açıkça vurgulanırsa, 
kişisel gelişim ve eğitim bunun içinde tanıtım 
için etkili olabilir. 
 
Yukarıdaki anlatılar esasen algı yönetiminin bir 
parçasıdır ve bu süreç bir lider ve ona bağlı bir 
ekip tarafından yürütülmelidir. Moreno'nun 
teorilerine dayanarak liderin rolü hakkında daha 
sonra konuşacağız. 
 
Algı Yönetimine Yardımcı Araçlar Günümüz 
bilgi dünyasında, dünya küresel bir köye 
dönüşmektedir. (Zaman, 2007: 20). Siegel 
özellikle şu faktörlerden dolayı hassasiyetin 
arttığını belirtmektedir (Siegel, 2005: 120-122); 
küresel ve yerel medya, sürekli haber döngüsü,  
anlık haber bildirme, gerçek zamanlı bilgi, 
internet, haber hazırlama kolaylığı. 
 
Psikodrama Grup Psikoterapisi uzmanları, 
dernekler ve enstitüler küresel ya da yerel 
medyayı ne kadar kullanmaktadırlar? Sürekli 
haber döngüsü içinde yer almakta mıdırlar? 
Internet’i ne denli etkin kullanmaktadırlar? 
Güçlü bir network’e sahip midirler? Tüm 
bunlardan önemli olmak üzere güncel midirler ve 
güncel olana söyleyecek neleri vardır ve 
söylemekte midirler? 
 
Dünyanın dört bir yanındaki psikodrama 
topluluğunun güncel olaylar ve küçük veya 
büyük sorunlar hakkında söyleyecek çok şeyi 
olabilir. Bunlar tüm toplumla tanışmak için 
büyük fırsatlar olarak görünebilir. İstanbul 
Psikodrama Enstitüsü olarak özellikle son 15 
yılda çok önemli girişimlere imza attık. Küresel 
krizler, siyasi çalkantılar, toplumsal sorunlar ve 
daha niceleri her zaman ilgi alanımızdaydı ve 
bunu yazılar, bilimsel veya açıklayıcı makaleler, 
konferanslar, çalıştaylar, söyleşiler, büyük grup 
çalışmaları, sosyal medya programları, videolar 
ve TV programları ile destekledik. Pandemi 
sürecinde halka ve meslektaşlarımıza elimizden 
gelen tüm yardımlar sunularak, gerçek bir 
buluşma ve karşılaşma sağlanmış, aynı zamanda 
insanlar arasında psikodramatik sisteme olan 
inancın artması mümkün olmuştur. 
 
Dünyanın farklı coğrafyalarında kullanılan farklı 
adlandırmalar ve farklı vurgular bir zenginlik 
gibi görünse de alanımıza pek fayda 

 
 
 
sağlamamaktadır. Bir ülkede "eylem 
yöntemleri", başka bir kıtada "psikodrama", 
diğer ülkelerde "sosyodrama", birkaç ülkede 
"grup psikodraması veya grup psikoterapisi", 
bazı yerlerde "psikodrama grup psikoterapisi" 
olarak adlandırılmaktadır. Bu zenginlikten 
faydalandığımızı söylemek zor olabilir, bundan 
daha fazla kaos ve karışıklık yaratıyor olabilir. 
Sadece bu konunun ivedilikle ele alındığı 
uluslararası bir konferans düzenlenmesi ve 
konuya odaklanılması yerinde olacaktır. Bu 
birlik sağlanırsa sistemimizin dünyada tanınırlığı 
daha da artabilir. 
 
Geri Bildirim Alma ve İçgörü 
 
Çinli filozof Lao-tzu “Başkasını bilmek 
bilgeliktir, kendini bilmek ise aydınlanmadır.” 
diyerek, ihtiyacımız olanın karşı tarafı bilmenin 
ötesinde, kendi güçlü ve zayıflıklarımızın 
bilinmesi olduğunu vurgulamıştır. 
 
Bizler Psikodrama Grup Psikoterapistleri olarak 
ne kadar kendimizi biliyoruz, zayıf ve kuvvetli 
yanlarımız nelerdir konularında tartışma yürüten 
ve çıkan sonuçları hayata geçiren olmalıyız. 
Bunu sistematik olarak ülkemizde kendi 
aramızda yaptığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Öz eleştiri ve sürekli olarak gelişmeyi en 
öncelikli hedef olarak belirlemiş durumdayız. 
Dünya’daki psikodrama grup psikoterapistleri de 
bunu hep beraber yapabilmelidirler. 
 
Psikodrama dünyasında kurumlar ve dernekler 
daha çok arkadaş klüpleri gibi çalışmaktadırlar, 
yeni ve özellikle farklı düşüncelere çok da 
kıymet verilmediğine zaman zaman tanık 
oluyoruz. Bu eleştiri bile şu anda bazı çevreleri 
rahatsız edebilir. Bu düşüncelere katlanabilenler 
geleceğe kalacak diğerleri silinecektir. Moreno 
“Who Shall Survive? sorusuna, “yaratıcı ve 
spontan olanlar” diye cevap vermektedir. Bunun 
için farklılıklara ve farklı düşüncelere saygı 
duymak ve en önemlisi onları duymak gerekliliği 
açıktır. Psikodramanın geleceği böyle bir 
gerekliliğe ihtiyaç göstermektedir. 
 
Motivasyon, Çok Çalışma ve İnanç 
 
Motivasyon bizim geleceğimizdir. Ülkemizdeki 
tüm başarılarımız motivasyonumuzun gücünden 
ve aynı zamanda çalışkanlığımızdan 
gelmektedir. Ülkemizde alanda büyük bir  
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rekabet vardır ve biz diğerlerinin yaptıklarına 
bakıp üstüne daha fazla şey eklemeyi bir amaç 
edindik. Çok motiveydik ve çok çalıştık. 
 
Bu durumun ana kaynağı inançtır. Rol kuramında 
gelişim basamaklarının sonuncusu transandant 
rollerdir (Leutz, 2003) ve çocuğun bireyin bu 
rollere ulaşması yaşama anlam vermesi ve bu 
anlam sonucunda motivasyonunu kazanması 
mümkün olacaktır. 
 
Transandant Roller J.L. Moreno’nun önemli 
öğrencilerinden birisi olan Grete Leutz’un 
tanımladığı bir katagoridir ve kişinin rol gelişimi 
bu rol katagorisine ulaşarak tamamlanır. 
Transandant roler kendi dışımıza çıktığımız, 
yaşamı ve anlam’ı sorguladığımız rollerdir. 
(Altınay, 2022) 
 
Moreno’nun kendisi büyük bir inanç adamıydı ve 
kendine inandığını defalarca vurgulamış bir 
uzmandır. Kendine inanç bir psikolojik 
sağlamlık göstergesidir. Bizler psikodrama grup 
psikoterapisti olarak böyle bir inanç ile sistemi 
geleceğe taşıyabiliriz 
 
Halka Ulaşmak 
 
Ait olduğumuz sistem halka ulaşmak için önemli 
araçları içinde barındırmaktadır. Bunlardan birisi 
spontanite tiyatrosudur. Spontanite Tiyatrosu bir 
terapötik tiyatro olduğu kadar aynı zamanda iyi 
bir tanıtım aracıdır. Bu nedenle bundan yaklaşık 
20 yıl önce İstanbul Spontanite Tiyatrosunu 
kurduk. Her yıl 4-6 oyunu yaklaşık 200-300 
kişilik gruplara sergiledik. Bu kadara geniş bir 
kitleye hem tiyatroyu tanıttık hem de psikodrama 
grup psikoterapisinden ve bakış açımızdan 
bilgiler paylaştık. Böylesi bir karşılaşmayı tüm 
ülkelerde psikodrama grup psikoterapisi 
uzmanların yapması gerektiğine inanıyoruz. 
 
Algı yönetimi anlayışı; birey gereksinimlerini 
kabul edip, kişiden kişiye göre değişkenlik 
gösteren yönlerinin algılanmasını, sonrasında ise 
bu gereksinimlerin karşılanması için örgütsel 
özendiricilerin ortaya konulmasını ve bireyin 
örgütsel amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini 
sürdürmesini sağlamalıdır. Bireyin başarısının 
bir takım psikolojik süreçten oluştuğunu 
düşünürsek, algı yönetimi anlayışı, bunları ortaya 
çıkarmada ve bireylere ulaşma konusunda 
yardımcı olmaktadır (Uğurlu, 2008: 153). 

 
 
 
Bu çalışmalar ile yönetilen algı yardımıyla halk 
psikodrama grup psikoterapisi gruplarına 
başvurmaya başladı. Her yıl 2-4 yaşantı grubunu 
10-14 üye ile açtık ve en az 6 ay süresince 
grupları devam ettirdik. Bu gruplar 25 yıldır 
sürdürülmektedir. Talep gören psikoterapi 
sistemlerine uzman adayları daha çok ilgi 
göstermektedirler. Bu strateji bu amacı 
başarmamızda önemli bir yardımcı olarak 
değerlendirilebilir. 
 
Genel Psikoloji ve Psikoterapi Dünyasında 
Yer Almak 
 
Ulusal ve uluslararası konferanslar, 
meslektaşların ve alan öğrencilerinin en çok 
beslendiği oluşumlardır. Bu konferansların her 
dönem seçilen önemli temalarla birlikte irili 
ufaklı sempozyumlarla desteklenmesi son derece 
önemlidir. Bu yıl 28. İstanbul Psikodrama 
Konferansı'nı ülkemizde 400 katılımcı ile 
gerçekleştireceğiz. Her yıl düzenlediğimiz 
ücretsiz psikodrama sempozyumları alanı tercih 
etmek isteyenlere yol gösteriyor. 
 
Türkiye'deki psikodramatistlerin en önemli 
eksikliği, kendi alanları dışında konferans ve 
sempozyumlarda yer almamalarıdır. Kimse 
psikodrama grup psikoterapisinin genel 
tanıtımlarını veya ilkelerini diğer konferanslarda 
dinlemek istemez. Bu nedenle hayatın her 
alanında ya da psikolojinin her alt alanında 
psikodramatik yaklaşımın altını çizmenin 
önemine dikkat çekmek istiyoruz. Ülkemizde 
bunu fazlasıyla başardık ve son 10 yıldır ulusal 
psikoloji kongrelerine, psikiyatri ve sosyal 
psikiyatri kongrelerine, psikoterapi kongrelerine, 
insan kaynakları kongrelerine ve okul ve 
üniversitelerin sempozyumlarına özel konularla 
sunumlar yapıyoruz. Artık Türkiye'de 
psikodrama alanın her noktasında kendini 
göstermektedir. 
 
Ülkemizde Çocuk Psikodrama sistemini 
kurmamız ve tanıtmamız ve 20 yıldır çocuk 
gruplarını yönetmemiz de sistemin tanınırlığına 
büyük katkı sağlamıştır. 
 
Son yıllarda bazı popüler yaklaşımların ve 
psikodramanın aynı anda anılmasına neden olan 
konferanslara tanık oluyoruz. Bu yaklaşım 
istenen sonuçları asla vermez. Örneğin 
psikodrama kongrelerinden birinde, konferansın  
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ana temasına psikodrama ve mindfullness 
yaklaşımının merkeze alındığına tanık olduk. 
Zaten nadir görülen psikodrama konferanslarını 
diğer sistemleri tanıtmak için kullanmak 
gerçekten zor ve garip bir seçim olarak 
algılanmaktadır. Bir sistemi geliştirmek ve 
tanıtmak, o sistemin gerçek bir takipçisi ve 
inananı olursanız mümkündür. Bu yapılmazsa, 
tarih sahnesinden yavaş yavaş kaybolmanız 
kaçınılmazdır. 
 
Yöneticinin Rolleri ve Psikodramanın 
Geleceği 
 
Moreno erken yazılarında yöneticinin rollerini 3 
başlıkta sınıflamıştır. Bu rollerden hareketle 
psikodramanın geleceği için yapılması 
gerekenlere bir model sunmak uygun olacaktır. 
Bu rollere daha sonraları bir dördüncü de 
eklenmiştir. 
 
Yöneticinin rollerinin her biri faklı işlevlere 
sahiptir ve bize göre psikodrama grup 
psikoterapistinin bu rolleri yalnızca grup 
süreçlerinde alması yeterli değildir. Psikodrama 
Grup Psikoterapisinin daha iyi bir geleceğe 
ulaşması uzmanların bu rolleri yaşam içinde de 
almasına da bağlıdır. Bu rolleri tek tek incelemek 
ve gerekliliklerini tartışmak bize alanda nasıl bir 
rol modelin gerekli olduğunu gösterecektir 
 
Yöneticini üç işlevi vardır: Yapımcı, Terapist ve 
Analist. Yapımcı olarak, konunun sunduğu her 
ipucunu dramatik eyleme dönüştürmek, üretim 
hattını öznenin yaşam çizgisiyle bir kılmak ve 
yapımın/üretimin seyirciyle olan uyumunu asla 
kaybetmemek için tetikte olması gerekir. 
Terapist olarak, özneye hamle yapmak ve şok 
vermek bazen onunla gülmek ve şakalaşmak 
kadar uygundur; zaman zaman bu dolaylı ve 
pasif hale gelebilir ve tüm pratik amaçlar için 
seans hasta tarafından yürütülüyor gibi 
görünmektedir. Analist olarak, kendi yorumunu 
dinleyiciler, eşler, ebeveynler, çocuklar, 
arkadaşlar veya komşulardaki bilgi vericilerden 
gelen yanıtlarla tamamlayabilir (J.L. Moreno, 
1946, ve J.L.Moreno, 1954 ). 
 
Biz iyi birer yapımcı olarak meslek alanına ve 
halka iyi prodüksiyonlar sunmakla yükümlüyüz. 
Bunlar, renkli, yaratıcı, çok boyutlu, ilgi çekici 
ve anlamlı olmalıdırlar. Büyük ve önemli 
organizasyonlara ihtiyaç vardır. Moreno’ya göre  

 
 
 
yapımcı üretimi kişilerin yaşamları ile uyumlu 
kılmak ile yükümlüdür. Bu rol bizim halk ile 
bağlantı kurmamıza yardımcı olacaktır. 
 
Terapist olarak Moreno’nun hedeflediği gibi 
bireyi ve tüm bir toplumu iyileştirme hedefine 
ulaşmakla kalmamalı aynı zamanda bunu meslek 
alanına ve halka anlatmalı ve göstermeliyiz. 
Nasıl tedavi ediyoruz ve iyileşme nedirin 
anlatılması gereklidir. Moreno’nun tanımladığı 
gibi bizler bu rol içinde halkı şaşırtan zaman 
zaman eleştiren ve sanki onlarla birlikte 
ilerliyormuş gibi yapmak gereklidir. Bizler 
öncüler olmak durumundayız. 
 
Analist olarak bireyi ve toplumu her konuda 
nasıl analiz ettiğimizin güncel meseleler 
üstünden sürekli olarak iletilmesi gerekmektedir. 
Bu insanların dikkatini psikodrama grup 
psikoterapisi üstüne çeker ve bizi geleceğe taşır. 
Analist rolü sayesinde toplumu ve süreci anlayıp 
uygun stratejiler geliştirebilmeliyiz. Sır 
detaylarda saklıdır ve meslektaşlar ile bu sırları 
tartışmamız her şeyden önemlidir. 
 
Bir dördüncü rol ise lider rolüdür. Bu rol daha 
sonraları tanımlanmıştır ve Moreno’nun 
doğuştan sahip olduğu bir rol olması nedeniyle 
psikodrama grup psikoterapisinin o dönem 
yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Gerçek 
liderler zamanın ruhu ile iletişim içinde 
olanlardır ve onu izlemeyi de onu değiştirmeyi de 
bilirler. Liderlik arkasından büyük topluluklar 
harekete geçerler ve hatta bazen arkasından 
sürüklenirler, bu sorunlu bir durum değildir, 
gerekliliktir. Bizler alanda yetişmekte olan 
uzmanlar ve halka liderlik yapmak 
durumundayız. Bütün alan uzmanlarının bunu 
yapamayacağı doğaldır, bu durumda 
yapabilenlerin desteklenmesi çok akıllıca 
olacaktır. 
 
Sonuç 
 
Psikodrama Grup Psikoterapisi yüzyılın en 
önemli psikoterapi sistemi olarak 
değerlendirilmelidir. İçinde sayısız olanakları, 
zenginlikleri, çok güçlü teknikleri, güçlü bir 
felsefeyi, hayata alınmasının uygun olduğu bir 
duruşu ve önemli kuramları barındırmaktadır. 
Böylesi bir yapının hak ettiği yere gelmesi 
Moreno’nun takipçilerinin çalışmalarına bağlıdır  
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ve takipçilerin yeterlilikleri bu amacın 
gerçekleştirilebilmesinde önemlidir. Bu 
makalede psikodramanın geleceğe taşınmasının 
rasyonelleri üstünde durulmuş ve bir tartışma 
ortamının yaratılması hedeflenmiştir. 
Anlatılmaya çalışılan detaylar bir bütün olarak 
önemli hale gelirler. Her şey önemlidir, önemli 
önemsiz ayrımı yapmak çoğu zaman bir direnç 
olarak değerlendirilebilir. 
 
Psikodramatistler rollerini daha çok aldıkça ve 
oynadıkça gelişmeler olacaktır. Buna küme etkisi 
denir. Moreno’ya göre roller izole değildirler: 
kümeler oluşturma eğilimindedirler. 
Canlandırılmış rollerden şu anda 
canlandırılmamış rollere bir S [spontanite] 
aktarımı vardır. Bu etkiye küme etkisi denir. 
(F.B, Moreno & J.L. Moreno, 1945 S 440). 
Birlikte çalışmak en önemli stratejimiz olacaktır. 
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Uzm.Psk. Dnş.DENİZ ALTINAY 
Psikodrama Grup Psikoterapisti ve Eğitmeni 
 
1960 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Ankara’da tamamladı. Gazi 
Üniversitesi Psikolojik Danışma Bölümü’nden 
lisans derecesini aldı. Türkiye Grup 
Psikoterapileri Derneği bünyesinde başladığı 
“Psikodrama Grup Psikoterapisi” eğitimini 
bugüne kadar çeşitli etkinliklerle taşıdı. 1991 
yılında Hacettepe Üniversitesi’nden Psikolojik 
Danışma Yüksek Lisans derecesini aldı. İstanbul 
Spontanite Tiyatrosu’nun kuruluşunu 
gerçekleştirdi. Ayrıca devlet tiyatrolarında ve 
özel tiyatrolarda, “tiyatroda psikodrama” 
uygulamalarını tanıttı. Türkiye Grup 
Psikoterapileri Derneği’nde Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve Genel Sekreterlik yaptı. Türkiye Grup 
Psikoterapileri Derneğinden “Psikodrama 
Yardımcı-Terapist” diploması, Zerka 
Moreno’dan “Psikodrama Terapist Diploması” 
aldı. 1995 yılında Ankara Grup Psikoterapileri 
Enstitüsü’nün eş kurucusu oldu ve başkanlığını 
yürüttü. 1997 yılında İstanbul Psikodrama  
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Enstitüsü ve Psikolojik Danışma Merkezi’nin eş 
kurucusu olarak rol aldı. Aynı enstitü 2003 
yılında İstanbul Uluslararası Zerka Moreno 
Enstitüsü ismini taşımaya hak kazandı. 
Türkiye’de Çocuk Psikodraması tedavi 
sisteminin kurulmasını ve geliştirilmesine 
öncülük etti. Alanda yazılmış altı kitabı 
bulunmaktadır. İstanbul Psikodrama Enstitüsü 
bünyesinde çocuk psikodraması eğitimlerinin 
koordinatörlüğünü ve eğiticiliğini yürütmektedir.  
 

 
 
 
 
Uluslararası dernekler olan EAP, FEPTO ve 
IAGP ‘nin akredite ettiği İstanbul Psikodrama 
Enstitüsü’nde Enstitü Başkanlığını yürütmekte 
ve kuruluşunu gerçekleştiridiği Türkiye 
Psikodrama Enstitüleri Birliği’ni yöneticiliğini 
yapmakta ve 290 öğrencisi ile alanda önemli bir 
yer tutan eğitimleri koordine etmektedir. Dünya 
Grup Psikoterapileri Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesidir. 
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ABSTRACT 
 

In this article, the past, present and future of 
psychodrama, which continues to exist with a 
decreasing reputation in some countries of the 
world, are discussed through Moreno's own 
concepts and other important processes. Systems 
can be imposed on large masses and societies by 
their creators or by people who are just as 
committed to the system. A true leader not only 
captures the zeitgeist of the times, but also shapes 
that zeitgeist as well. Moreno was a true 
visionary. What he needed were followers who 
would continue and develop his vision. His role 

theory, spontaneity theory, sociometry theory, 
tele theory provide the sought-after information 
to humanity and the profession. The right 
strategies, belief, work and offering creative 
solutions and outputs can play important roles for 
the present and the future of psychodrama. 
 
Keywords: Psychodrama, creativity, role 
theory, spirit of time, faith, spontaneity, 
philosophy of the moment, zeitgeist, roles of the 
director, promotional strategies, image. 

 
  

A Comprehensive System, Psychodrama 
 
 

The vast majority of people reading this article 
have no doubts about Moreno's creativity. His 
genius played a major role in creating methods of 
action in psychotherapy, the arts, and education. 
Sociometric theory, role theory, spontaneity and 
tele theory took their place in history as a 
priceless treasure. J.L.Moreno, the founder of the 
Psychodrama Group Psychotherapy System, was 
interested in groups and the whole society as well 
as the individual, and he created the concept of 

sociatry as opposed to the concept of psychiatry 
and discussed them for socionomy. This 
comprehensive theoretical framework, which can 
be considered quite scientific, and the set of 
effective methods and the sound philosophy it 
embodies, is not sufficiently introduced to 
colleagues and the general public in many 
countries. 
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Moreno evaluates the sociatry we have discussed 
here within socionomy and says: “Socionomy; it 
has three branches, sociodynamics, sociometry 
and sociatry, Socionomy is the Science of social 
laws (or whatever modern equlvalent one would 
give to "law")”.(J. L. Moreno, 1955. P.88) 
 
How is it that although this system contains 
creativity, it did not reach the place it deserves in 
the world? What is our image in the world? 
 
The fact that it has found the place it deserves in 
our country Türkiye today can give us an idea 
about how the future of psychodrama in the 
world can be brighter. This issue is discussed 
under important sub-headings below. 
 
Defining Psychodrama Group Psychotherapy 
 
Psychodrama Group Psychotherapy should gain 
its deserved place all over the world as one of the 
most important personal development, 
psychotherapy and education systems of this 
century. We all as psychodramatists agree on 
this. What is this place? Is psychodrama an 
educational method or a set of techniques used in 
treatment? Is it a indivuduel psychotherapy 
system? Is it a group psychotherapy? Is it a 
theory of personality? Is it a developmental 
theory? Is it a special theory of artistic activity or 
theater? Is it a relationship psychotherapy or  
family and couples psychotherapy? Is it a 
sociological theory? Is it an intergenerational 
psychotherapy system? These questions can be 
multiplied more. 
 
Moreno might mean all of the above-mentioned 
titles when he says “A truly therapeutic 
procedure cannot have less an objective than the 
whole of mankind”. (Moreno, 1953) 
 
The problem may starts at that point. Different 
experts describe different part of this great 
structure (psychodrama, sociodrama, group 
psychotherapy, sociometry, sociatry and 
socionomy etc.) in different books, in different 
articals, and this situation forces young people 
who want to choose to enter the profession and 
specialize. A right and good strategy is needed 
and what you put in the center almost determines 
how the system will be understood by the 
colleagues and the public. We as İstanbul 
Psychodrama Institute put the phenomenon of  

 
 
 
“Psychodrama Group Psychotherapy” as a main 
consept in the center and built the whole structure  
on this concept. It has greatly supported our entry 
into this profession (psychology, 
psychotherapy). Moreno is the father of the 
concept of “Group Psychotherapy” and created 
the first defined group psychotherapy system in 
the world. This valuable reality gives us an 
important privilege as psychodrama group 
psychotherapists. 
 
There is less conceptual confusion on well-
defined systems, and this naturally increases 
people's trust in these systems. In addition to a 
well-defined system, how it is defined can also 
be important. In order to take part in the world of 
psychotherapy, it would always be preferable to 
get closer to the language of that world as well. 
 
Our Roles, Limitations and Responsibilities 
 
The world of psychotherapy is in rapid motion, 
and numerous books and articles are rapidly 
emerging in the field every day. In this regard, 
we witness that the theory and system of 
Psychodrama Group Psychotherapy progress 
relatively slowly. It is clear that psychodrama 
group psychotherapists need to write more in this 
difficult period in which the world is entering. 
Thus, it will be possible to capture the spirit of 
the time and it will be able to be addressed to the 
readership. Dealing with the problems of the 
world seems to be the work area and 
responsibility of a sociodramatist, 
psychodramatist. 
 
Ken Sprague from Britain said, “Our primary 
goal is not to protect the rainforest or prevent 
dolphin deaths, although we support such 
campaigns. Or it is not to protect bird lineage and 
support habitats, even if they are important 
sociodrama issues. Our main goal is to protect 
our humanity, so that is what is important to 
achieve all our other endeavors at this stage of 
our evolution,”(Sprague, 1998. p.252) 
 
It is obvious that there are many books with 
multiple authors in psychodrama and that 
different styles meet in the same books. What we 
need more is that psychodramatists should sign 
the books they wrote alone. The books will thus 
gain a more unique structure and a more 
consistent flow.  
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Although some groups give priority to the 
translation of these books in many country, in 
fact this is not enough. We as psychodramatist 
made a significant difference by writing many 
original books in our own language. Thus, 
Psychodrama Group Psychotherapy start to 
belong to our country Türkiye. Expert writers in 
both institutes in Türkiye started to publish books 
closer to our culture by writing books 
themselves. It is an important fact that the 
integration of a system with culture can increase 
its recognition and success. 
 
The articles and books written by 
psychodramatists in different fields of 
psychology are highly limited. It is obvious that 
increasing this richness will help to underline the 
fact that we psychodramatists have something to 
say in almost every area of life. Unlike this, 
psychodrama group psychoterapists should write 
more articles and popular writings for the public 
on love, attention, mental illness, family 
communication, infidelity, feelings, beliefs and 
so on. Leaving this field to other experts may not 
be a very good choice. People need to be 
informed about important issues related to their 
own psychology  and own life, and if we 
psychodramatists present this information to the 
public, psychodrama has information that sheds 
light on important issues in itself, the depth of 
psychodrama group psychotherapy can be easily 
understood by the public. With this an approach 
that can certainly increase the popularity of our 
system in the field. We have done this in Türkiye 
to a great extent in recent years. Our conferences 
such as “Psychodrama and Sexual Dysfunctions, 
Psychodramatic Theory of Violence, 
Psychodrama and Love, Communication and 
Psychodrama” can be given as examples. 
 
Concepts, Perception Management and Unity 
 
The art of speaking and writing is not only about 
what is said, but also about how it is said. 
Communication style can open the doors as well 
as cause communication breakdown. Our 
observations over the years show the importance 
of selected concepts and words in 
communication. In addition, it is obvious that it 
plays a major role in structuring and explaining 
systems. 
 

 
 
 
 
Actions to convey and/or deny selected 
information and indicators to foreign audiences 
to influence their emotions, motives, and 
objective reasoning as well as to intelligence 
systems and leaders at all to influence official 
estimates, ultimately resulting in foreign 
behaviors and official actions favorable to the 
originator's objectives. In various ways, 
perception management combines truth 
projection, operations security, cover and 
deception, and psychological operations. 
(Dictionary, 2001) Among the concepts here, it 
would be appropriate to know the concept of 
deception as an inappropriate concept for us 
psychodramatists. 
 
Choosing the right concepts and words is 
important for perception management. More 
importantly, it is to be able to structure the 
perception. This situation is very important for 
psychodrama group psychotherapy also. There 
are those who do not use the concept of “group 
psychotherapy”  in the field. There are experts 
who show psychodrama as a set of techniques. 
There are those who almost never talk about 
psychodramatic theories. In some countries, it 
has been seen that there are people who call it 
drama for short. All these concept choices affect 
perception and make it difficult to understand 
psychodrama group psychotherapy correctly. 
 
Friman (1999, p.1-9) examined the interaction of 
perceptual actions between emotions and the 
environment; he stated that an object and an 
observer are required for perception to occur. 
When it is said "I see a chair", the chair becomes 
an object and the person becomes the observer 
(Friman, 1999 p.4). Here, the perception that 
allows us to see the chair presents the information 
stored in our brain in general terms and enables 
us to make a conscious choice among numerous 
classified and compared decisions.  
 
The question of what we, as psychodramatists, 
want to be perceived by our colleagues may be 
one of the important questions. 
 
Especially aimed with Perception Management: 
 
- Build and maintain public support (at home or 
abroad) to gain and maintain validity, 
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- It is to influence the behavior and attitudes of 
the determined community in the desired 
direction (Siegel, 2005, p.118). 
 
First of all, it would be appropriate for the 
definitions to be used by psychodrama group 
psychotherapists to be as common as possible. 
Thus, a clarity of concept and a reliable structure 
will be revealed no matter what field the 
psychodrama group psychotherapy system is 
used in. Clearly emphasizing the fact that the 
psychodrama grup psychotherapy system is a 
powerful system of psychotherapy, personal 
growth and education can be very helpful for 
promotion. 
 
The above narratives are essentially parts of 
perception management, and this process will be 
carried out by a leader and a team working under 
him. We will talk about the role of the leader 
later, based on Moreno's theories. 
 
Tools to assist Perception Management are 
transforming the world into a global village in 
today's information world. (Zaman, 2007,p. 20). 
Siegel states that sensitivity increases due to the 
following factors (Siegel, 2005, p.120-122); 
global and local media, continuous news cycle, 
instant news reporting, real-time information, 
internet, ease of news preparation. 
 
How much do Psychodrama Group 
Psychotherapy experts, associations and 
institutes use global or local media? Are they 
constantly in the news cycle? How effectively do 
they use the internet? Do they have a strong 
network? Above all, are they up to date and what 
do they have to say to the up to date and do they 
say it? 
 
The psychodrama community around the world 
may have a lot to say about current events and 
small or big problems. These may appear as great 
opportunities to meet with the whole society. As 
an İstanbul Psychodrama Institute, we have 
undertaken very important initiatives especially 
in the last 15 years. Global crises, political 
upheavals, social problems and many more were 
always in our area of interest and we supported 
this with writings, scientific or descriptive 
articles, conferences, workshops, interviews,  
 

 
 
 
 
large group studies, social media programs, 
videos and TV programs. By offering all the help  
we can to the public and colleagues during the 
recent pandemic, a real meeting and encounter 
has been ensured, and at the same time, it has 
been possible to increase the belief in the 
psychodramatic system among people . 
 
Although different naming and different 
emphases used in different geographies around 
the world seems like a richness it does not give 
much benefit to our field. In one country, it is 
called "action methods", in another continent 
"psychodrama", in other countries 
"sociodrama", in a few countries "group 
psychodrama or group psychotherapy", in some 
places it is called "psychodrama group 
psychotherapy". It may be difficult to say that we 
have benefited from this richness it could be 
creating more chaos and confusion than that. It 
would be appropriate to hold an international 
conference where only this issue is addressed 
urgently and to focus on the issue. If this unity 
can be achieved, it may further increase the 
recognition of our system in the world. 
 
Taking feedback and Insight 
 
Chinese philosopher Lao-tzu said that, 
“Knowing others is wisdom, knowing yourself is 
enlightenment.”(Lao-tzu, 2014). He emphasized 
that what we need is to know our own strengths 
and weaknesses, beyond knowing the other side. 
 
As Psychodrama Group Psychotherapists, we 
should be able to discuss how much we know 
ourselves, what our weaknesses and strengths 
are, and we should implement the results. We can 
easily say that we do this systematically among 
ourselves in our country. We have set self-
criticism and continuous improvement as our top 
priority. Psychodrama group psychotherapists 
around the world should also be able to do this 
together. It would be appropriate to hold an 
international psychodrama congress on this 
subject. Even psychodramatists sometimes argue 
and disagree about the basic structure of the 
system. Trying to connect with other systems 
may be the result of such a deficiency. 
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When we look at ourselves in the mirror, In the 
psychodrama world, some local and international 
institutions and associations work more like 
friend clubs. It is clear that leaders who do 
whatever it takes to maintain their status quo can 
harm groups. Moreno asked the world a question. 
“Who Shall Survive? answers the question as 
“creative and spontaneous ones”. For this, it is 
clear that it is necessary to respect differences 
and different opinions and, most importantly, to 
hear them. The future of psychodrama requires 
such a necessity. We think that a psychotherapy 
school based on creativity and spontaneity can 
develop with the same characteristics, and we 
hope that everyone will agree on this issue. 
 
Motivation, Hard Work and Belief 
 
Motivation is our future. All of our achievements 
in Türkiye come from the strength of our 
motivation and at the same time our hard work. 
There is a great competition in the field in our 
country, and we have made it our aim to look at 
what others have done and add more to it. We 
were very motivated, worked hard and we 
continue to work. 
 
The main source of this situation is faith. The last 
of the developmental stages in role theory is 
transcendent roles (Leutz, 2003). It is possible for 
the child/individual to reach these roles, to give 
meaning to life and to gain motivation as a result 
of this meaning. 
 
Transcendent Roles are a category defined by Dr. 
Grete Leutz, and she argue that a person's role 
development can be completed by reaching this 
role category in the role development proces. 
Transcendent roles are those in which we step out 
of ourselves and question life and its meaning. 
(Altinay 2022, p.89) 
 
Moreno himself was a man of great faith and an 
expert who has repeatedly emphasized that he 
believes in himself. Self-belief is an indicator of 
psychological resilience. We think that we, as 
psychodrama group psychotherapists, can carry 
the system into the future with such a belief. It 
may be very important for the future of 
psychodrama that psychodrama therapists 
question the strength of their beliefs in  
 

 
 
 
 
psychodrama and try to understand Moreno in 
this sense. 
 
Reaching the Public 
 
The system we belong to contains important tools 
to reach the public. One of them is the theater of  
spontaneity. Spontaneity Theater is a therapeutic 
theater as well as a good promotional tool. That's 
why we established the Istanbul Spontaneity 
Theater about 20 years ago. Every year, we 
performed 4-6 plays to groups of approximately 
200-300 people. We have introduced spontaneity 
theater to such a large audience and shared some 
information from psychodrama group 
psychotherapy and our point of view. We believe 
that such an encounter could be made by 
psychodrama group psychotherapy specialists in 
all countries. 
 
Perception management understanding; The 
individual should accept their needs, perceive the 
aspects that vary from person to person, and then 
provide organizational incentives to meet these 
needs and ensure that the individual continues his 
activities in line with organizational goals. 
Considering that the success of the individual 
consists of a number of psychological processes, 
the perception management approach helps to 
reveal them and reach individuals (Uğurlu, 2008, 
p.153). What is mentioned here is to enable the 
individual to be more effective by being directed 
correctly or paving the way for him to achieve 
desired results. 
 
With the help of perception managed by these 
studies, those seeking psychological help may 
begin to demand psychodrama group 
psychotherapy groups.. We opened 2-4 patient 
groups with 10-14 members each year and 
continued the groups for at least 6 months in 
Istanbul Psychodrama Institute. These groups 
have been maintained for 25 years. Specialist 
candidates show more interest in demanding 
psychotherapy systems. This strategy can be 
considered as an important aid in achieving this 
goal. 
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Taking Part in the World of General 
Psychology and Psychotherapy 
 
National and international conferences are the 
formations that colleagues and field students feed 
the most. It is extremely important that these 
conferences are held together with selected 
important themes and supported by large and 
small symposiums every semester. This year, we 
will hold the 28th İstanbul Psychodrama 
Conference in our country with 400 participants.  
The free symposiums we organize every year 
guide those who want to choose the field. 
 
The most important deficiency of 
psychodramatists in Türkiye is that they do not 
appear in conferences and symposiums other 
than their own field. Nobody wants to listen to 
general introductions or principle of 
psychodrama group psychotherapy. For this 
reason, we would like to draw attention to the 
importance of underlining the psychodramatic 
approach in every subject of life or in every sub 
field of psychology. When we have achieved this 
in our country, for the last 10 years we have been 
making presentations with special topics to 
national psychology congresses, psychiatry and 
social psychiatry congresses, psychotherapy 
congresses, human resources congresses and 
symposiums of schools and universities. Now 
psychodrama shows itself at every point of the 
field here in Türkiye. 
 
Our establishment and promotion of the Child 
Psychodrama system in the country and the fact 
that we have been managing children's groups for 
20 years have also contributed greatly to the 
recognition of the system also. 
 
In recent years, we have witnessed conferences 
that have caused some popular approaches and 
psychodrama to be mentioned at the same time. 
This approach does not produce the desired 
results. For example, in one of the psychodrama 
congresses, we witnessed that the mildfullness 
approach was centered in the name of the 
conference. Using the already rare psychodrama 
conferences to promote other systems could be 
indeed an elusive choice. Developing and 
promoting a system is possible if you become a 
real follower and believer of that system. If this  
 

 
 
 
 
is not done, it is inevitable that you maybe 
gradually disappear from the stage of the history. 
 
The Roles of the Psychodrama Director and 
the Future of Psychodrama 
 
Moreno has classified the Director's roles under 
three headings in his early writings. Based on 
these roles, it would be appropriate to present a 
model for what needs to be done for the future of 
psychodrama. A fourth was added to these roles 
later on. 
 
Each of the roles of the psychodramatist has 
different functions, and in our opinion, it is not 
enough for the psychodrama group 
psychotherapist to take these roles only in group 
processes. Achieving a better future for 
Psychodrama Group Psychotherapy also depends 
on the experts taking these roles in life. 
Examining these roles one by one and discussing 
their requirements will show us what kind of role 
model is necessary in the field. 
 
Psychodrama Director has three functions: 
Producer, Therapist and Analyst. As producer 
he has to be on the alert to turn every clue which 
the subject offers into dramatic action, to make 
the line of production one with the life line of the 
subject, and never to let the production lose 
rapport with the audience. As therapist attacking 
and shocking the subject is at times just as 
permissible as laughing and joking with him; at 
times he may become indirect and passive and for 
all practical purposes the session seems to be run 
by the patient. As analyst he may complement 
his own interpretation by responses coming from 
informants in the audience, hushand, parents, 
children, friends or neighhors.  
(J. L. Moreno,1946, p. 249-253) 
 
As good producers, we are obliged to present 
good productions to the profession and the 
public. These productions should be colourful, 
creative, multidimensional, interesting and 
meaningful. Big and important organizations are 
needed more than ever. According to Moreno, 
the producer is responsible for making 
production compatible with people's lives. This 
role will help us connect with the public. 
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As a therapist, we should not only reach the goal 
of healing the individual and the whole society, 
as Moreno aimed, but also explain and show this 
to the profession and the public. It is necessary to 
explain how we treat and what recovery is. In this 
role, as Moreno defines, we can be a critic who 
surprises the public from time to time.  
 
As analysts, it is necessary to constantly convey 
how we analyze the individual and society in 
every subject, through current issues. 
Psychodrama draws the attention of these people 
to group psychotherapy, which carries us into the 
future. Through the analyst role, we should be 
able to understand the society and the process and  
develop appropriate strategies. The secret is in 
the details, and it is paramount that we constantly 
discuss these secrets with colleagues. 
 
A fourth role is the leader role . This role was 
defined much later, and due to Moreno's innate 
leadership role, he played an important role in 
the spread of psychodrama group psychotherapy 
at that time. Real leaders are those who are in 
contact with the spirit of the time (zeitgeist) and 
they know how to follow it and change it. Behind 
the leadership, large communities take action 
and sometimes even they are dragged behind 
him, this is not a problem, it is a necessity. We 
are experts in the field and have to lead the 
public. It is natural that not all psychodrama 
group psychotherapists will be able to do this, in 
which case it would be wise to support those who 
can. 
 
Conclusion 
 
Psychodrama Group Psychotherapy should be 
considered as one of the most important 
psychotherapy system of the century. It contains 
innumerable possibilities, very rich content, very 
powerful techniques, a strong philosophy, a 
stance that it is appropriate to implement, and 
important theories. The success of such a 
structure depends on the work of Moreno's 
followers, and the qualifications of the followers 
are important in achieving this goal. In this 
article, the rationales of carrying psychodrama to 
the future are emphasized and it is aimed to 
create a discussion environment. The details that 
are tried to be explained become important as a 
whole. Every issue is important, making the  
 

 
 
 
important and unimportant distinction can often 
be considered as a resistance. 
 
As psychodramatists take on and play their roles 
more, there will be improvements. This is called 
the cluster effect. According to Moreno, roles are 
not isolated: they tend to form clusters. There is 
a transfer of S [spontaneity] from unenacted roles 
to the presently enacted ones. This influence is 
called cluster effect. (F. B, Moreno & J.L. 
Moreno, 1945 p.426-441) 
 
Working together in roles as psychodramatists 
will be our most important wisely strategy. 
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ÖZET 
 

Aşk, bir kavram olarak bireysel ve toplumsal 
etkileri üzerinden uzun yıllardır literatürde 
incelenmektedir. Psikolojik alt yapısına 
bakılmak istendiğinde birçok ekol ve teori farklı 
görüşler ortaya sunmaktadır. Psikodramanın aşk 
kavramını ele alışı ise hem roller hem de 
psikodramatik ana temalar üzerinden ilerleyerek 
daha derin bir noktadan olmaktadır.  

 

 

Bu makale psikodramanın önemli kavramları 
olan tele ve spontanite ışığında aşkın ele 
alınmasını hedeflemektedir.  

Anahtar kelimeler: Aşk, tele, spontanite 

 

 

 

Aşk Kavramını Psikodramada Anlamak

 

Aşk kavramsal olarak, bir kimseye ya da bir şeye 
karşı duyulan aşırı ölçüdeki bağlılıkla karakterize 
olan duygu yoğunluğu şeklinde tanımlanabilir. 
Tanımı yapılması zor bir olgu olan aşk, birçok 
kuramcı tarafından araştırmalarda çalışılmış, 
anlamının ne olduğuna bakılmıştır. Aşk kimi 
zaman âşık olunan nesneye dair duygu, düşünce 
ve davranış olarak yönlenen tutum olarak ifade 
edilmiş; kimi zaman da birden fazla türe sahip 
olduğu savunulmuştur (Rubin, 1970; Lee, 1977). 
Freud’a göre aşk, cinselliğin önemsenmesi olup; 
Froom’a göre ise anlayış, saygı, ilgi ve 
sorumluluğun bileşimidir (Moss ve Schwebel, 
1993; akt. Atak ve Taştan, 2012: ss. 521).  

Yaşamın içinde varoluşumuzu anlamlı kılan en 
önemli duygulardan biri aşktır. Aşkın  

 

 

 

“öteki”nden ziyade kendimizle ilgisi olduğunu 
söylemek mümkün; çünkü bu bir benlik keşfidir. 
Karşımızdakini bu denli güçlü bir duyguyla 
sevme şeklimiz kendimize dair birçok bilgiyi 
bize verir. İçindeyken kendimizi tüm 
yönlerimizle tanır, keşfederiz. Cinsiyetten 
bağımsız olarak, ilk aşkımız annedir diyebiliriz. 
Bebek anne üzerinden başlangıçta somatik 
rollerle önce kendini, sonra anneyi ve 
aralarındaki ilişkiyi ve en sonda da çevresini 
keşfeder. İleriki yaşam dönemlerinde de 
partneriyle karşılaştığında bu keşif başka 
noktalardan devam eder.  

Kurulan romantik ilişki birbirine yabancı iki 
kişinin bir araya gelerek kendilerinin yeniden 
tanımlamasıdır. Partner seçiminde kime  
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çekildiğimiz fiziksel özelliklerden farklı olarak, 
anlaşıldığımız ve sevildiğimizi hissettiğimiz 
kişileri seçmemizle karakterize olup seçimimiz 
romantik imgemize uygun olan kişilerin 
yansımasına göre değişir (Çapkın, 2012).  

Çoğu insan aşkın istem dışı olarak 
düşüncelerimizde yer alan ve bize tutku sağlayan 
güçlü bir duygu olduğuna inanır. Ancak bu her 
zaman mümkün değildir. Aşkın uzun süreli 
olmasını bekleyen insanlar, partnerlerine 
hissettiklerini anlamlandırmakta zorlanıp 
duygularından şüphe duyabilir. Bu yüzden 
sağlıklı ilerleyen ilişkilerini sonlandırabilir. 
Romantik aşk başlangıçta tutkuyla başlasa da 
zamanla bir partneri destekleyen eylemlere 
zemin hazırlayan özgün, samimi ve içten bir 
duyguya dönüşecektir (Hayes, 2021).  

Aşktan kaçan bireyler yakınlıktan kaçar. 
Yakınlığın ilk nesnesi olan anne ile kurulan 
ilişkinin şekli, yapısı ve detayları bu kaçışın 
perde arkasını bize gösterebilir. Partner 
ilişkilerinin psikodramatik teoriler açısından 
kaynağına bakacak olursak; süreç bizi birinci 
psişik evrene götürecektir. Bu dönem bebeğin 
anne ile kurduğu ilişki ile temel duygusal 
ihtiyaçlarını belirlediği, bu ihtiyaçları giderip 
giderememe durumuna göre yetişkinlik 
yaşamında etkili rol oynayan bir dönemdir. Anne 
ile kurulan özdeşim hali sağlıklı ise bebeğin 
yetişkinlik döneminde yakınlık kurabilmede 
daha rahat olabilmesini bekleriz. Çünkü bu kritik 
dönemde “Birlikte Olma”, “Birlikte Yapma” ve 
“Birlikte Hissetme” deneyimlerini yaşayarak 
öğrenmiş olacaktır. Bunlar da yakınlık ve sağlıklı 
ilişkilerin temel unsurlarındandır. Bu dönemin 
sağlıklı şekilde atlatılması partner seçimlerinin 
ve ilişkilerinin sağlıklı olmasına zemin 
hazırlayacaktır (Altınay, 2010). Aksi durumda 
ise güvenden uzak ve yakınlığın sağlıksız olduğu 
ilişkiler kaçınılmaz hale gelecektir. Bebek anne 
ile kurduğu ilişki modelini, anne dışındaki ilk 
kişi olan baba ile test ederek bu yakınlığı kalıcı 
hale getirir.  

Bebeğin anne ile senkronize bir birliktelik hali 
oluşturması onun duygu düzenleme becerilerini 
geliştirmesi açısından oldukça önemlidir. Türköz 
(2016) anne ve bebeğin ilişkisindeki 
eşzamanlılığın ve duygusal senkronizasyonun 
birbirlerini keşfetmeleri ve yakınlığın sağlıklı 
temeller üzerine atılmasını sağlayacağını ve bu 
birlikteliğin bebeğin yakınlığı tecrübe ederek  

 

 

uzaklığı da tolere etmesine kapı açacağını 
belirtmiştir. İkisinin yeniden buluşabilmesi bu 
yakınlığı uzun süreli ve sağlıklı kılar. Bu 
duygusal uyum yetişkinlikte aşkı hissetmek ve 
romantik ilişkiler kurabilme açısından da 
oldukça etkilidir.  

Altınay (2019) “Aşk benliğimizi bulma 
yolundaki en önemli rollerden ve deneyimlerden 
birisidir” der. Âşık olan kişi bu deneyimde 
kendisini bulmayı amaçlamakta olup, her rolde 
olduğu gibi bu rolün alt rolleri de âşık olanın 
kişiliğinin bileşenlerini göstermektedir.  

Aşk ve Tele İlişkisi 

Tele; bir, iki veya daha fazla kişinin katıldığı, 
uzay ve zamana yansıtılmış hissetme süreci 
olarak tanımlanır (Altınay, 2021a: ss. 91). Tele, 
transferansın patolojik görünümünden bağımsız 
olarak sağlıklı bir noktada; empatinin de tek 
yönlü ilişki modelinden farklı olarak karşılıklı bir 
gerçeklik akışında duran karmaşık bir yapıdadır. 
Transferans ayrıştırır, empati algılatır; fakat tele 
bütünleştirir (Altınay, 2019). Tele karşılıklı bir 
etkileşim halini tanımlar ve bu kişilerin bağlarını 
bize gösterir.  

Tele yardımıyla partnerle ve onun rolleriyle 
tanışırız ve bu durum aşık rolündeki kişilerin 
yaşadıkları en derin paylaşımlardandır (Çapkın, 
2012). Bazı ilişkilerimizde derin bir karşılaşma 
deneyimleriz. Telik karşılaşma olarak 
tanımlayabileceğimiz bu ilişki modeli, sözel bir 
diyalogdan daha fazlasını içerir. Bu kişiler 
arasında konuşmaya ihtiyaç yoktur, sahip 
oldukları sezgisel klik onları dilin yarattığı 
kısıtlılıktan korur. Aşk da böyle telik bir ilişkidir. 
Partnerler konuşmaya gerek duymadan 
birbirlerinin duygularını, düşünce biçimlerini, 
ihtiyaçlarını ve sınırları gibi birçok ortak 
noktaları paylaşırlar. Biliyoruz ki, 
yaşamımızdaki en varoluşsal bağ aşktır. 

Moreno karşılıklı aşk yaşanan ilişkilerde 
empatinin varlığının mümkün olmadığını 
belirtmekte, bu durumu da partnerlerin kendi 
dünyalarıyla ilgili olduğuyla açıklamıştır. Çünkü 
empati öznel bir duygulanımdan ibarettir. Eğer 
bir partner “empati yapan” rolüne geçerse, yani 
“öteki”ni anlarsa, partnerine duyduğu aşk bitmiş 
olabilir. “Seni anlıyorum” cümlesi, bu ilişkinin 
dışında olduğunu ve artık bir parçası olmadığını 
gösterebilir. Karşılıklı bir aşk ilişkisi  
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içerisindeysek birini anlamakla daha az 
ilgilenerek duyguları yaşamayı seçeriz çünkü 
psişik rolümüzün sosyal yaşamamızda bir 
nesnesi vardır ve süreci anlamlandırmak 
gereksizdir. “Öteki”ne, onun duygusuna ve 
varlığına güveniriz. Bir aşk ilişkisinde 
karşılıklılık yoksa sadece kendi duygumuzdan 
emin oluruz; fakat “öteki”nin duygusundan emin 
olamayız. Bu da bizi sadece bireyi tanımlayan 
ilişki modeli olan empatide tutar.  

Telenin temelinin anne-bebek ilişkisinden 
kaynak aldığını söylememiz mümkündür. 
Moreno telenin spontan şekilde iki tarafı birden 
kapsayarak olması gereken yer ve anda ortaya 
çıktığını ifade etmektedir (Türköz, 2016). Tele 
sübjektif bir kurgudan daha fazlası olarak 
diğerinin gerçekliğinin iç görü ve sezgisel bir 
düzlemde deneyimlenmesidir. Bakım veren ile 
kurulan ilişkinin bebek üzerinde rahatlatıcı etkisi 
telenin gelişimi için oldukça önemlidir. İlk 
“öteki” bakım verendir, o da büyük ölçüde 
annedir. Annenin bebeğin ihtiyaç ve isteklerine 
yerinde ve yeterli cevap verebilmesi onun 
duygularını düzenleyebilmesini yakınlık 
kurabilmesini ve bu yakınlığı koruyacak zihinsel, 
davranışsal ve duygusal temelin oluşmasını 
sağlar. Göz teması, fiziksel temas ve karşılıklı 
duyguların hissedilmesi bebeğin telesini 
geliştiren unsurlardır ve anne ile sağlıklı 
yakınlaşma ileriki dönemde partnerle 
yakınlaşmayı da kolaylaştıracaktır.  

Bağlanma bize bireyin; benliğini ve başkalarını 
algılama yolunu gösterir. Doğumla birlikte anne 
ile bir hisseden bebek, 2 yaş civarında ayrışarak 
anne ile kurduğu ilişkide “diğeri”ni deneyimler. 
Üçüncü psişik evrene denk gelen bu dönemde 
bebek, annesinin gözünden kendisine bakar ve bu 
süreç de hem benliğini hem de başkalarını nasıl 
algılayacağına zemin hazırlar. Bu yakınlaşma 
gelecekteki partnerleri seçme kapasitesini, 
seçerken önemsediği detayları belirleyen en 
temel süreci oluşturup, anneden aldığı ya da 
alamadığı her şey bu yolculukta etkili olacaktır. 
Duygusal ve fiziksel ihtiyaçların karşılanmasıyla 
oluşan süreç, bireyin duygusal ve bilişsel 
şemalarını oluşturur.  

Sosyometrik açıdan aşka bakıldığında telenin bu 
seçimdeki etkisi yadsınamazdır. Kime neden 
yaklaştığımızın arkasında sosyometri ve tele 
aktif olarak rol oynar. Biri diğerlerinden farklıdır 
çünkü telik olarak ona gitmek isteriz. Onu farklı  

 

 

kılan bizimle arasındaki tele bağıdır; yakınlığı 
kurma şeklimiz onunla kurduğumuz tele bağını 
ve böylece sosyometrik olarak seçimimizi 
etkiler. Yakınlığın sağlıklı ölçüde olması seçim 
yapma cesareti ile bireyi eyleme götürür.  

Tele seçimlerimizin özünü oluşturur. Kişiler 
birbirlerini teleleri aracılığıyla bulur ve seçerler. 
Organizmanın evrimsel ve biyolojik bir 
fonksiyonu olarak öne çıkan seçicilik, ilişkilerde 
tele olarak kendisini gösterir. Romantik 
ilişkilerimizde telenin ortaya koyduğu itim ve 
çekim modelleri bu seçimi daha komplike hale 
getirmektedir. Telenin varoluşu ise, iki kişinin 
yakınlaşması ile mümkün olabilmektedir. İki kişi 
karşılaştığında çalışmaya başlayan tele, an’da 
olmanın da altını çizmektedir. An içerisindeki 
tüm fırsat ve şansların eyleme geçmesi telemiz 
ile mümkündür ve bu anlardan oluşan tüm süreç 
ilişkinin devamlılığını etkileyecektir.  

Altınay’ın (2021b) kitabında aktardığı gibi, 
Zerka Moreno tele kavramı hakkında şunları 
söylemiştir;  

“Moreno, bize ötekinin onaylanmasının, o 
kişinin düşüncesi ne kadar tuhaf olursa 
olsun, inkardan önce geldiğini öğretmiştir. 
Bu onaylama ile tele’ye ulaşmak 
mümkündür. Tele en iyi, başka bir kişinin 
duygularına ulaşmak, bu duyguların 
gerçekliğini kabul ederek karşılıklı olarak 
gerçeği kabul etmek ve paylaşmak olarak 
anlaşılır. (…)” (Karp, 1989; akt. Altınay, 
2021b: ss. 90).  

Yukarıdaki anlatım telenin aşk ilişkisindeki 
görünümü hakkında da önemli bir bilgi 
vermektedir. Aşk, partnerin kendi gerçekliğini ve 
duygularının gerçekliğini derin bir kabul ile 
başlar; fakat ilişki süreci içerisinde bu kabul 
kaybolabilir. Bu da telenin etkinliğini azalttığı 
için ilişkide ciddi pürüzlere sebep olabilir. 
Telenin en iyi anlaşılabildiği görünümün 
karşılıklı seçimler olduğunu düşünürsek, 
karşılıklı gelişen yıldırım aşkı birbirini hiç 
tanımayan insanların aynı anda tele bağı 
kurmalarının en başarılı örneğidir. Karşılıklı 
aşkta benzerliklerin tele yardımıyla eyleme 
dönüşerek buluşması ancak, partnerlerin 
paylaşımıyla mümkündür. Spinoza’nın da dediği 
gibi; “Anlamak sevmenin başlangıcıdır”.  
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Tele sınıflamalarında aşkı inceleyecek olursak; 
Partner A’nın Partner B’yi birinci tercih olarak 
seçmesi ve Partner B’nin de Partner A’yı aynı 
öncelikle seçmesi “basit tele” olarak adlandırılır 
ve karşılıklı aşk ilişkisini böyle açıklayabiliriz. 
İki tarafın da birbirine çekim hissettiği bu aşk 
ilişkisinde, tele oldukça aktif ve uyumludur. Aşk 
tam olarak telik karşılığa sahip olan bir ilişki 
modelidir ve karşılıklı aşkta partnerler 
birbirlerinin çok önemli noktalarına yakınlaşıp 
bunları paylaşırlar (Altınay, 2021a). Bu 
paylaşımlar sözsüz bir noktadadır, konuşmak 
bunu fark etmemektir. Bir diğer tele türü olan 
“düşük tele” ise bir partnerin diğerini seçmesi 
fakat aynı öncelikle o partnerin onu seçeni 
seçmemesidir. Bu da karşılıksız aşk ya da 
platonik aşk olarak tanımlanabilir ve burada 
telenin uyumsuzlukla karakterize olduğunu 
söylemek mümkündür.  

İlişkiler kendimizden yola çıkarak başkalarıyla 
yaşadığımız deneyimlerle şekillenen özel bir 
görünüme sahiptir. İlişkilerde iyileşir, ilişkilerde 
hastalanırız ve bu ilişkiler kimliğimiz ve 
kişiliğimizde, psikodramatik dille rollerimizde, 
olumlu veya olumsuz büyük değişimlere sebep 
olurlar. Rollerimizin toplamı olan kişiliğimiz 
“diğeri” ile yaşadığımız karşılaşmalar ve 
deneyimler sayesinde anlamını bularak dönüşür. 
Moreno, ilişki kurmaktan uzak bir bireyin sosyal 
bir kurgu olduğunu söyler.  

Rol birçok davranışı içinde barındıran bir 
davranış birliğidir. Rollerin gelişimi kişinin 
yaşadığı deneyimler ve yaşantılarla “tam 
gelişmemiş”, “normal gelişmiş” veya “aşırı 
gelişmiş” olabilirken; “tamamen yok” veya 
“düşmanca olan” (aşka inanmam) halde 
olabilirler. İlk kategorisi pozitif telenin 
görünümü iken ikinci kısımda negatif telenin 
varlığından söz edebiliriz.  

Psikodramatik dil ile “aşk” kavramına bakacak 
olursak “âşık olan” rolü diyebiliriz. Psişik bir rol 
olan âşık olma rolünde seçilen partnerin pozitif 
tele ile seçilmesi de karşılıklı aşkın bir örneği 
olmaktadır. Aşık rolü “diğeri”nin duygusundaki 
karşılığı bulduğunda, bağ kurduğunda ve pozitif 
tele oluştuğunda sosyal bir rol olan “sevgili” 
rolüne ya da “eş” rolüne geçiş olur. Aksi 
durumda kalırsa, yani sosyal role evrilmiyorsa 
kişi “aşık” rolünde sıkışıp kalır. Psişik rolde 
kalan birey; sosyal role, ilişki kurmaya, kendini 
ifade etmeye ve en önemlisi yakınlık kurmaya  

 

 

cesaretsiz bir noktadadır. Bu kişiler sadece 
hisseder; fakat karşılığını bulamayan ve ifade 
edilmeyen tüm duygular kişiyi çözümsüzlüğe 
götürür.  

Aşk ve Spontanite 

Latincede “özgür irade” anlamına gelen “sponte” 
kökünden türeyen spontanite kavramı, ilk olarak 
anne ve bebeğin birlikte olarak, birlikte 
hissederek ve birlikte yaparak eyleme geçirdiği 
doğumla yaşantılanır. Doğum ile birlikte organik 
plasentadan sosyal plasentaya geçiş yapan bebek, 
dünyaya gelişinde aktif bir rol oynayarak 
spontaniteyi deneyimlemiş olur. Spontanite ile 
doğum bir travmadan ziyade yaratıcı bir eylem 
katarsisine dönüşür (Altınay, 2021a).  

Spontanite öznenin kendi durumunu özgür ve 
özerk olarak deneyimleme yönündeki doğal bir 
eğilim olup kontrol edemediği iç ve dış 
etkilerden özgür olma halidir (Moreno & Fischel, 
1942; akt. Altınay, 2021a: ss. 82). Hem yetenek 
hem de kalıtsal bir özellik olan spontanite, 
yaşamda engellenmediği ve körelmediği takdirde 
kişinin varoluşuna ve potansiyelini ortaya koyma 
becerisine büyük ölçüde hizmet etmektedir.  

Davranış boyutunda spontanitenin en net 
görünümü yeni ve eski durumlara işlevsel ve yeni 
tepkiler verebilme potansiyelidir. Kişinin sosyal 
uyum becerisini donanımlı hale getiren en 
önemli özellik spontanitesidir. Aşkta da 
spontanitenin etkisini görmek mümkündür. Aşk 
doğası gereğince birçok belirsizliği içinde 
barındırmaktadır ve belirsizlikle baş edebilmek 
ile onun getirdiği problemleri yaratıcılıkla 
çözüme ulaştırabilmek için spontanite gereklidir.  

İki partnerin birbirine yakınlaşmasını tele sağlar 
ama bu yakınlığın iki tarafı da besleyecek şekilde 
devamlılığını spontanite destekler. Aynı anne ve 
bebek arasındaki tele ilişkisinde olduğu gibi 
partnerler arasındaki tele spontanlıkla kendini 
var ederek bağ kurmalarına zemin hazırlar. 
Spontanitesini yaratıcı şekilde kullanan 
partnerlerin cinsel, duygusal ve zihinsel olarak 
birbirlerini geliştirebildikleri ve ilişkilerini 
tekdüzelikten kurtarabildiklerini söylemek 
mümkündür.  

Cesaretin yer aldığı spontan davranış, partnerleri 
ilişki doyumu konusunda besleyerek aşkı da daha 
yüksek seviyede deneyimlemelerini sağlar.  
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Yaratıcı ve spontan olan bir tanışma ile başlayan 
aşk, devamında bu spontanlığı koruyabilirse 
uzun yıllar sürecek bir ilişkinin var olmasını 
sağlayabilir. Spontanlığını yaşayarak “öteki”ne 
yaklaşan biri, an’da olup geleceğin kaygısından 
ve geçmişin pişmanlığından uzaktır. Bu aşk 
deneyimine geçmiş tecrübelerinden sıyrılarak 
tamamen yansız ve yüksüz bir noktadan bakar, 
bu da transferansın olmadığı bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Birçok partnerin yeni âşık 
olduğu kişiyi geçmişteki partneriyle 
özdeşleştirdiklerini görürüz. Bu spontanlıktan 
uzak bir tutumdur. An’ı bozan ve teleyi yok eden 
bu seçim, aşkı da bozacak ve yakınlaşmaya da 
engel olacaktır. 

Âşık olma hali spontanlık açısından yeni doğan 
bebeğin içine girdiği yeni dünyayı keşfetme 
haliyle örtüşebilecek bir deneyimdir. İç 
dünyalarından gelen her şeyin görünür ve şeffaf 
olması sebebiyle çocukların ve delilerin en 
spontan olan insanlar grubundan olduğu ifade 
edilmiştir (Moreno ve ark., 1956; akt. Altınay, 
2021b: ss. 87). Bu gruba âşıkları da ekleyebiliriz 
diye düşünüyorum çünkü âşık olma hali eski olan 
tüm durumlara yeni tepkiler verme becerisini 
geliştiren çok önemli bir durumdur. Öncesinde 
zevk vermeyen her deneyimin farklı bir keyif 
verdiği, rutin düzenin bile neşe ile karşılandığı 
bir duygusal süreçtir. Özellikle karşılıklı yaşanan 
aşktan bahsediyorsak, bu durumun daha da öne 
çıktığını söylemek mümkündür. Âşıkların da 
çocuklar ve deliler gibi duyguları eylemlerinde 
görünür durumdadır ve bu eylemler âşık 
oldukları süre boyunca var oluşlarının özünü 
oluşturmaktadır. Hayes (2021) aşkın eylemde 
olduğunu ve aşkı eylemlerimizle göstereceğimizi 
ifade etmektedir.  

Değerlendirme 

Aşk, son dönemde literatürde oldukça sık 
çalışılan nöropsikolojik bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kişiler arası ilişkilerden 
en güçlüsü olan aşk, psikodrama kavramlarından 
spontanite ve tele ile birçok alanda 
kesişmektedir. Aşk yaratıcılık ve cesaretle var 
olur, bu durum da tele ve spontanite 
kavramlarının rolünün ne derece etkin olduğunu 
ortaya koymaktadır.   

Kişiyi gerçekten tanımak için en doğru anlardan 
birisi âşık olduğu andır, çünkü duyguların bu 
denli yüksek olduğu bir rolde kişinin diğer sosyal  

 

 

ilişkilerinde bastırdığı, üzerini örttüğü ve 
gizlediği tüm yanları görünür hale gelecektir. 
Duyguların âşık olmakla olabildiğince 
yükseldiği bu dönemde kişi hataya daha açık, 
dürtüsel karar almaya yatkın ve riskli gözüken 
cesarete daha eğilimli görülebilir. Âşık olmak 
bireyin tüm karanlık yönlerini görünür kılar.  

İlişkilerde hasta olup ilişkilerde iyileştiğimizden 
ötürü bağlarımızın keşfi bizi kişiliğimizin ve 
varoluşumuzun keşfine götürecektir. Kültürel 
konservenin getirileri olan birçok genel geçer 
özellik ve beklentiden bağımsız olarak iki taraf 
birbirinin ilişki tarzını ve yaklaşımını kabul 
ederse yaratıcılık ve spontanite güçlenir. Tele ve 
spontanlığını aktif eden birey, kendisi için en 
uygun partneri seçebilecek düzeydedir. Aksi 
takdirde kültürel konservelerin kurbanı olarak bu 
seçimi kendisi adına sosyo-kültürel klişelere 
teslim edecektir.  
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ABSTRACT 

Love has been studied in the literature for many 
years through its individual and social effects as 
a concept. When it comes to looking at its 
psychological infrastructure, many schools and 
theories offer different views. The concept of 
love by psychodrama is that it goes through both 

roles and psychodramatic main themes, and it 
comes from a deeper point. This article aims to 
address love in the light of tele and spontaneity, 
which are key concepts of psychodrama. 

Keywords: Love, tele, spontaneity 

 

Understanding the Concept of Love in Psychodrama 

 

Love can be conceptually defined as emotion 
intensity that is characterized by excessive 
commitment to anyone or anything. Love, which 
is a difficult phenomenon to describe, has been 
studied by many theorists, and is what it means. 
Love is sometimes expressed as an attitude 
toward the object that is in love with, as emotion, 
thought and behavior; it is sometimes argued that 
it has more than one species (Rubin, 1970; Lee, 
1977). According to Freud, love is the 
importance of sexuality; and according to Froom, 
it is a combination of understanding, respect, 
interest and responsibility (Moss and Schwebel, 
1993, as cited in Atak and Taştan, 2012, pp. 521). 

One of the most important feelings that makes 
our existence meaningful in life is love. It is 
possible to say that love has more to do with 
ourselves than with the “other”, because it is a 
self-discovery. The way we love the other person 
with such a strong feeling gives us a lot of 
information about ourselves. When we are in 
love, we meet and discover ourselves in all our 
aspects. Regardless of gender, we can say that 
our first love is mom. Through the mother, the 
baby initially discovers herself/himself with 
somatic roles, then the mother and the 
relationship between them, and finally discovers 

her/his environment. When s/he meets her/his 
partner in adult life period, this discovery 
continues from other points. 

The romantic relationship that has established by 
two strangers who come together and redefine 
themselves. Unlike the physical characteristics to 
whom we are attracted when choosing a partner, 
it is characterized by the fact that we choose 
peoplec who we feel understood and loved, and 
our choice changes according to the reflection of 
people who are suitable for our romantic image 
(Çapkın, 2012). 

Most people believe that love is a powerful 
emotion that unintentionally exists in our 
thoughts and gives us passion. However, it is not 
always possible. People who expect love to be 
long-lasting may have difficulty making sense of 
what they feel to their partners and doubt their 
feelings. So they may end their relationship 
which is progressing healthy. Although romantic 
love initially starts with passion at the beginning, 
over time it will turn into an authentic, genuine 
and sincere feeling that paves the way for actions 
that support a partner (Hayes, 2021). 
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People who run away from love run away from 
intimacy. The shape, structure and details of the 
relationship with the mother, the first object of 
intimacy, can show us the background of this 
escape. If we look at the source of partner 
relationships in terms of psychodramatic 
theories, the process will take us to the first 
psychic universe. This is a period where the baby 
determines the basic emotional needs with the 
relationship with the mother, and plays an 
effective role in adult life based on whether or not 
they can meet these needs. If the state of 
identification with the mother is healthy, we 
expect the baby to be more comfortable in 
establishing intimacy in adulthood. Because 
during this critical period, baby will have learned 
by living the experiences of “Being Together”, 
“Doing Together” and “Feeling Together”. 
These are the basic elements of intimacy and 
healthy relationships. Overcoming this period in 
a healthy way will pave the way for healthy 
partner choices and relationships (Altınay, 2010). 
Otherwise, relationships that are far from trust 
and where intimacy is unhealthy will become 
inevitable. The baby makes this intimacy 
permanent by testing the relationship model s/he 
has established with the mother with the father, 
who is the first person other than the mother.  

It is very important for the baby to create a 
synchronized union with the mother in terms of 
developing her emotion regulation skills. Türköz 
(2016) stated that the synchronicity and 
emotional synchronization in the relationship of 
the mother and baby will enable them to discover 
each other and build closeness on healthy 
foundations, and this union will cause for the 
baby to tolerate distance by experiencing 
intimacy. The fact that the two of them meet 
again makes this intimacy long-lasting and 
healthy. This emotional harmony is also very 
effective in terms of feeling love and being able 
to establish romantic relationships in adulthood. 

Altınay (2019) says “Love is one of the most 
important roles and experiences on the way to 
finding our selves”. The person in love aims to 
find herself/himself in this experience, and as in 
any role, the sub-roles of this role also show the 
components of the personality of the person in 
love. 

 

 

 

Love and Tele Relationship 

Tele is defined as the process of feeling reflected 
in space and time, in which one, two or more 
people participate (Altınay, 2021a: pp. 91). Tele 
is at a healthy point regardless of the pathological 
appearance of the transference; empathy is also a 
complex structure that stands in a mutual flow of 
reality, unlike the one-way relationship model. 
Transference decomposes, perceives empathy; 
but tele integrates (Altinay, 2019). Tele defines a 
state of mutual interaction and shows us the 
bonds of these people. Tele is at a healthy point 
regardless of the pathological appearance of the 
transference; unlike the one-way relationship 
model of empathy, it has a complex structure that 
stands in a reciprocal flow of reality. 
Transference distinguishes, empathy makes the 
person perceive; but tele integrates (Altınay, 
2019). Tele defines a state of mutual interaction 
and shows us the bonds of these people. 

We get to know the partner and his/her roles with 
the help of tele, and this is one of the deepest 
sharings experienced by people in the role of 
lovers (Çapkın, 2012). This relationship model, 
which we can define as a telic encounter, 
includes more than a verbal dialogue. There is no 
need to talk between these people, their intuitive 
clique protects them from the constraints of 
language. Love is such a telic relationship. 
Without the need to speak, partners share many 
commonalities, such as each other's feelings, 
ways of thinking, needs, and boundaries. We 
know that the most existential bond in our life is 
love. 

Moreno stated that the existence of empathy is 
not possible in relationships where mutual love is 
experienced, and he explained this situation as 
the partners are related to their own world. 
Because empathy is just an subjective emotion. If 
a partner takes the “empathizer role; that is, 
understands the “other”; his/her love for his/her 
partner may be over. The sentence “I understand 
you” may indicate that this partner is out of this 
relationship and no longer a part of it. If we are 
in a mutual love relationship, we choose to 
experience emotions, less interested in 
understanding someone, because our psychic 
role has an object in our social life and it is 
unnecessary to make sense of the process.  
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We trust the “other”, his/her feeling and 
existence. If there is no reciprocity in a love 
relationship, we are only sure of our own feeling; 
but we cannot be sure of the feeling of the 
“other”. This keeps us in empathy, the 
relationship model that defines only the 
individual. 

It is possible to say that the basis of the tele is 
based on the mother-baby relationship. Moreno 
stated that tele spontaneously appears at the place 
and moment where it should be by covering both 
sides (Türköz, 2016). Tele is more than a 
subjective fiction, it is the experience of the 
other's reality on an insight and intuitive level. 
The relaxing effect of the relationship with the 
caregiver on the baby is very important for the 
development of the tele. The first “other” is the 
caregiver who is also largely the mother. The 
mother's ability to respond appropriately and 
adequately to the baby's needs and wishes allows 
her to regulate her/his emotions, establish 
closeness, and create a mental, behavioral and 
emotional foundation that will protect this 
intimacy. Eye contact, physical contact, and 
feeling of mutual emotions enhance baby's tele 
and healthy intimacy with the mother will also 
make it easier to get closer to the partner in the 
future. 

Attachment shows us the individual's way of 
perceiving his/her self and others. The baby, who 
feels one with the mother beginning with birth, 
experiences the “other” in the relationship s/he 
has established with the mother by separating 
around the age of 2. In this period, which 
coincides with the third psychic universe, the 
baby looks at her/himself from the eyes of her 
mother, and this process is the basis for 
her/himself and how to perceive others. This 
intimacy will have an impact on this journey, 
creating the most basic process that determines 
the capacity to choose future partners, the details 
they care about when choosing, and everything 
they take or don't get from the mother. The 
process of meeting emotional and physical needs 
creates the emotional and cognitive schemes of 
the individual. 

When looking at love from a sociometric point of 
view, the influence of the tele on this choice is 
undeniable. Sociometry and tele play an active 
role behind who we approach and why. One 
person is different from the others because we  

 

 

want to go to her/him due to tele. What makes 
s/he different is the tele between us; the way we 
establish intimacy affects the tele we build with 
her/him, and thus our sociometric choice. A 
healthy level of intimacy leads the individual to 
action with the courage to choose. 

Tele forms the core of our choices. People find 
and choose each other through their teles. 
Selectivity, which stands out as an evolutionary 
and biological function of the organism, 
manifests itself as tele in relationships. In our 
romantic relationships, the isolated and popular 
models of tele make this choice more 
complicated. The existence of the tele becomes 
possible by the two people being close. Tele, 
which starts to work when two people meet, also 
underlines being in the moment. It is possible for 
all the opportunities and chances in the moment 
to take action, and the whole process consisting 
of these moments will affect the continuity of the 
romantic relationship. 

As Altınay quoted in his book (2021b), Zerka 
Moreno said the following about the concept of 
tele; 

“Moreno has taught us that the approval of 
the other one comes before the denial, no 
matter how strange that person's opinion is. 
With this confirmation, it is possible to reach 
the tele. The best way to reach out to another 
person's feelings is to accept and share the 
truth in a mutual way by accepting the 
reality of these feelings. (…)” (Karp, 1989, 
as cited in Altınay, 2021b, pp. 90). 

The expression that is above also provides 
important information about the appearance of 
the tele in the love relationship. Love begins with 
a deep acceptance of the partner's own reality and 
the reality of her/his feelings; but this acceptance 
may be lost during the relationship process. Since 
this reduces the effectiveness of the tele, it can 
cause serious problems in the relationship. 
Considering that the view in which the tele can 
be best understood in mutual choices, the love at 
first sight that develops mutually is the most 
successful example of people who have never 
known each other to establish a connection of the 
tele at the same time. In mutual love, it is only 
possible to meet the similarities by turning into 
action with the help of the tele, only by the  
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sharing of the partners. As Spinoza said; 
“Understanding is the beginning of loving”. 

If we examine love via tele classifications, 
Partner A's choice of Partner B as the first choice 
and Partner B's choice of Partner A with the same 
priority is called “simple tele” and we can explain 
the mutual love relationship in this way. In this 
love relationship, in which both sides feel 
attracted to each other, tele is quite active and 
harmonious. Love is a relationship model that 
has a complete telic reciprocity, and in mutual 
love, partners get close to each other's very 
important points and share them (Altınay, 
2021a). These shares are at a non-verbal point, 
talking is not realizing it. Another type of tele, 
"low tele", is when one partner chooses the other, 
but that partner does not choose the one who 
chooses her/him first. This can be defined as 
unrequited love or platonic love, and it is possible 
to say that the tele is characterized by 
disharmony. 

Relationships have a special appearance that is 
shaped by the experiences we have with others, 
starting from ourselves. We heal in relationships, 
we get sick in relationships, and these 
relationships cause major changes in our identity 
and personality, in psychodramatic language, in 
our roles, positive or negative. Our personality, 
which is the sum of our roles, transforms by 
finding meaning through our encounters and 
experiences with the “other”. Moreno says an 
individual who is far from establishing a 
relationship is a social fiction. 

The role is a behavioral union that holds many 
behaviors within it. The development of roles 
may be “not fully developed”, “normally 
developed” or “overdeveloped” with the 
experiences of the individual; they may be 
“completely absent” or “hostile” (I do not believe 
in love). While the first category is the 
appearance of a positive tele, in the second part 
we can talk about the presence of a negative tele. 

If we look at the concept of “love” with 
psychodramatic language, we can say the role of 
“lover”. The choice of partner in the role of being 
in love, a psychic role, with positive tele, is also 
an example of mutual love. When the role of the 
lover finds the correspondence in the feelings of 
the "other", establishes a bond and forms a 
positive tele, there is a transition to the social role  

 

 

of "darling" or "spouse". Otherwise, if the role 
does not evolve to social role; the person is 
trapped in the role of “lover”. The individual who 
remains in the psychic role is at a point where 
s/he is discouraged to play a social role, to 
establish a relationship, to express 
herself/himself and, most importantly, to 
establish intimacy. These people just feel; but all 
the feelings that cannot find a response and are 
not expressed lead the person to insolubility.  

Love and Spontaneity  

The concept of spontaneity, derived from 
"sponte", which means "free will" in Latin, it is 
first experienced with the birth, in which the 
mother and baby being together, feeling together 
and doing together. The baby who transitions 
from the organic placenta to the social placenta 
with birth, experiences spontaneity by playing an 
active role in his arrival to the world. With 
spontaneity, birth turns into a catharsis of 
creative action rather than a trauma (Altinay, 
2021a). 

Spontaneity is the natural tendency of the subject 
to experience his own situation freely and 
autonomously, and it is the state of being free 
from internal and external influences that he 
cannot control (Moreno & Fischel, 1942, cited in 
Altınay, 2021a, pp. 82). Spontaneity, which is 
both a talent and an inherited trait, greatly serves 
one's existence and ability to reveal one's 
potential, if not hindered and atrophied in life. 

The clearest view of spontaneity in the 
behavioral dimension is the potential to give 
functional and new reactions to new and old 
situations. The most important feature that equips 
a person's social adaptation skills is spontaneity. 
It is possible to see the effect of spontaneity in 
love as well. Due to its nature, love contains 
many uncertainties and spontaneity is necessary 
in order to cope with uncertainty and to solve the 
problems it brings with creativity. 

Tele allows the two partners to get closer to each 
other, but spontaneity supports the continuity of 
this closeness in a way that nourishes both sides. 
Just like in the tele relationship between the 
mother and the baby, the tele between the 
partners results in establishing bond by existing 
itself with spontaneity. It is possible to say that 
partners who creatively use their spontaneity are  
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able to develop each other sexually, emotionally 
and mentally and save their relationships from 
uniformity. 

Spontaneous behavior involving courage allows 
partners to experience love at a higher level by 
nurturing relationship satisfaction. Love, which 
begins with a creative and spontaneous 
acquaintance, can ensure the existence of a 
relationship that will last for many years if it can 
maintain this spontaneity in the sequel. A person 
who approaches the “other” by experiencing 
her/his spontaneity is in the moment and away 
from the anxiety of the future and the regret of 
the past. This person looks at this love experience 
from a completely neutral and unburdened point 
of view by getting rid of her/his past experiences, 
which shows that there is a relationship without 
transference. We see that many partners identify 
their new crush with their past partner. This is an 
attitude away from spontaneity. This choice, 
which disrupts the moment and destroys the tele, 
will also disrupt love and prevent intimacy. 

The state of falling in love is an experience that 
can coincide with the discovery of the new world 
in which the newborn baby enters in terms of 
spontaneity. It has been stated that children and 
insane people are among the most spontaneous 
group of people because everything that comes 
from their inner world is visible and transparent 
(Moreno et al., 1956, cited in Altınay, 2021b, pp. 
87).  I think we can add lovers to this group, 
because falling in love is a very important 
situation that develops the ability to give new 
reactions to all old situations. It is an emotional 
process in which every experience that was not 
pleasurable before gives a different pleasure, and 
even the routine order is met with joy. It is 
possible to say that this situation comes to the 
fore even more, especially if we are talking about 
mutual love. Like children and crazy people, the 
feelings of lovers are also visible in their actions, 
and these actions form the essence of their 
existence during the time they are in love. Hayes 
(2021) states that love is in action and we will 
show love through our actions. 

Discussion 

Love emerges as a neuropsychological concept 
that has been studied quite frequently in the 
literature recently. Love, which is the strongest 
one of interpersonal relationships, intersects with  

 

 

spontaneity and tele, which are psychodrama 
concepts, in many areas. Love exists with 
creativity and courage, and this reveals how 
effective the role of the concepts of tele and 
spontaneity is. 

One of the best moments to really get to know a 
person is the moment when s/he fall in love, 
because in a role where emotions are so high, all 
the sides of the person that s/he suppress, cover 
and hide in other social relationships will become 
visible. In this period, when emotions are as high 
as possible by falling in love, the person may be 
seen as more prone to error, prone to impulsive 
decision making, and more prone to courage that 
seems risky. Falling in love makes all the dark 
sides of the individual visible. 

Since we are sick in relationships and healed in 
relationships, the discovery of our bonds will 
lead us to the discovery of our personality and 
existence. Creativity and spontaneity are 
strengthened if the two parties accept each other's 
relationship style and approach, regardless of 
many common features and expectations, which 
are the benefits of cultural conservation. The 
individual who activates her/his tele and 
spontaneity is at a level to choose the most 
suitable partner for herself/himself. Otherwise, 
s/he will surrender this choice to socio-cultural 
stereotypes on her/his part as a victim of cultural 
conservation. 
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ÖZET 

Moreno, Psikodrama Grup Psikoterapisi 
Kuramı’nın temellerini Viyana bahçelerinde 
çocuklarla oynadığı oyunlarda atmaya 
başlamıştır. Psikodramatik Kuramların temeli 
olan eylem, spontanite ve yaratıcılığı, çocuklarla 
anlattığı hikâyeler sırasında yaşananlar ile 
birlikte keşfetmiştir. Moreno, bu oyunlarda 
çocuklara kendi anne ve babalarını da seçme 
şansı vermiştir. Bu yeniden yaratma ve seçim, 
onlarda iyileştirici ve dönüştürücü bir etkiye 
sahiptir. Bu anlamda Çocuk Psikodraması, 
çocukların yaratıcılık ve spontanitesini 
destekleyen en önemli süreçlerden biridir. Bu 
güç onlara, kendilerini görme ve ihtiyaçlarını 
belirleme şansı verir. Çocuk Psikodraması’nda 
terapistin rolü büyüktür. Terapist, çocuğa güvenli 
bir ortam ve ilişki sunar. Bu sayede çocuk, kendi 
için uygun sahneyi yaratır, daha önce 

deneyimlemediği rolleri deneyimler ve tüm 
bunları terapistin yönetiminde yapar. Terapistin 
grup içindeki varlığı, tıpkı ideal bir anne-çocuk 
ilişkisinde olduğu gibi insanın koşulsuz bir 
şekilde kendi olabilmesine izin veren güvenli bir 
alan sağlar. Bu sayede çocuklar bu güvenle 
beraber yaratıcılıklarını ortaya koyabilirler. 
Kendi öykülerini yeniden ve daha şifalanmış bir 
şekilde deneyimleme şansı bulurlar. Bu makale, 
Moreno’nun Rol Kuramı’na göre kişilik 
gelişiminde özellikle anne ile olan ilişkiye ve bu 
ilişkinin terapist üzerinden nasıl şekillendiğine, 
çocuğun bir rol model olarak terapistle kurduğu 
ilişkideki iyileştiriciliğe odaklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk psikodraması, oyun, 
rol 

 

Önemli Bir Rol Olarak Annelik Rolü (Bizi Oluşturan Anne) 

Moreno’ya göre rol bir toplumun en küçük işlev 
birimidir. Yaşamın her anında rol vardır ancak 
rolde başarılı olmanın koşulu spontanitedir 
(Altınay, 2021a). 

Bebeğine hamile kaldığını hisseden, bunu 
öğrenen kadın, birtakım değişimler yaşamaya ve 
dolayısıyla anne rolünü almaya başlar. Annelik 
rolünün parçalarının arasında, annenin 
çocuğunun ihtiyaçlarını ön plana alması da yer 
alır. Bu rol kendini tam olarak çocuğa adamayı 
gerektirir. İyi bir anne, çocuğu üşüdüğünde kendi 
sıcaklığını çocuğuyla paylaşır, yemeğe ihtiyacı 
olduğunda kendi göğsünden sütünü verir. Bu 
birisine kendini vermenin temel biçimidir. 

Biyolojik açıdan bakıldığında, anne 
kişiliğimizin, psikolojimizin ve yapımızın bir 
parçasıdır. Varoluşumuzun ana katmanıdır. Nasıl 
biri olduğumuz, kendimizi nasıl gördüğümüz, 
kendimize saygımız, ilişkilerle ilgili 
inanışlarımızın hepsi annemiz tarafından 
oluşturulmuştur. Tüm bu süreçleri belirlemede 
tek etkileyici anne olmasa da anne ile aramızdaki 
etkileşim bu anlamda temel yapı taşıdır. Annenin 
varlığı ve sevgisi önemlidir. Anne gerçekten 
sevgiyle orada olduğunda, bebek için annenin 
kalbi ve sütü birbirinden farklı algılanmaz. 
Annenin orada olmadığı durumlarda sütü de 
besleyiciliğini yitirir.  
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Kendi düşüncelerini bir yere bırakarak, çocuğu 
için o an’da olan anne, spontanitesini 
kullanabilir. Ancak o zaman çocuğuyla birlikte 
hissedebilir. Bu sayede bebek, anneden aldığı 
olumlu hislerle sonraki yaşlarında da hayatına 
katacağı pek çok olumlu özelliğiyle tanışmış 
olur. Bebek, anne onun ihtiyacını yeterince iyi 
şekilde karşıladığında tam bir hayranlık hisseder. 
Çocuğun anne ile ilgili iyi şeyler hissetmesi 
annenin çocuğa bağlanması için de yararlı 
olduğundan, psikolojik ve gelişim açısından 
önem taşımaktadır. Winnicott’a göre, iyi 
anneliğin ilk adımı çocuğa uyum 
sağlayabilmektir (Hamburger, 1951). Anne, 
bebeğin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaya 
devam eder ve sonra yeni davranışlar öğrenmesi, 
yeni yetenekler geliştirmesi ve yokluklar ve düş 
kırıklıklarıyla baş edebilmesi için bebeği 
bireyselliğine doğru bir yola çıkarır (Klein, 
2012). 

Moreno’ya göre bebek anne karnındayken dış 
dünya ile spontan bir ilişki içindedir. Doğumdan 
itibaren bebek eyleme giren, davranışlar gösteren 
ve tüm deneyimleri bedende yaşayan bir 
varlıktır. En erken gelişim dönemlerinde bile 
içinde bulunduğu evrenle etkileşim içindedir. 
Bebeğin diğerleri ile nasıl ilişkiler kurduğu, 
iletişim şekli, içinde doğduğu sosyal plasentaya 
ve yaşamının ilk sosyometrik örüntülerine 
bağlıdır. Bu sosyometrik örüntüler ve bebeğin 
sosyal plasentası içinde var olan kişiler bebeğin 
kimlik matriksi olarak adlandırılır.  

Moreno rol kavramını tanımlarken; yaşamın 
bütün boyutlarından izler olduğunu öne 
sürmüştür. Moreno’nun rol kuramı, kişiliğin 
gelişmesi için iki temel özelliğin varlığından söz 
eder. Bunlardan ilki; kişiler arası, sosyal ve 
duygusal ilişki yeteneğinin gelişmesi, ikincisi de 
rol gelişimi esnasında sahip olunan 
deneyimlerdir (Rol Kuramı Semineri, 2013).  

Bebeğin erken gelişim dönemlerinde 
sağlığımızın belirleyicisi olan temeller 
şekillenmektedir. Bu süreçte annenin rolü çok 
önemlidir. Bebek ihtiyaçlarının farkındadır ve  

 

 

bunları gidermek için kendi spontanitesini 
kullanır. Bebeklik dönemindeki spontanite, 
yetişkin dönemde de devam edecek ve yine 
ihtiyaçlarını aynı spontanitenin yardımı ile 
sağlayacaktır. Bu gelişim sürecinde spontanitesi 
herhangi bir sebeple engellenmiş bebekler, 
yetişkin dönemde ya ihtiyaçlarını 
karşılayamayacaklar ya da hastalıklı ihtiyaçlarını 
karşılayan konserve (öğrenilmiş) davranışlar 
sergileyeceklerdir. Bu davranışlar onlara 
annelerinden ya da diğer bakım veren kişilerden 
öğreti olarak kalacaktır.  

Rol Kuramı Çerçevesinde “Çocuk Gelişimi” 

Rol kuramına göre, anne ve bebeğin 
deneyimlediği fiziksel yakınlık, bebeğin somatik 
evreden psişik ve sosyal bileşenleri bulunan 
evreye geçtiğinde, gelecekte kuracağı tüm 
ilişkilerin temelini atar. Beden ise bu kayıtların 
tutulduğu yerdir. Hayata dair ilk 
öğrendiklerimizin kaydı buradadır. Henüz 
konuşmayı öğrenememiş olan bebek, ilişki 
kurmaya bedeni ile başlar ve ihtiyaçlarını bedeni 
sayesinde ifade eder. Aynı şekilde etkileşim 
kurduğu kişi, yani anne de bedensel olarak ona 
karşılık verir, annenin bebekle kurduğu bu ilişki, 
diğer ilişkilerin başlamasını ve devam etmesini 
sağlayan yegâne şeydir. Bu sebeple bebeğin ilk 
dönemlerini kapsayan bu sürece yani bedenin ilk 
olarak deneyimlendiği döneme dönmek, bedenin 
hafızasına temas etmek ancak eylemle 
mümkündür. Eylem bedenin dilidir. Burada 
alınan roller somatik rollerdir. İlk olarak 
deneyimlediği bu rolde kişi eğer zorluk 
yaşadıysa, diğer rolleri almada da aynı şekilde 
zorluk yaşar. Yani yiyen somatik rolünü almada 
zorluk yaşayan bir bebek ileriki yıllarda seven, 
kabullenen gibi sosyal rolleri almakta zorlanır, 
bu yaşadığı zorlanma sonucunda da somatik role 
gerileyerek tepkisini bedensel olarak gösterme 
ihtiyacı duyar. 

Moreno’nun rol kuramında ifade ettiği gibi; 
somatik rollerin gelişiminde yerleşen bu 
bedensel tepkiler ve zorlanmalar, diğer tüm 
rollerin gelişim ve deneyim aşamasında birtakım  



 46 

 

 

zorluklara sebep olacaktır. Yaşanan bu zorluk, 
doğumdan sonra somatik roller gelişmeye devam 
ederken kişinin yaşadığı duygusal deneyimlerde 
ve sonradan gelişmesi beklenen sosyal rollerin de 
sağlıklı olarak gelişmesinin önünde engel 
olacaktır (Moreno, 1953; akt. Altınay, 2021a). 

Bebek anne ile ilk iletişimini fiziksel ihtiyaçları 
üzerinden kurar. Temelde fiziksel ihtiyaçların 
giderilmesinden çok daha derin bir ilişki vardır. 
İlk beslenme doyum ve haz da deri ile temasla 
mümkün olur. Gelişen derinin haz yaşaması, 
bedenin ve benin sınırlarının cinsel olarak 
uyarılması, bastırmaya ve bellek kaybına sebep 
olur fakat bu duygular beden hafızasında tutulur 
ve kendini somatik olarak gösterir. İlk temasın 
deri aracılığı ile olmasından dolayı, her 
dokunmanın, temasın bağlılıkla bağlantısı 
olduğu söylenebilir. Bebeğin kendi başına var 
olamaması nedeni ile, bebeğin yaşamını devam 
ettirebilmesi için ilk bakım verenin, özellikle 
annenin bebek ile bağlılığı gerekmektedir. Bu 
bağlılık sayesinde bebeğin ihtiyaçları 
karşılanabilmektedir. Bu ihtiyaçlar bebek için 
öncelikli olarak fiziksel ihtiyaçlar, sonrasında ise 
duygusal ihtiyaçlardır. Duygusal ihtiyaçlardan 
kasıt bebeğin sevgi, ilgi ve yakınlık ihtiyacıdır. 
Fiziksel ihtiyaçların giderilmesi sürecinde anne-
bebek arasında temas ve dokunma söz 
konusudur. Bu deneyimlenen süreç birlikte olma, 
birlikte yapma ve birlikte hissetme kavramlarını 
akla getirir. Beraber deneyimlenen bu olgu 
bağlılığı da beraberinde getirir (Schore, 2001). 

Annenin bebeğine özgü yarattığı bakım, anne–
bebek arasındaki birlikteliğin başlangıcıdır. Bu, 
bedene temas yoluyla olduğundan, bebeğe bu 
yolla yerleşir. Bebek tüm bu aşamaları 
deneyimlerken anne ile güven ilişkisi 
temellenmeye devam eder. Bu duygunun 
oluşması birinci psişik evreni kapsar, bebeğin 
deneyimlediği ilk rolde yani somatik rolde 
gerçekleşir. Birinci psişik evrende bebek her şey 
gerçek evresini deneyimler. Bu evrede bebek dış 
dünyanın farkında değildir, kendisini ve annesini 
bir bütün olarak algılar. Annenin başka bir varlık 
olduğunun bilincinde değildir. Beden açısından  

 

 

konuşulacak olursa, kendi bedenini ve annenin 
bedenini de bir bütün olarak algılar. Bu süreçte 
ilk alınan ve deneyimlenen rol somatik rol 
olduğundan yaşamı boyunca aldığı tüm roller de 
bu rolden şekillenir. Bebeğin fiziksel olarak 
adlandırılan tüm ihtiyaçları yeme, içme, 
dokunma gibi hepsi somatik rolde deneyimlenir. 
Bu ihtiyaçların karşılanma biçimi bu rolün 
sağlıklılığını belirler. Bu açıdan bakıldığında ilk 
alınan rol olarak somatik rol çok önemlidir. 
Kişinin diğerleri ile iletişimde ve ilişkide 
gösterdiği davranışlar, tutumlar ve tepkiler 
bedende deneyimlendiğinden aslında somatiktir 
denebilir. Bu sebeple de beden ve zihin bir 
bütündür.  

Rol gelişimi devam ederken, bebek kendini 
tanıdıkça, diğer insanları ve nesneleri de 
ayırmaya, dış dünyanın varlığını fark etmeye 
başlar. Ben ve diğeri ayrımı oluşur. Bu 
algılamayı ilk olarak anne ile deneyimler ve 
annenin ondan farklı, kendi içinde farklı bir 
varlık olduğunu algılar. Başka biri olduğunun 
farkına varsa da, uzantı olma süreci devam eder. 
Annenin varlığını fark eden bebek, annenin farklı 
bir rolde olduğunu fark eder ve benliği bu 
noktada anneden farklılaşmaya başlar. Annenin 
ondan farklı bir rolde olduğunu fark etmeye 
başladığı süreçte, benliğinin oluşumunda en 
önemli etkenlerden biri olan annenin rolüne 
geçer, o rolden kendine bakar ve deneyimler 
sonrasında tekrar rol değiştirmeyi 
deneyimleyerek annenin rolüne geçmek, kişinin 
benlik gelişiminde eksik veya tamamlanamamış 
yanları tamamlamasını, kendisine dışarıdan 
bakmasını, sağlıksız tutumları sağlıklı hale 
getirmesini sağlar. Rol değiştirme 
deneyimlenirken anne-bebek rol etkileşimi 
içerisindedir ve bu dönemde bebek üç önemli 
şeyi deneyimler: birlikte olma, birlikte yapma, 
birlikte hissetme. Tüm bunları 
deneyimleyebilmesi anne ile bedensel temasının 
varlığı sayesindedir. Bu süreçte yaşanan olumsuz 
duygular, anlar, somatik anılar olarak bedende 
kalır. Anneyle bir olarak kendini gören bebek  
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annenin eylemlerini ve ona davranış biçimini 
kendi bedenine yerleştirir. 

Moreno felsefesinde üç önemli kavram vardır: 
Locus nascendi, Status nascendi ve Matrix. 
Bebeğin locusu ana rahmi ve plasentadır, statüsü 
ana rahmine düşen yumurtanın döllenme zamanı 
ve matrix ise gelişen embriyodur. Bunlardan biri 
olmadan diğeri olamaz (Altınay, 2021a). Anne 
bazen korku nedeniyle konserve yani önceden 
tanımlanmış ve bilinen davranışlara yönelir. 
Çevreden duydukları, önyargıları, kişisel 
kaygıları ve yanlış öğrenmeleri ile bebeğine 
istemediği, hissetmediği tepkileri vermeye 
başlar. O anda anne an’ı deneyimlemediğinden 
bu tepkiler spontan değildir. Annenin 
spontanitesinin bozulduğu süreçte bebek spontan 
olamaz ve gelişiminde duraksamalar meydana 
gelir.  

Önemli Gelişimsel Faktörler Olarak 
“Spontanite ve Tele” 

Bebek organik bir plasentanın içinden sosyal bir 
plasentaya doğar ve öncelikle anne daha sonra 
önemli diğerleri bebeğin hayatında ilk 
sosyometrik örüntüleri belirlerler. Bebeğin içine 
doğduğu sosyal plasentada spontanite ve tele 
faktörü çok önemlidir. Isınma, somatik rolde 
yani bedende gerçekleşir. Dolayısıyla ısınma 
fiziksel olarak yani eylemle başlar. Bebek burada 
anne ile temasla ilk rollerini deneyimlemeye 
başlar. Bu rolleri deneyimlerken bebek ya bu 
rolleri alır ya bu rolleri eksik ya da yetersiz alır 
ya da bu rollerden kaçar. Bu durum bebeğin 
spontanitesinin sağlıklılığı ile açıklanır. Bebek 
bu rolü annenin spontanitesi sayesinde 
sağlıklılıkla deneyimler. Annenin bu süreçte 
orada bebekle olmaması, bebekle yapmaması ve 
bebekle hissetmemesi durumunda, bebeğin 
spontanitesi sağlıklı gelişemez.  

Bebek bu süreçte somatik rollerden yiyen rolünü 
cesaretle alır ve bu sayede psişik rollere geçiş 
sağlar. Psişik role geldiğinde, mutlu olan, 
öfkelenen, zevk alan gibi duyguları yaşayarak bu 
duyguları göstermede rol repertuarında 
yetersizlik yaşarsa, bu duyguları gösteremez, 
deneyimleyemez. Somatik role geri döner, daha 
önceden edinmiş olduğu yiyen rolündeki rol 
repertuarını kullanarak, oradaki duyguları yaşar. 
Bu durum somatik role gerileme olarak 
adlandırılır. Spontanite açısından 
değerlendirildiğinde ise, an’ı yaşayamadığından,  

 

 

o andaki duyguları deneyimleyememiş, önceki 
rollere gerilemiş olur (Rol Kuramı Semineri, 
2013). 

Moreno’ya göre insan daha anne karnındayken 
spontan olarak kendi evreni ile ilişki içindedir. 
Bu etkileşimleri varoluşunun ilk anından itibaren 
en azından bir role bağlıdır. Bebeğin başkaları ile 
nasıl etkileşimler ve ilişkiler içinde olduğu, içine 
doğduğu sosyal plasentaya ve yaşamının ilk 
sosyometrik örüntülerine bağlıdır. Annenin bu 
spontan süreçte yaşadığı kaygı, korku gibi 
duygular annenin tüm kimyasına etki eder. Bu 
yaşanan gerginlik bebeği ile iletişimde de 
olumsuz bir etki yaratır. Böylelikle çocuk da bu 
gerginliği deneyimlemiş olur. 

“Birlikte olma”, “birlikte hissetme” ve “birlikte 
yapma” deneyimlerini bebek ve anne daha ilk 
andan itibaren deneyimlemeye başlarlar. Birinci 
psişik evrende kendini dış dünya yani anne ile 
birlikte görmeye başlayarak birlikte olma, 
hissetme ve yapma deneyimini yaşar. Çocuk bu 
dönemde somatik rolleri sağlıklı bir şekilde 
alabilirse, yeme ile ilgili sıkıntı yaşamaz. 
Annenin spontan olması ve bebeği ile empati 
kurabilmesi ile bebek kendini anlaşılmış 
hisseder, bu şekilde ihtiyaçlarını karşılar. İlk 
empati deneyimini yaşamış olur. Bu sayede dış 
dünya ile benlik bütünlüğü yaşar ve gelecekte de 
kendine güvenli, diğer insanların duygu ve 
davranışlarına anlam verebilen spontan bir birey 
olur. Annenin sürekliliği, güveni, sıcaklığı, 
birlikteliği bebeğin rol alma ve oynama 
aşamalarında önemlidir. Annenin spontanitesi 
sayesinde, çocuğun sosyal ilişkilerinde başarılı 
olmasının temeli atılmış olur. Böylelikle bebeğin 
sahip olduğu yaratıcılık ve spontan davranış, 
annenin yaratıcılığı ve spontanitesi ile birleşir ve 
bu birliktelik doğumu olanaklı hale getirir. Bu 
birliktelik sayesinde, bebekle anne, doğumu 
birlikte yaşarlar. Var edilen bu beraberlik ve 
eylem bebeğin ileriki yaşamında aynen devam 
etmektedir.  

Doğum anında, bebeğin bütün evreninde içle dış 
olanın arasında objeler, psişe ve çevre arasında 
hiçbir ayrım söz konusu değildir. Bir başka 
deyişle tek bir oluş, tek bir kimlik vardır. Bebek 
kendini çevreleyen tüm ortamla birlikte ve 
anneyle tek bir kimlik olarak yaşar. Daha sonra 
kendisinin bağımsız bir varlık olduğunu 
keşfeder. Duygusal olarak karşılanma, yaşanılan 
duyguyu anlayan birilerinin var olması anlamına  
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gelir. Bu genellikle empati ve aynalama 
sayesinde var olur. Eğer anne, birlikte var olmayı 
deneyimleyemiyorsa, iletişim de sınırlıdır. 
Annenin daha mekanik olduğu durumlarda, 
çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması mümkün 
değildir. Bu tip anneler çocuklarını, çoğunlukla 
bilişsel olarak sevildiklerine inandırarak ama 
sevildiklerini hissettirmeden büyütürler. Bu 
duygusal uzaklık dokunmamayı da içerir. 
Bunların hepsi çocuğun benlik gelişiminde de 
önemli bir role sahiptir. Eleştirel anneye sahip 
olan çocuklar, genellikle durumları 
kişiselleştiren, kendi kendileriyle uğraşan, 
yetersizlik ve utanma duyguları ile kendini 
yıpratan bireyler olurlar.  

Bebek, doğumdan sonra annesiyle baş başa kalır 
ve bu birliktelikle deneyimler yaşamaya başlar 
(Bowlby, 1959). Annenin onun yanında olup 
olmadığıyla, yakınlık kurup kurmadığıyla ve en 
önemlisi bu yakınlıktan mutlu olup olmadığıyla 
ilgilidir. Bu ilişki onda içsel bir çalışma modeli 
yaratır. Annenin davranışlarının nasıl olacağına 
dair beklentiler geliştirir. Kendi davranışlarını da 
bu beklentilere göre şekillendirir. Bu içsel 
modeller, bakım verene ilişkin 
değerlendirmelerle birlikte, çocuğun bakımı hak 
etmeye ilişkin kendiliğine ait değerini de içerir. 
Burada yaşadığı deneyimlere bağlı olarak da 
ilerde karşılaşacağı bağlanma ilişkilerinin nasıl 
olacağına dair bazı beklentilere girer (Ainsworth 
vd., 2015). Eğer sevgi dolu bir ortamda 
bakılmışsa kendisinin sevilmeye layık olduğunu 
hisseder ve gelecekte de diğerlerinin ona böyle 
davranmalarını bekler. Aksine, bu ilişkide 
reddedilir veya görmezden gelinirse, 
başkalarının sevgisine layık olmadığı inancını 
geliştirir ve ilişkiden kaçınır (Page, 2001).  

Çocuk Psikodramasında Terapistin 
İyileştiren Rolü 

“… Top oynamak için topa ihtiyacın yok! 
Gel, güneşi sana fırlatacağım, yakala onu.” 

J. L. Moreno (akt. Altınay, 2021b) 

Çocukların aldıkları tüm roller, yaşadıkları 
sorunlara ya da gelişimlerine dair pek çok bilgiyi 
içerir. Somatik roller tüm rollerimizin kaynağını 
oluşturur ve bu, anneden kaynak alır. Anne 
tarafından dikkatlice tanınıp, doyurulup, nasıl 
oynanacağı özgürce öğretilirse bebek, rolleri 
almakla ilgili bir sorun yaşamaz. Çocuk rolü  

 

 

cesaretle aldığında, o rolde spontan bir 
yaratıcılıkla rolü yaratır. Buradaki en önemli 
unsur ise annedir (Altınay, 2021b). Hayatta 
cesareti verecek olan ve yeteri kadar özgürlük 
alanı açanın anne olduğu düşünüldüğünde ise 
unun çocuk psikodramasındaki karşılığı 
terapisttir. Çocuk psikodramasında terapist, 
çocuk için orada var olarak onunla hisseden, 
yapan, olan haliyle çocuğun güvenli bağlanma 
temellerini atmasına yardımcı olan bir sembol 
konumu taşır. Daha önce bu deneyimi 
yaşayamayan çocuklar için bu son derece 
iyileştirici bir etkidir (Altınay, 2021b). 

Terapist, çocuğun bakım vereninin temsili 
aktarımı konumundadır. Bebeklerin psişik 
dünyası bakım verenleri ile kurdukları ilk nesne 
ilişkileri sayesinde oluşur. Rol öğrenme, bu 
şekilde gerçekleşir. Bebek, bakım verenin tüm 
duygularını, onu izleyerek ruhsal dünyasına dahil 
eder. Yaşı ilerledikçe de, burada hissettiği ya da 
ona hissettirilen tüm duyguları, gösterilen 
davranış ve tutumları içselleştirerek, kendi rol 
repertuvarını oluşturur. Bebeğin ruhsal aygıtının 
matriksi bu şekilde oluşur. “Bebek bir mucizedir, 
onun üstünde yaptığımız her etki bu mucizeyi ya 
köreltmekte ya da desteklemekte ve 
geliştirmektedir” (Altınay, 2021b). Bu açılardan 
bakıldığında terapist, çocuğun ruhsal matriksine 
dahil olan ve rol repertuvarının genişlemesine 
destek olan konumundadır. Bu nedenle de çocuk 
ve terapist arasındaki biricik ilişki son derece 
önemlidir.  

İyileşme süreci hem bu ilişkiye, hem de çocuğun 
kendini iyileştirebilme gücüne bağlıdır. Bu 
ilişkinin özü kabul ve anlayıştır; yani çocuk ne 
yaparsa yapsın, ne derece yoğun duygular 
hissederse hissetsin, terapisti tarafından 
yargılanmayacağını, reddedilmeyeceğini, aksine 
anlayış, kabul ve değer göreceğini hissettikçe, 
kendini sürece daha rahat bırakmaya ve 
iyileşmeye başlar. 

Çocuklara yardım süreçlerinden en önemlisi 
oyundur. Oyun çocuğun iç dünyasını 
anlamamızda önemli bir yoldur (Cohen, 2020). 
Çocuklar, oyun sayesinde duygularını 
canlandırarak yaşarlar. Oyun, spontaniteyi 
geliştirir. Çocuk psikodraması bu anlamı ile 
yapısında önemli üstünlükleri barındırmaktadır.  
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Çocuğun bilinç ve bilinçdışı dünyasına girmekte 
hızlı ve etkin bir araçtır. Zaman zaman 
yönlendirici yapıdaki oyun, çocuğun içinde 
bulunduğu duruma ulaşmayı kolaylaştırır. 
Gücünü ise eylem, grup, spontanite ve 
yaratıcılıktan alır. Yaşadığımız her durumun bir 
eylemi vardır. Bu eylem olmadan o durumlar 
çoğu zaman bir anlam ifade etmez. Eğer bir 
davranışı değiştirmek, düzeltmek ya da 
gözlemlemek ve tanımlamak istiyorsak o 
davranışı sözü ve eylemi ile birlikte görmemiz 
gerekir. Bu durum çocuk psikodramasının en 
önemli avantajlarından biridir. Çocuk için 
deneyimlenen önemli konunun üstünde durmak, 
onu özenle ele almak ve derindeki meseleyi fark 
edebilmek, meselenin kökenlerine inmek ve 
dolayısıyla çözüme ulaşmak, olarak 
tanımlanabilir. Bu açılardan bakıldığında 
psikodrama, terapistin en aktif şekilde varlığını 
gösterdiği sistemlerden biridir.  

Moreno “Çocuklar ve deliler, spontan insanların 
en önemli iki grubudur. İçlerinden gelen her şey 
onlarda yüzeyde ve şeffaftır. Duyguları 
eylemlerindedir ve eylemleri varoluşlarının 
özüdür.” der (Moreno, 1956, akt. Altınay, 2021a, 
s.87). Çocuklar yaşadıkları travmatik, üzücü 
olayları, duygularını, beklentilerini, sahnede 
canlandırma şansına sahip olurlar. Dolayısıyla 
eylem bize arınmanın da kapılarını açar. 
Çocuklar çok öfkelendiklerinde sadece düşünce 
ile tepki vermezler. Bu öfkeyi eylem ile birlikte 
göstermeye ihtiyaç duyarlar. Çünkü çocuğun 
hafızası eylemindedir ve bu da ancak psikodrama 
içinde gerçekleşir (Altınay, 2021b, s.29). 

Çocuk psikodramasında, terapist çocuğa güvenli 
bir ortam ve ilişki sunar. Psikodramatist, çocuk 
gruplarında kontrol, adalet, enerji ve umudun 
sembolüdür (Altınay, 2021b). Çocuk terapist 
eşliğinde kendi için uygun sahneyi yaratır, daha 
önce deneyimlemediği rolleri deneyimler ve tüm 
bunları terapistin yönetiminde yapar. Bu süreçte 
terapist çocuğa dikkatle eşlik eder, oyununun 
özündeki anlamları fark etmeye çabalar, 
duygularını fark etme ve düzenleme yolunda 
çocuğu destekleyici bir rol üstlenir. Çocuk 
psikodramasında çocuğun hissettiği bu güven, 
psikodrama oturumlarında terapistin ve tüm 
grubun güven veren yanına temas etmeleri olarak 
kendini gösterir. Grup, çocuğa yeni olan 
deneyimleme ortamını sunar. Aynı zamanda bu 
sayede yalnız olmadığı duygusunu da 
deneyimlemiş olur. Sadece bu gerçekçi ortamın  

 

 

bile çocuk için çok önemli tedavi edici bir etkisi 
vardır. 

Çocuk psikodramasında süreç, çocuğun 
benzersiz yaşam öyküsünü ve bakış açısını 
anlayarak, onu güçlendirerek, güvenli ilişkiler 
kurarak ve onun kişisel varlığına saygı duyarak, 
çocuğu kabul etmeyi ve ona saygı duymayı 
içerir. Terapist çocuğun ruhsal ihtiyaçlarını 
doğru bir şekilde anlayıp uygun tepkiyi 
verdiğinde, çocuk en zor duygu ve deneyimlere 
bile kendi hızında yaklaşmaya başlar ve birçok 
zorluğun üstesinden gelir (Norton, 2002). Çocuk, 
gruptaki tüm bu öğrenmeleri ve deneyimleri bazı 
temel teknik ve kavramlar sayesinde deneyimler. 
Bunlardan en önemlisi aynadır. Ayna tekniği, 
çocuğun kendisine dışarıdan bakmasını sağlar. 
Kendisine dışarıdan bakma deneyimi çocuğa 
anne tarafından kazandırılır, ya da tam tersi 
şekilde kaybettirilir. Terapist, grupta yeni bir 
ebeveyn figürü olarak işlevi yerine getiren kişidir 
(Altınay, 2021a). Diğer bir temel teknik ise 
eşlemedir. Çocuk, eşleme sayesinde birlikte 
olma, birlikte hissetme ve birlikte yapma 
süreçlerini deneyimler. Bu teknik, çocuk ile 
terapist ve çocuk ile grup arasında köprü işlevi 
görür. Bu sayede çocuklar yeni rollerini 
anlamlandırıp, bu rolle ilgili iç görüye sahip 
olurlar. Terapist grupta bu etkiyi rol eğitimi 
üzerinden sağlar. Bu anlamda da yine anne-
çocuk ilişkisindeki öğrenme sürecine çok 
benzemektedir. Çocuklar, anne ile 
deneyimleyemedikleri bu süreçleri, grupta 
terapistin varlığı ile deneyimler.  

Çocuk psikodramasında terapist, tıpkı ideal bir 
anne çocuk ilişkisinde olduğu gibi insanın 
koşulsuz bir halde kendi olabilmesine izin veren 
en güvenli alandır. Bu sayede çocuklar buradan 
aldıkları güvenle yaratıcılıklarını ortaya 
koyabilirler. Kendi öykülerine bakabilir, yeniden 
ve kendi isteklerine göre oynayabilir ve 
şifalanarak yeni rollerini deneyimleyip, rol 
yaratabilme aşamasına geçebilirler.   
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ABSTRACT 

 

Moreno has made the first strides in 
fundamentals of Psychodrama Group Therapy 
thanks to the games he played with children in 
the gardens of Vienna. Action, spontaneity and 
creativity, which are the fundamentals of 
Psychodramatic Theories, were discovered 
thanks to what transpired during these games he 
played with said children. During these games, 
Moreno has also given the children a chance to 
choose their own mothers-fathers. This chance of 
recreation and decision-making has a healing and 
transformative effect on them. Thus Child 
Psychodrama is chief among some of the most 
important processes that support child creativity 
and spontaneity.  

The therapist plays a substantial role in Child 
Psychodrama. They provide the child with a safe 
environment and relationship.  

 

That way the child creates the most suitable scene 
for themselves, experiences the roles that were 
previously not experienced, and does all of this 
under the management of the therapist. The 
therapist’s presence within the group provides a 
safe space that permits a person to be themselves 
in an unconditional way, similar to an ideal 
mother-child relationship. Thus, the children can 
put forward their creativities thanks to said 
safety. They can have the opportunity to re-
experience their own stories in a much healthier 
fashion. This article focuses particularly on the 
relationship with the mother during personality 
development and how this relationship is 
structured through the therapist, and also the 
healing factor within the relationship the child 
forms with the therapist as a role model.  

Keywords: Child psychodrama, play, role 

 

Maternity As An Important Role (Mother Who Creates Us) 

According to Moreno, roles are the tiniest units 
of function in society. There are roles in and and 
every aspect of life, however their success is 
dependent on spontaneity (Altınay, 2021a). 

The woman who senses and learns of their 
pregnancy begins to experience some changes 
and adopt the role of “mother”. Among the role’s 
constituents is also the mother’s need to prioritize 
their child’s neeeds. This role requires complete 
dedication to one’s infant. A good mother shares 
their warmth with their child whenever they are 
cold, or provides them with milk from their own 

breast whenever they are in need of sustenance. 
This is the basis of devoting yourself to someone.  

From a biological perspective, the mother is a 
part of our personality, psychology and our entire 
being. It is the base layer upon which our 
existence stands. All of the following; what kind 
of person we are, how we see ourselves, our self-
regard and our beliefs towards relationships, are 
all created by our mother. Even though it is not 
only the mother who is the sole influence in said 
processes, the interaction between us and our 
mother is the most fundamental building block in 
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that regard. Mother’s presence and love is 
undeniably important. When the mother is there 
with real love, the mother’s heart and milk is 
indistinguishable for the baby. In situations when 
the mother is not present, her milk also loses its 
nutritional value. The mother who puts her own 
emotions aside and is there for their child can use 
her spontaneity to its full extent. Only then can 
she feel along with her child. Thus the baby is 
introduced to many positive features which will 
be added to his/her later years in life, thanks to 
the positive feelings he/she received from the 
mother. The baby feels a complete and utter 
admiration when the mother sufficiently tends to 
his/her needs. Since positive feelings towards the 
mother is beneficial for attachment towards the 
child, it is of great importance, both 
psychologically and developmentally. According 
to Winnicott, the first step for being a good 
mother is the ability to adapt to the child. 
(Hamburger, 1951). The mother keeps 
completely fulfilling the child’s needs and 
afterwards gets the child going on a path leading 
to the latter’s individuality in order for him/her to 
learn new behaviors, develop new skills and face 
desperation and disappointments (Klein, 2012). 

According to Moreno, the baby is in a 
spontaneous relationship with the outside world 
while he/she is in utero. As of birth, the baby is 
an active, behavioral being who experiences 
things in his/her own body. Even in the earliest 
stages of development, the baby is interacting 
with the universe he/she belongs in. The kinds of 
relationships the baby forms is dependent on the 
way of communication, the social placenta in 
which he/she was born, and the first sociometric 
patterns of life. These sociometric patterns and 
the people who exist in the baby’s social placenta 
are what is called the baby’s identity matrix.  

When defining the notion of role, Moreno asserts 
that they are marks from all of life’s dimensions  

and aspects. Moreno’s notion of role mentions 
the existence of two main features for personality 
development. First of which being; development  

 

 

of interpersonal, social and emotional 
relationship abilities, and the second being the 
experiences gained at the time of role 
development (Theory of Role Seminar, 2013). 
During the baby’s early stages of development, 
the fundamentals which determine our health are 
shaped. The mother’s role is imperative during 
this process. The baby is aware of his/her needs 
and uses his/her own spontaneity to fulfill them. 
The spontaneity in infancy will persist all the way 
to adulthood and the person will fulfill their 
needs in the same way using their spontaneity. 
The babies whose spontaneities are somehow 
inhibited during this process of development will 
either fail to fulfill their needs during adulthood, 
or exhibit conservative (acquired) behavior that 
fulfill their unhealthy needs. These behaviors 
will remain as teachings from their mother or a 
similar caretaker.  

“Child Development” Within The Scope of 
Role Theory 

According to role theory, the physical proximity 
between mother and child lays the foundation for 
the entirety of the relationships the child will 
form when passing to the psychic and social 
componental stage from the somatic stage. The 
body is where this data is stored. The records of 
what we first learned about life are located here. 
The baby who has not yet learned how to speak 
will start forming relationships using the body 
and expresses his/her needs through it. Similarly 
the interactant, the mother, also responds 
physically. This relationship between mother and 
child is the single most important thing that 
enables all other relationships to be formed and 
persist. Therefore returning to this first stage 
where the baby first experiences the body and 
physicality, and contacting the body’s memory is 
only possible through action. Action is the 
language of the body. The roles here are somatic 
in nature. If the person experiences difficulty in 
this role they are experiencing for the first time, 
they will also equally be hard pressed in 
acquiring other roles. So a baby who faces 
difficulty with the somatic role of “eater” will  



 53 

 

 

also face similar difficulties in their later years 
with social roles such as “lover” or “espouser”, 
thus the person will feel the need to regress to the 
somatic role of physical expression.  

As stated in Moreno’s role theory; these physical 
reactions and difficulties which are planted 
during the development of somatic roles will 
cause some forms of difficulty in the 
development and experimentation of every other 
role. This difficulty will also hinder the healthy 
development of emotional experiences and 
further expected social roles all the while the 
postnatal somatic roles are in development 
(Moreno, 1953; as cited in Altınay, 2021a).  

The baby’s primary interactions with the mother 
stem from physical needs. However, 
fundamentally there is a much deeper corelation 
than just the fulfillment of physical needs. The 
first nourishment, satiety and pleasure are 
possible thanks to contact with flesh. The 
pleasure of the developing flesh, the sexual 
stimulation of one’s physical and personal limits 
lead to suppression and loss of memory, however 
these emotions are kept in the body’s memory 
banks and show themselves somatically. With 
the first contact being through flesh, we can say 
that every touch can be related to commitment. 
Due to the baby not being able to exist 
independently, there needs to be commitment 
between the baby and the caregiver, especially 
the mother, for the baby to continue living. 
Thanks to this commitment, the baby’s needs are 
able to be fulfilled. These needs are primarily 
physical, and later on emotional. The latter 
meaning the baby’s need for love, attention and 
proximity. In the process of fulfillment of 
physical needs, there needs to be contact and 
touching between the mother and the baby. This 
experienced process will bring to mind the 
notions of being together, doing together, and 
feeling together (Schore, 2001).  

The care the mother forms is unique to the baby, 
and this is the first step for the mother-baby 
unison. As this is accomplished through physical  

 

 

contact, this unison is planted in the baby as so. 
Whilst the baby experiences all these processes, 
it continues cementing the trusting relationship 
with the mother. The formation of this emotion is 
contained in the first psychic universe, and takes 
places in the first role the baby experiences, the 
somatic role. In this first psychic universe the 
baby experiences the “everything is real” phase. 
During this phase the baby is unaware of the 
outside world, and perceives his/herself and the 
mother as a whole, as one. The baby is unaware 
that the mother is a seperate entity. In terms of 
the body, it is still the same issue. His/her body 
and the mother’s body are perceived as one. 
Since somatic role is the primary experienced 
role in this process, the rest of the roles acquired 
in the remainder of his/her life are shaped 
accordingly. All of the baby’s so-named physical 
needs which include eating, drinking, touching 
etc. are defined as somatic roles. The fashion in 
which these needs are fulfilled determines the 
healthiness of said role. In that case, the somatic 
role in primary acquisition is extremely 
important. As the behaviors, attitudes and 
reactions exhibited during one’s interaction with 
others are experienced physically, we can say 
that they are somatic as well. Thus the body and 
mind are one.  

While role development is ongoing, as the baby 
learns of him/herself, he/she also begins to 
seperate other people and objects, and most 
importantly, realize the existence of the outside 
world. The seperation of “me” and “other” is 
formed. The baby first experiences this 
perception with the mother, and perceives her as 
different from him/herself, and a different entity 
within herself. Even though the baby realizes the 
mother to be a different person, the process of 
“being an extension” still continues. The baby 
who notices the existence of the mother now 
perceives that the mother is in a different role and 
at this point, starts to differentiate from the latter.  

During this process, the baby shifts to the role of 
the mother –which is the most important factor in 
his/her development of identity- and looks at and  
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experiences him/herself from that role. Shifting 
to the mother’s role afterwards experiencing 
role-shifting allows one to complete the lacking 
or incomplete sides of their identity 
development, to look at themselves from the 
outside and heal their unhealthy demeanors. 
While role-shifting is experienced, the mother-
baby are in the process of role interaction. During 
this stage the baby experiences three very 
important things; being together, doing together, 
and feeling together. These experiences all 
depend on the existence of physical contact with 
the mother. The negative emotions and moments 
that are faced during this process stay in the body 
as somatic memories. The baby who sees 
him/herself as one with the mother plants the 
mother’s actions and her demeanor towards the 
former in his/her own body.  

There are three important notions in Moreno’s 
philosophy; Locus nascendi, Status nascendi and 
Matrix. The baby’s locus is the mother’s womb 
and placenta, the status is the process of 
fertilization of the egg, and the matrix is the 
developing embryo. One cannot be without the 
other (Altınay, 2021a). The mother sometimes go 
towards conservative, or previously defined and 
known, behaviors. She starts to feed the baby 
reactions which she does not want to or even feel, 
due to what she might have heard from her 
environment, her prejudices, her personal 
concerns and misinformation. Because the 
mother is not experiencing the current moment at 
that time, these reactions are not spontaneous. In 
the process where the mother’s spontaneity is 
corrupted, the baby cannot be spontaneous and 
there will be massive halts in the latter’s 
development.  

“Spontaneity and Tele” As Important 
Developmental Factors 

The baby is born from an organic placenta to a 
social one and primarily the mother, followed by 
others, determine the baby’s first sociometric 
patterns in his/her life. The factors of spontaneity 
and tele are very important in the social placenta  

 

 

in which the baby is born. Warming up occurs in 
the body, as in a somatic role. Thus it begins 
physically with an action. It is here where the 
baby starts to experience his/her first roles thanks 
to the physical contact with mother. Whilst doing 
so the baby either takes the roles in fully, takes 
them in partially or outright avoids them. This 
situation can be explained by the healthiness of 
the baby’s spontaneity. The baby experiences 
this role in a healthy manner thanks to the 
mother’s spontaneity. In case the mother is not 
present with the baby to be, do and feel together 
with the baby, the baby’s spontaneity cannot 
develop in a healthy way.  

During this process the baby adopts the role of 
eater with courage, and thus allows for passage 
towards psychic roles. When the baby does so, 
even though he/she faces difficulty in his/her role 
repertoire while expressing emotions such as 
being happy, being angry or being pleased, the 
baby cannot rightfully express or experience said 
emotions. The baby regresses to the somatic role 
in which he/she previously acquired the role of 
“eater”, and using the role repertoire from that 
same previous role, experiences the 
aforementioned emotions in that way. This 
situation is called regression to somatic role. In 
terms of spontaneity, as one cannot experience 
the moment, they cannot experience the emotions 
in that moment, hence regressing to previous 
roles (Theory of Role Seminar, 2013).  

According to Moreno, humans are spontaneously 
in a relationship with their own universes whilst 
in the womb. These interactions are connected to 
at least one role since the first moment of their 
existence. The kinds of relationships the baby 
forms is dependent on the way of 
communication, the social placenta in which 
he/she was born, and the first sociometric 
patterns of life. Emotions such as anxiety or fear 
the mother experiences during this spontaneous 
process affect her whole chemistry. This anxiety 
also negatively effects their communication with 
the baby. And thus the baby experiences the same 
anxiety.  
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The baby and the mother both experience “being 
together”,”doing together”, and “feeling 
together” since the very first moments. The baby 
is first exposed to said experiences during the 
first psychic universe when he/she sees 
him/herself and the mother as one. If the baby can 
acquire the somatic roles during said process in a 
healthy way, then he/she will have no trouble 
with eating. With the mother being spontaneous 
and emphatising with the baby, the latter feels 
understood and thus is able to fulfill his/her 
needs. The baby is exposed to his/her first 
moment of empathy in this way. Thus he/she 
feels unity with the outside world and grows up 
to become a self-confident, spontaneous person 
who can properly construe healthy meanings for 
other people’s emotions and behavior. The 
mother’s continuity, her trust, her wamth and her 
synergy is very important for the baby’s role-
adopting and playing stages. Thanks to the 
mother’s spontaneity, the foundation of success 
in the child’s social relationships are laid. Thus 
the baby’s creativity and spontaneous behavior 
are combined with those of the mother and this 
combination makes it possible for childbirth. 
Thanks to this combination, the mother and baby 
experience childbirth together. This combination 
that is created and the action is able to persist in 
a similar manner later in the baby’s life.  

During childbirth, there is no seperation between 
what is in and out within the baby’s universe and 
the objects, the psyche and the environment. In 
other words, there is one single entity, one single 
identity. The baby lives as a single identity with 
the mother, along with the whole environment 
that encircles him/her. Later on he/she discovers 
that they are an independent entity. Emotional 
reception means the existence of people who 
understand the emotion experienced. This is 
generally achieved thorugh empathy and 
mirroring. If the mother cannot experience 
existing as one, then communication is limited. It 
is not possible for the child’s needs to be fulfilled 
while the mother is still mechanic. Most of the 
time, these types of mothers raise their children  

 

 

by making them believe they are loved, but 
without making them feel loved. This emotional 
distance also includes lack of physical contact. 
All of these have an important role in the 
development of the child’s individuality. Those 
who have critical mothers are generally children 
who personalize situations, pick on themselves 
and wear themselves out with emotions of 
inadequacy and shame.  

The baby is left face to face with the mother after 
birth and start experiencing things in unison 
(Bowlby, 1959). These experiences are related to 
whether or not the mother is present, whether or 
not she has formed a close bond with her child 
and whether or not this bond makes her happy. 
This relationship creates an internal working 
model in the baby. It shapes expectations as to 
how the mother will behave, and in turn shapes 
his/her own behaviors accordingly. These 
intrinsic models include the baby’s self-worth in 
terms of deserving care, as well as evaluations 
towards the caregiver. The baby is also in 
anticipation for how his/her future commitments 
will turn out based on said experiences 
(Ainsworth etc., 2015). If the baby is upbrought 
in a loving environment, then he/she will feel 
deserving of love and will expect others to 
behave as such towards them in the future. On the 
contrary, if the baby is rejected or ignored then 
the feeling of being undeserving of love 
develops, followed by avoidance of commitment 
(Page, 2001).  

The Therapist’s Healing Role During Child 
Psychodrama 

“… You don’t need a ball to play ball!  
Come, I’ll toss you the Sun, catch it.” 

J. L. Moreno (as cited in Altınay, 2021b) 
 

All of the roles children adopt include various 
information regarding their 55orld55e55sor their 
development. Somatic roles make up the root of 
all of our roles and this takes root from the 
mother. If the baby is carefully acknowledged, 
fully fed and freely taught how to play, then the 
baby will have no problem in role acquisition.  
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When the child acquires the role with courage, 
he/she does so with a spontaneous creativity. The 
most important element here is the mother 
(Altınay, 2021b). Considering it is the mother 
whose job it is to provide courage and adequate 
free space 56orld56e child in life, its equivalent 
in child psychodrama is the therapist. The 
therapist in child psychodrama is a symbol of 
being together, feeling together, and doing 
together with the child which helps cement 
trustful commitment within the child as he/she is. 
This has a very soothing effect for children who 
have not previously experienced this (Altınay, 
2021b).  

The therapist is in a position of represented 
transfer of caregiver to the child. The babies’ 
psychic worlds are formed thanks to the very first 
object relations they form with their caregivers. 
As such, role acquisition takes place. The baby 
surveys the caregives and their entire emotions as 
to assimilate them to his/her own spiritual 56orld. 
As the baby grows he/she creates their own role 
repertoire by internalizing all of the feelings, 
emotions and behaviors, including those which 
were both felt directly and indirectly. The matrix 
of the baby’s psychic apparatus is formed as so. 
The baby is a miracle, and every impact we make 
upon it is either dampening or supporting and 
developing said miracle (Altınay, 2021b). In 
accordance, the therapist is in a location where 
they are included in the child’s spiritual matrix 
and they are supportive of the development of 
their role repertoire. Thus the unique relationship 
between child and therapist is of utmost 
importance.  

The process of healing depends both on this 
relationship, and on the child’s willingness to 
improve him/herself. The essence of this 
relationship is acceptance and understanding; as 
in, whatever the child does, no matter how many 
intense emotions they feel, as they start to feel 
that they will not be judged or rejected by the 
therapist, and on the contrary, accepted, 
understood and valued, then the child will learn  

 

 

to let themselves relax during the process and 
actually heal.  

Games are the most important processes in the 
process of helping children. It is a significant way 
of understanding their inside world (Cohen, 
2020). Children animate their emotions via 
games. Games develop spontaneity. In 
accordance, child psychodrama carries 
superiority in its construction. It is a rapid and 
effective tool for entering the child’s cognitive 
and subliminal mind. A game that is somewhat 
leading from time to time can ease the child’s 
struggle to reach the current situation they are in. 
It is empowered through action, group, 
spontaneity and creativity. Every situation we 
face has an action. Usually without it, these 
situations carry almost no meaning. If we aim to 
change, correct and/or observe a behavior, then 
we need to see it together with the action. This is 
one of the many advantages of child 
psychodrama. It can also be defined as 
underlining the important subject the child has 
experienced, emphasizing with it and being able 
to realize its deeper meaning, getting to the 
bottom of things and as a result, reaching a 
conclusion. As such, psychodrama is one of the 
systems in which the therapist shows their 
existence in the most active way possible.  

According to Moreno, children and lunatics are 
the two most important groups of spontaneous 
humans. Everything they feel like doing is on the 
surface and transparent. Their emotions are in 
their actions and their actions are an essence of 
their existence (Moreno, 1956, as cited in 
Altınay, 2021a, p.87). Children have the 
opportunity to visualize on stage their traumatic, 
sad experiences, their emotions and expectations. 
Thus action opens the door to catharsis. Children 
do not react with only their thoughts when they 
are angry. They feel the need to express said 
anger alongside an action, because the child’s 
memory is in his action and that can only take 
place in psychodrama (Altınay, 2021b, p.29).  
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In child psychodrama, the therapist presents the 
child with a secure environment and relationship. 
The psychodramatist is the symbol of control, 
justice, energy, and hope in child groups 
(Altınay, 2021b). The child shapes themselves a 
scene fit for themselves with the aid of the 
therapist, experiences the roles previously 
unacquired and does so with the management of 
the therapist. During this process the therapist 
carefully accompanies the child, tries to notice 
the actual meanings in the game’s essence, and 
adopts a supportive role which helps the child on 
the path to realizing his/her emotions and 
regulating them. This trust the child feels during 
child psychodrama manifests itself as if a 
therapist is contacting an entire group during 
psychodrama sessions. The group presents the 
child with a setting for experiencing, which is 
brand new. Moreover, the child also experiences 
the feeling that they are not alone. Even just this 
realistic environment can have a significant 
healing effect for the child.  

The process of child psychodrama includes 
accepting and respecting them by way of 
understanding their unique life story, 
strengthening them, forming trustful 
relationships and respecting their individual 
existence. When the therapist correctly 
understands the child’s mental needs and reacts 
accordingly, the child begins approaching even 
the hardest emotions and experiences in his/her 
own pace and overcomes many hardships 
(Norton, 2002). The child experiences all of these 
teachings and situations thanks to certain 
fundamental techniques and notions, chief 
among which is mirroring. The mirroring 
technique allows for the child to look at 
themselves from an outside perspective. This 
experience is actually gained, or otherwise lost, 
thanks to the mother. The therapist is the person 
who functions as a new parent figure (Altınay, 
2021a). Another fundamental technique is 
matching. The child experiences being together, 
feeling together and doing together thanks to 
matching. This technique serves as the bridge  

 

 

across child and therapist, and child and group. 
Thus children can give meaning to their new 
roles and acquire intuitions about them. The 
therapist provides this effect via role teaching. In 
this regard, it is quite similar to the learning 
process seen in mother-child relationships. 
Children can experience these processes, which 
they were unable to with their mothers, with the 
presence of a therapist.  

Therapist in child psychodrama is the safest area 
that permits one to be one’s self unconditionally, 
just like an ideal mother-child relationship does. 
Thus, children can exhibit their creativity with 
the trust they have gained. They can look at their 
own stories, rewrite and replay them as they see 
fit, heal as they experience new roles and move 
on to a role-creating phase.  
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PSİKODRAMATİK FİLM ANALİZİ 
ELE OL KURAMI, SPONTANİTE TEORİSİ VE AN FELSEFESİ AÇISINDAN BİR FİLMİNR 

ALINIŞI 
 

 “Tanrı yeniden dünyaya gelseydi, bir birey olarak değil,  
bir grup olarak, bir kolektif olarak gelirdi.” 

(Moreno, 1978, akt. Altınay, 2021c, s.46) 

Gülay Okutucu Karaman 
Uzman Psikolog 

Eğitmen Psikodramatist/ Süpervizör 
 

ÖZET 
 

Makalenin hedefi, “Kevin Hakkında 
Konuşmalıyız” filmini, Psikodrama Grup 
Terapisi’nin kuramlarından olan Rol Kuramı, 
Spotanite Teorisi ve An Felsefesi çerçevesinde 
değerlendirmek ve filmde ele alınan anne-çocuk 
ilişkisinin, çocuğun rol gelişimine etkilerinin 
neler olabileceği, annenin psişik rolleri ve sosyal 
rolleri alamamasının çocukta nasıl rol 
sorunlarına kaynak oluşturabileceğini 
değerlendirmektir. Film Eva’nın gözünden 
oğluyla ilişkisini ve anne rolünü değerlendirdiği 
sahneleri içerir. Doğduğu andan itibaren 
annesinin yaşamında “yok edici” olarak 
nitelendirilen Kevin, sonunda gerçek anlamda 
“yok eden rolü”nü alır ve Eva’nın hayatında 

değer verdiği maddi ve manevi herşeyi elinden 
alır. Bundan sonraki süreç ise Eva’nın kendi 
konservatif alanda varoluşunun farkına vardığı 
ve Kevin’la yaşamının başlangıcında 
yaşayamadığı birlikte olma, birlikte hissetme ve 
birlikte yapma deneyimlerini kısa hapishane 
ziyaretlerinde deneyimlediği, zihninde tüm 
ilişkiyi gözden geçirirken oğluyla yaşadığı rol 
değiştirme deneyimleriyle onun öfke gibi 
görünen kaygılı varoluşunu gerçek manada 
anladığı bir süreç geçirir.  
 
Anahtar Kelimeler: Psikodramatik film analizi, 
anne, çocuk, spontanite, rol gelişimi 

 
 

 
 

Spontanite ve Rol Gelişimi Çerçevesinde Anne-Çocuk İlişkisine Genel Bakış 
 
Psikodrama grup psikoterapisi sisteminin 
kurucusu Moreno, yıllar boyu süren uzun soluklu 
ve derin araştırmalar yapmış ve her insanın ve 
küçük topluluğun tüm insanlığı ve diğer 
toplulukları etkilediğini gözlemlemiştir (Altınay, 
2021c). Bu sonsuz denebilecek kadar büyük 
etkileşim, an’ın sonsuz olasılığı barındırmasını 
bize yeniden hatırlatmaktadır. Her bir birey ya da 
grup spontanite, yaratıcılık ve eylemi kullanarak 
an’ı şekillendirirken, bu durum tüm diğerlerine, 
küçük ya da büyük etkiler olarak hizmet eder.  
  
Önemli sosyal rollerden biri olan anne rolü ise bu 
noktada ayrı bir öneme sahiptir. Bebek organik 
plasentadan sosyal plasentaya doğar ve öncelikle 
anne, daha sonra da önemli diğerleri bebeğin 
‘kimlik matrix’ini oluştururlar (Altınay, 2021a). 

Dolayısıyla anne, spontanite ve yaratıcılığa sahip 
olarak dünyaya gelen bebeğin varoluşunu 
anlamlandırma ve bu anlamla spontanitesini 
deneyimleme biçimini etkileyen faktörlerden en 
önemlisidir. Spontanite, eylemle birlikte hareket 
ederek yaratıcılığı ortaya çıkartır. “İçinde 
bulunulan duruma uygun tepki vermek” olarak 
tanımlanabilen spontanite, daha geniş şekilde ise 
“duruma uygun uyarıcılar” üretebilmek veya 
“dışarıdan gelen uyarıcılara” uygun geri 
bildirimler vermek şeklinde açıklanabilir 
(Dökmen, 2013). Anne-çocuk ilişkisi, içinde 
sürekli uyaranın var olduğu bir ilişkidir. Çocuk 
spontanitesinin de etkisiyle daima yaratım 
halindedir, sürekli yeni durumlar yaratır ve 
anneye uyaran gönderir. Bu nedenle de annenin 
spontanitesinin tüm bu yeni durum ve uyaranla  
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başedebilecek yapıda olması önemlidir. Aynı 
zamanda çocuk özellikle de ilk çocuklar 
annenin/bakım verenin ne kadar kültürel 
konservelere bağlı olarak varoluşunu 
sürdürdüğünü ve oradan çıkarak, yani an’da 
kalarak rol yaratmaya ne kadar cesareti olduğunu 
anneye gösteren bir turnusol kağıdı gibidir.  
 
Anne rolü somatik, psişik, sosyal ve transandant 
alt rolleri bünyesinde barındırır.  Annenin rolleri 
nasıl aldığı, oynadığı ya da yarattığı çocuğun rol 
repertuarını etkilerken, annenin alamadığı roller 
çocuğa da alınamayan roller olarak etki 
etmektedir. Bütün bu deneyim ve etkileşimlerle 
çocuk da annesi vasıtasıyla hem kendini hem de 
kendi dışındaki dünyayı yaratmış olur. Bu 
nedenle anneyle olan bu ilk ilişki sadece ikisi 
arasında değil, çocuğun kendi dışındaki dünyayla 
olan ilişkisini de belirler. Yani en önemli özelliği 
yaratıcılık olan insan karşısındaki tarafından 
yaratılır ve aynı zamanda karşısındakini ve kendi 
dışındaki dünyayı yaratır. Çocuk annesini kendi 
temsil edilmiş hali olarak gördüğünden, annenin 
kim olduğunu kendisinin kim olduğu gibi 
hisseder. Örneğin anne güçlü ise çocuk da güçlü 
hisseder, anne kaybolmuş ise çocuk da 
kaybolmuş hisseder. Benlik arayışı içindeki anne 
benlik arayışı içinde bir çocuk yaratır. Çocuğun 
bireysel olarak bir ben olabilmesi için annenin de 
ben olması gerekir. Anne bağımsızsa çocuğunun 
da bağımsızlığını destekleyecektir. Değerli bir 
anne değerli bir çocuk; güvenli bir anne, güvende 
hisseden bir çocuk yaratır. Anne rolünde sosyal 
rolleri ya da psişik rolleri alamayan anne ise aynı 
şekilde bu rolleri almakta sorun yaşayan bir 
çocuk yaratacaktır (Karaman, 2018). 
 
“Kevin Hakkında Konuşmalıyız”, yukarıda da 
bahsedildiği şekliyle annenin spontanitesinde 
yaşanan sorunların, aynı zamanda yine anne 
rolünde rol yaratma cesaretinin, yerini kaygıya 
bırakmasının; çocuğun  spontanitesine ve rol 
gelişim süreçlerine nasıl etki ettiğini hemen 
hemen her sahnede bazen metaforlarla , bazen 
apaçık bir şekilde seyirciye sunar. Filmde 
özellikle Eva’nın, ruhsal rolleri ve sosyal bir rol 
olan anne rolünü alamamasının Kevin’ın rol 
gelişimine ve Kevin’ın sosyal atomunu oluşturan 
“diğerleri”ne etkilerinin neler olduğunu 
gözlemleriz. Bunun yanında anne, anne rolünde 
yaşadığı rol sorunlarını, kendisinin kendi  
 

 
 
 
 
dışındaki dünyayla ilişki kurma süreçlerini 
gösteren bir ayna olarak ele aldığında, spontanite 
ve yaratıcılığını kullanarak yaşamda yer 
alabileceği ve “yakın” ilişkiler kurabileceği 
önemli bir dönüşüm süreci geçirebilmektedir. 
Eva’da film boyunca yavaş yavaş bu dönüşümü 
geçirir.  
 
Bu bağlamda Kevin Hakkında Konuşmalıyız 
filmi, mikrodan makroya birbirimize derin 
bağlarla bağlı olduğumuz bu evrende, birinin 
aldığı role gösterdiği direncin başka birinin 
yaşamına etkisinin neler olabileceğini, her 
birimizin bir diğerinden sorumlu olduğunu, 
annenin spontanitesinin, role ısınmasının, 
eyleme dönüklüğünün, rol alma-rol oynama ve 
rol yaratma süreçlerinin çocuğun spontanitesini 
nasıl etkilediğini gözler önüne seren önemli bir 
yapıttır. 
 
Rol Kuramı Penceresinden “Kevin Hakkında 
Konuşmalıyız” 
 
Kadın Rolünün Filmdeki Yansımaları 
 
Kadın rolü, kadının anne rolünü almadan önce 
aldığı ve anne rolünü alma biçiminin de 
şekillenmesinde en önemli etkiye sahip roldür. 
Bu noktada önce filmdeki kadın rolü 
değerlendirilecektir.  
 
Lionel Shriver’ın aynı adı taşıyan romanından 
sinemaya uyarlanan ve Lynne Ramsay’in 
yönetmenliğini üstlendiği Kevin Hakkında 
Konuşmalıyız (We Need To Talk About Kevin), 
Eva’yla (Tilda Swinton) , oğlu Kevin’in (Jasper 
Newell, Rock Duer, Ezra Miller) ilişkilerini konu 
alan ve aslında “Eva Hakkında Konuşacağımız” 
bir film. Farklı bir çok dilde Havva anlamına 
gelen Eva’nın, kadın rolünü temsil edecek 
şekilde filmde yer aldığı düşünülebilir olmakla 
birlikte, aslında film boyunca Eva’nın kendine 
yakınlaşmasının ev metaforu üzerinden 
anlatıldığı; özgür bir seyahat yazarı gibi görünen 
ancak “kendi rolü”nden kaçan Eva’nın, film 
boyunca kendine nasıl yakınlaştığı, psişik 
rollerinden ve sosyal rollerden kaçarken yavaş 
yavaş bu rolleri almaya başlamasını, öfkesini 
dönüştürdükçe hem kendisine hem diğerlerine 
hem de Kevin’a yakınlaşmasını izleriz. 
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Temel bir rol sayabileceğimiz cinsiyet rolleri, 
kadınsı ve erkeksi olarak değil, androjen bir 
şekilde her bireyde vardır ve kişi kendi 
özelliklerine göre bu rollerden bazılarını daha 
fazla alıp bazılarını daha az alabilir ya da 
almayabilir. Dolayısıyla her bireyin kadın rolü ve 
erkek rolü de parmak izi gibi kendine özeldir. 
Toplumsal olaraksa cinsiyet rolleri, kadınsı ve 
erkeksi roller şeklinde daha belirgin 
sınırlandırmalarla ayrımlaştırılmaktadır. Kadın 
kimliğinin temel rolü sayılan anne rolü, 
Moreno’nun kuramında evrensel bir rol olarak 
yer almakla birlikte, toplumsal tarafı da vardır. 
Toplum her kadından bir gün anne olmasını ve 
bu rolü fedakarlıkla yerine getirmesini bekler. 
Kadının en önemli rolünün anne rolü olduğunun 
vurgulandığı bu hal, diğer rollerini almak 
konusunda çatışmalar yaşayabilmesine, aynı 
zamanda anne rolünde de sorunlar yaşamasına 
neden olabilmektedir. Moreno’ya göre rol 
benden değil, ben rollerden çıkar ve insan rol 
yaratmak için doğar. Moreno kuramlarını 
geliştirirken tüm rollerin “belli bir derecede” 
özgürleşmesinin, rol içinde spontane olabilme ve 
rol yaratma aşamasına geçilebilmesi olarak 
tanımlamaktadır (Altınay, 2021c). Kişinin Ben’i 
ortaya koyması için başkalarının varlığı gerekir. 
Ben’i deneyimlemek , toplumdan kaçarak ya da 
rolden kaçarak gerçekleşemez. Toplumun genel 
geçer beklentilerine karşın yaratma cesareti 
göstermek, topluma atfedilenin reddi değil, 
kendini o rolde spontanite, yaratıcılık ve eylemle 
ortaya koyabilmektir. Filmin başlarında suya 
daldırılmış yüzün Eva ve Kevin’in görselleri 
arasında gidip gelmesi, Kevin’in her haliyle 
Eva’yı temsil ettiğini gösteren önemli bir karedir. 
Dolayısıyla film boyunca izlediğimiz Kevin-Eva 
mücadelesi ve Kevin’in Eva’nın beklentilerine 
karşı gelen hali de aslında Eva’nın toplumun 
beklediklerine karşı gelen halinin bir başka 
versiyonudur. Eva’ya göre kendi varoluşu, 
toplumun genel geçer beklentilerinin karşısında 
ya da dışında durmakla mümkündür.  
 
Filmin başlangıcında İspanya’da gerçekleşen 
domates festivalinde, ilk etapta çıplakmış gibi 
görünen ve cinsiyetlerinin anlaşılamadığı, pek 
çok insanın birbirine temas ettiği sahnede, Eva 
eller üzerinde karşımıza çıkar. Ellerin üzerine 
kendisini bırakmış ve son derece mutlu huzurlu 
görünen Eva, aşağıdaki karmaşanın içinde 
değildir ve rahattır. Sonrasında ellerin üzerinden  

 
 
 
 
yere bırakılan Eva’nın koşarak oradan 
uzaklaşması ise prestij sahibi olmanın ve 
hayranlık uyandırmanın, Eva için gücün önemli 
bir kaynağı olduğunu metaforik olarak gösteren 
önemli bir sahnedir. 
 
Rol, Ben’in kabullendiği gerçek ve algılanabilir 
tavırdır (Altınay, 2021c). Her sosyal rol birçok 
alt rolün bir araya gelmesiyle oluşturduğu bir 
roller kümesidir. Bir rol kümesinin içindeki alt 
roller birbirleri ile çelişebileceği gibi, bu 
rollerden bazıları alınıp bazıları kişi tarafından 
ihmal edilebilir ve bu durum rol içi çatışmalara 
neden olur (Altınay, 2021c). Eva androjen 
görünümü ve toplum tarafından erkeksi olarak 
değerlendirilebilecek davranışlarıyla, yaşamda 
almak istediği rollerle kendi tanımladığı kadın 
rolleri arasında içsel bir çatışma yaşadığını sık 
sık gösterir. Yaşamda sadece “olma” haliyle 
başlayan yolculuğumuz, zamanla dünyadaki 
yerimize, bizim neyle anlam bulduğumuza ve 
varlığımızı ne ile eşleştirdiğimize dair çeşitli 
anlamlandırmaları barındırarak sürmektedir. 
Eva, toplumun kadın rolü ile ilişkilendirdiği 
fedakar anne, sadık eş, dişi görünüm gibi tüm 
fiziksel ve davranışsal kalıplaşmış yaklaşımları 
reddetme eğilimindedir. Bu red ise, O’nun anne 
rolüne gösterdiği direncin ve sonrasında 
yaşanacakların öncüsü olacaktır. 
 
Rol Kavramı, Rol Kategorileri ve Anne Rolü 
 
Bireyin bir duruma verdiği bireyler arası veya 
nesne ilişkilerinde belli bir anda aldığı tavır ve 
gösterdiği davranış tarzını rol olarak tanımlarız 
(Altınay, 2021c). Ben’i ve ben’i ben yapan 
özelliklerin oluşmasını sağlayan rolleri Moreno 4 
başlıkta tanımlamıştır. Somatik, psişik, sosyal ve 
transandant.  
 
Bebeklerin sadece somatik rolleri vardır. Bu 
somatik roller fizyolojiktir. Somatik roller insanı 
hayat boyu terketmez. Dokunan, dışkılayan, 
ağlayan, uyuyan, emen, bakan, hisseden, tadalan, 
ısıran, içen gibi. Somatik roller evrilerek psişik 
rollere dönüşürler. Yemek yemek somatik 
rolken, yemek yemekten zevk duymak psişik 
roldür. Psişik roller, somatik rollerle bağlantılı ve 
onların temelleri üzerinde gelişirler (Özbek ve 
Leutz, 1987) ve duygusal tüm rolleri kapsarlar. 
Kızan, öfkelenen, kıskanan, aşık olan, algılayan, 
zevk duyan rollerimiz psişik rollere örnek olarak  
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verilebilir. Her somatik/fizyolojik rolün psişik ve 
sosyal rol karşılığı vardır. Somatik dışkılamayan, 
psişik rolde öfke duyan, sosyal rolde ise 
paylaşmayan gibi. Başkalarıyla ilgili yaşantıları 
belirleyen ve ilişkilerimizi düzenleyen roller ise 
sosyal rollerdir. Sosyal roller anne, sevgili, eş, 
öğretmen rolü gibi pek çok rolü bünyesinde 
barındırır. Son rol kümesi olan transandant roller 
kendi dışımıza çıktığımız, yaşamı ve anlamı 
sorguladığımız, her türlü inanç ve farkındalığı 
barındıran rollerdir (Altınay, 2021c). 
Transandant rollerde kişi kozmosun bir parçası 
olarak varoluşunun anlamını sorgular ve bu 
süreci kendi bireysel kişiliğinden daha önemli 
olarak kavrar. Dağ, ağaç, yıldız, deniz ve başka 
insanlarla empati kurabilir (Özbek ve Leutz, 
1987). 
 
Filmde Kevin’in annesi rolünde izlediğimiz Eva 
karakteri aracılığıyla da gözlemlediğimiz gibi 
somatik, psişik, sosyal ve transandant 
rollerimizin içerikleri ve rolleri alış biçimimiz, 
bizim dışımızdaki diğerlerinin deneyimlerini ve 
varoluşlarını anlamlandırma süreçlerini etkiler. 
Anne rolü diğer sosyal rollerden farklı olarak, 
hamilelik döneminden başlamak üzere kadının 
somatik rollerinin bir kısmının değiştiği, yeni 
somatik rollerin eklendiği ve bu değişen somatik 
rolleri temel alıp onların dönüşümüyle birlikte 
bazı psişik, sosyal ve transandant rolleri yeni 
halleriyle almaya başlayacağı temel bir rol olarak 
karşımıza çıkar. Annenin öncelikle bu somatik 
rolleri alabilmesi, sonraki rolleri nasıl alacağının 
habercisiyken diğer yandan annenin çocuk sahibi 
olma konusundaki zihinsel tasarımı, yani role 
ısınması bu rolleri alabilme sürecine etki eder. 
 
Isınmak spontane eylem için önemli bir 
başlatıcıdır. Isınma olmadan spontane eylem 
mümkün değildir. Isınma süreçlerinde bireyin 
içinde bir çok rol aktive olmaya başlar. Bunlar 
bedensel ısınmalar ile aktive olan somatik roller, 
duyguların ortaya çıkması ile aktive olan psişik 
roller, ilişkilerin kurulması ile birlikte aktive olan 
sosyal roller, anlam bilgisine ısınmakla aktive 
olan transandant roller olarak sıralanabilirler 
(Altınay, 2021c).  Hamilelik sürecinde de 
ısınmanın bir parçası olarak gerçek dünyadaki 
bebekten önce, annenin öznel dünyasında 
tasarladığı bebek vardır. Annenin hem doğacak 
bebeğe, hem anne olarak kendisine hem de ikisi  
 

 
 
 
 
arasındaki ilişkiye dair tasarımları, sonrasındaki 
anne-çocuk ilişkisini şekillendirecek önemdedir. 
Filmede dünyanın farklı yerlerine seyahat edip, 
gezi kitapları yazan bir seyahat yazarı olan ve ilk 
sahnede bu gezilerin onu ne kadar özgür 
hissettirdiğini izlediğimiz Eva, Frank’e aşık olur, 
onun “artık gitmeni istemiyorum” şeklindeki 
taleplerine karşı çıkmaz, evlenir ve hamile kalır. 
Hamilelik döneminde Eva, bedensel olarak 
sürece ısınamaz ve somatik rolleri almakta 
zorlanır. Bedeninden oldukça rahatsızlık duyar, 
ayna karşısında durup büyümüş karnına kendine 
ait değilmiş gibi bakar ve sürekli kapalı kıyafetler 
giymeye çalışır. Sosyal rol olan anne rolünün 
aktivasyonunun en önemli ısınma süreci olarak 
karnındaki bebeğiyle ilişki kurmaz. Diğer 
hamilelerin karınlarına dokunmalarına ve 
hamilelik süreçleriyle ilgili sohbetlerine anlam 
veremez. Bu ısınma döneminde transandant 
rolde ise Kevin’in dünyaya gelişinin anlamı 
konusunda tek tasarımı, doğumuyla beraber 
sevdiği eski yaşamının yok olacağı inancıdır. 
Hamileyken katıldığı dersin dönüşünde geçtiği 
koridorla, katliamdan sonra Kevin’i ziyarete 
gittiği sırada geçtiği hapishanenin koridorların 
aynılığı, Eva için hamilelik ve sonrasındaki anne 
rolü de sürekli seyahat ederek aslında 
uzaklaşmaya çalıştığı içsel hapishanesine 
yeniden dönmek gibidir.  
 
Hamilelik sürecinin sonunda gerçekleşen doğum 
bebeğin sahip olduğu spontanite sayesinde 
olanaklı hale gelir ve annenin spontanitesi ile 
birlikte iş görür (Altınay, 2021a). Ancak Eva’nın 
anne rolünü almakla ilgili direnci, anne-bebek 
arasında gerçekleşen ilk spontane eylem olan 
doğumda da kendisini gösterir. Doğum, 
hemşirelerin “direnme Eva, bırak Eva” telkinleri 
eşliğinde gerçekleştirilmeye çalışılırken, 
kendince “özgürlüğünü” kaybetmek istemeyen 
Eva vajinal kaslarını kasarak doğumu 
engellemeye çalışır ve bebeğiyle 
deneyimleyeceği ilk ortak başarıyı yaşamaya 
karşı direnç gösterir. Bu hal ise anne rolünü 
almayı reddeden Eva ile Kevin arasında 
ilişkilerinin başlangıcında yaşanacak “birlikte 
olma, birlikte hissetme ve birlikte yapma” 
deneyimlerinde yavaş yavaş kendini gösterecek 
sorunların habercisi gibidir. 
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İnsanın kendi kişiliğini, benliğini, sosyal rolleri 
içinde kaybetmesini engelleyen “özgürlük 
gücü”nün en önemli işlevi, kişinin sosyal  
rollerini, kendi yaşamına yön ve biçim vermek 
amacıyla kullanabilmesi ve bu yönde esneklik 
gösterebilmesini sağlamasıdır. Bu gücün 
kullanılamaması durumunda kişi, dış koşullardan 
gelen isteklere, gereksinimlere spontan olarak 
cevap veremez, onların üstesinden gelemez, 
medeni cesaret gösteremez. Bunların sonucu 
olarak da kendini gerçekleştirmeyi ya yapamaz 
ya da bunu yapmak istediği zaman korku, endişe 
içine girer. Böyle bir insanın gösterdiği 
uzlaştırıcı roller, gerçekten kendisine uygun bir 
rolü yerine getirme isteğinden çok, anksiyeteye 
karşı savunma niteliği taşırlar (Özbek ve Leutz, 
1987, s.34). Kevin’in doğumuyla birlikte Eva da 
yeni sosyal rolü olan anne rolünü yaşamına yön 
verecek doğrultuda kullanabileceği esnekliği 
gösteremez ve anksiyeteye karşı savunma niteliği 
taşıyan bir süreç yaşar. Kevin’in ona tam 
anlamıyla bağımlı olduğu ve bakım almaya 
ihtiyaç duyduğu bebekliğinin ilk dönemlerinde 
onu kucağına almaz, alsa bile kendi bedenine 
temas etmeyecek şekilde uzakta tutmaya çalışır, 
emzirmeyi reddeder, ağlamalarını 
sakinleştiremez, ne yapacağını bilmez halde 
çaresizce günleri geçirir. Hatta bazen Kevin’in 
ağlayarak ilişki talep eden hallerine karşı 
tahammülsüzlüğü o kadar yükselir ki dışarıda 
inşaat alanındaki diğer tüm sesleri bastıran iş 
makinalarının yanında durup, Kevin’in 
ağlamasını duymadığı bir an geçirmeye çalışır. 
Kevin’in uyuduğu anlar onun için bitmesini 
istemediği anlardır. Frank’in kaygısızca gelip 
uyuyan Kevin’i kucağına aldığı ve ağlamadığını 
gördüğü durumlara anlam veremez, hatta tüm bu 
huysuzluğun kendisine yapıldığını düşünür.  
 
Kevin’in biraz daha büyüdüğü dönemlerde ise 
anne rolünü robopotik bir halde yerine getirmeye 
çalışır. Robopatiyi, sosyal ve psikolojik 
açılardan, belirli davranış biçimlerine etkin bir 
biçimde bağlanılması, belirli saplantı ve 
alışkanlıklara göre sanki bir makine gibi 
programlanmışçasına davranılması olarak 
tanımlayabiliriz ve daha derin bir düzeyde 
robopati insanın zihninin rahat bırakılmak 
isteyen kısmından kaynaklanır (Blatner, 2002). 
Bu düşünce biçimi etkin bir biçimde sorunlarla 
yüzleşme (yani spontan olma) olasılığını “çok 
güç” olarak algılar ve bu yadsımayı sürdürmekte  

 
 
 
 
işbirliği yapacak başkalarını bulmaya çalışır. 
Robopati, koşullar onu gerçekle yüzleşmeye 
zorladığında şiddetli ölçüde yıkıcı olabilir. 
Robopatik zihin kendi sabit inançlarının 
doğrulanmasının rahatlığını sürdürebilmek için, 
hıncını çıkartacak bir takım günah keçileri 
bulacaktır (Blatner, 2002). Eva’nı anne rolünde 
yaşadığı sorunlarla yüzleşmek yerine sabit 
inançlarını sürdürmesini sağlamak için yöneldiği 
günah keçisi ise Kevin olur. Kevin’a “anne” 
dedirtmek için uğraşlar verir, top atıp ona geri 
atmasını ister, renkleri ve sayıları öğretmeye 
çalıştır. Kevin ise Eva’nın tüm bu ‘teknik' 
yaklaşımlarına karşılık ona bu şekilde ilişki 
kuramayacağını sık sık gösterir. Konuşmayı 
reddeder, topu geri atmaz, kakasını çok uzun bir 
süre beze yapar tuvalete yapmayı reddeder. Eva 
bunların kökeninin ilişkilerinden kaynaklı 
olduğunu göz önünde bulundurmaz, organik olup 
olmadığını araştırır ve bir sorun olmadığını 
görür. Kevin ise Eva’ya bunları yapabildiğini 
ancak yapmayı reddettiğini, bu durumların 
zihinsel bir takım sorunlara bağlı olmadığını belli 
etmeye çalışır. Topu bir kere Eva’ya geri atar, 
ancak devam etmez. Konuşur ancak anne demez. 
Sayıları hızlıca sayar ancak Eva devam etmesini 
istediğinde durur, cevap vermez. Bunun yanında 
babasıyla ilişkisi çok farklıdır. Ona karşı sevecen 
ve uyumlu bir tavır sergilemektedir. Eva yine 
tüm bu reddedişlerin Kevin tarafından özellikle 
kendisine karşı yapıldığını düşünmekte, ancak 
anlam verememektedir. Buna karşın Frank’de 
Eva’nın Kevin’a olan öfkesine anlam 
verememekte, annelikteki başarısızlığı nedeniyle 
Eva’yı farklı şekillerde suçlamaktadır. Kevin’la 
Eva arasındaki bu mücadele dolu ilişki Kevin’in 
ergenliğine kadar da böyle devam eder.  
 
Kevin 8-9 yaşlarındayken, Eva ikinci kez hamile 
kalır, uzun bir süre Frank’e bu durumdan 
bahsetmez. Bu sefer doğurma kararı tamamen 
kendine aittir. Rol bilinçli olarak ve açıkça 
üstlenildiğinde yapmacıklık barındırmayacaktır. 
(Blatner, 2002). Eva da Celia’nın doğumuyla 
birlikte onunla olan ilişkisinde aldığı anne 
rolünde bu hali yaşar, daha spontane ve yaratıcı 
bir yerden rolü üstlenir. Celia’yı kucağında tutar, 
sevecen ve sıcak tonda bir iletişim kurar. Kevin 
hastanede onu ilk kez görmeye gittiğinde yüzüne 
sıçrattığı suyla ağlamaya başlayan Celia’yı  
sakinleştirir, onunla kaldırımda boş boş yürürken 
bile spontane bir oyun yaratır ve oynar.  
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Kevin 16 yaşına yaklaşmışken Eva’da tam olarak 
eski hayatı olmasa da bir yayın evinin 
editörlüğünü yaptığı, kendisini saygın ve söz 
sahibi hissettiği hayatına geri dönmüştür. Bir gün 
Kevin’ı kendi yazdığı kitabın imza gününü 
duyuran afişi incelerken gördüğünde şaşkınlıkla 
karışık sevinç yaşar ve onunla ilişki kurmak 
isteğiyle adım atmaya çalışır. Oğlunu önce golf 
oynamaya ve ardından yemeğe götürür, ancak bu 
süreç boyunca tedirgindir. Kevin’in yanında 
kalmakta zorlanır ve yine genel geçer bir yerden 
bir anne-oğul ilişkisi yaratmaya çalışır. Hatta 
Kevin onunla, kendisine hangi soruları sorup, 
neleri merak ediyormuş gibi yapacağını anlattığı, 
samimi olmadığını açıkça söylediği bir konuşma 
yapar. Bu son deneme bir anlamda Kevin 
açısından Eva’ya verilmiş ‘son şansın’ 
kullanılamaması olmuştur. On altıncı yaş gününe 
iki gün kala Kevin babasının kendisine hediye 
ettiği ok ve yay seti ile okul arkadaşlarını, 
öğretmenlerini, kız kardeşini ve babasını öldürür. 
Kevin’in işlediği suçla birlikte Eva ailesini, işini, 
onun için çok önemli olan saygınlığını kaybeder. 
Sonrasında Kevin içeride Eva ise dışarıda bir 
hapis hayatı yaşamaya başlar. Bu süreçte Eva, 
geriye dönük değerlendirmeler aracılığıyla anne 
rolünde yaşadığı düşünce, duygu ve eylemlerine 
dair uyumsuzluklarının farkına varır. Rolün üç 
bileşeni olan düşünce, duygu ve eylem uyum 
içinde ise rol uyumludur. Bu üçü arasındaki 
uyumsuzluk rolde gözlenir bloklar olarak kendini 
ortaya koyar. Birey düşünce ve duyguları 
senkronize ama eyleme geçmeyebilir ya da 
kişinin duygu ve eylemleri uyum içinde olabilir 
ama düşünce olmayabilir. Bir diğer hali düşünce 
ve eylem uyumludur ama duygu bileşeni kayıp 
ya da az gelişmiş olabilir (Baim, C., Burmeister, 
J., & Maciel, M., 2013). Eva dışarıda yalnız 
kaldığı süre boyunca geriye dönük hem kendi 
süreçlerini hem de Kevin’la ilişkisini gözden 
geçirirken, sürekli uzak durmaya çalıştığı utanç, 
suçluluk gibi bazı duygulardan ve yaşantılardan 
da kaçamaz ve yavaş yavaş bu kaç’a’mamanın 
yarattığı dönüşümü ve uyumu deneyimlemeye 
başlar. 
 
Kevin Hakkında Konuşmalıyız Filminde, 
Kevin’in Rol Gelişiminin Filmdeki Yansımaları  
 
Yaratıcılık birşey yaratma eylemini; ‘ne’yi daha 
çok vurgularken, spontanlık ‘nasıl’ı, davranışlar 
bütününü, araştırma eylemini, düzeltip, uyum  
 

 
 
 
sağlama arzusunu ve yaratıcılığı açık olmasa 
bile, içten bir hedef olarak kabul etmeyi vurgular  
(Moreno,1983, akt.Blatner, 2002, s.112). Eş rolü,  
arkadaş rolü ya da çalışan rolünde kişi, kendi 
spontanitesini bastırarak yani rol oynama 
aşamasında kalarak, her gün yinelenen rutinler 
şeklinde rolü yerine getirebilir. Ancak anne rolü, 
rolü yaratmanın gerekliliğini barındıran, aksi 
halin bebekte ortaya çıkan sorunlar olarak 
kendisini gösterdiği bir roldür. Bu nedenle de 
spontanitede varolan sorunlarımız, somatik, 
psişik, sosyal ve transandant rolleri nasıl 
aldığımız, anne rolünde kendini olduğu gibi 
ortaya çıkartır. 
 
Annenin rolleri alış biçimi çocuğun da rol 
gelişim süreçlerini etkiler. Rol gelişim süreci 
psikodramatik rol kuramına göre üç büyük 
karakteristik döneme ayrılmıştır (Altınay, 2021). 
Aşağıda bu dönemler Eva ve Kevin ilişkisi 
bağlamında ele alınacaktır. 
 
Özdeşim Bütünlüğü Çerçevesinde I.Evren’de 
Eva ve Kevin İlişkisi 
 
Birinci evrende çocuk kendisini dış dünya ile bir 
özdeşim içinde görür. Bebek, ben ve sen’i 
insanları ve nesneleri ayıramaz. Bebek için anne 
birinci evrenin bütünleyici parçasıdır. Anne 
çocuğa sütü, biberonu, temizlik , bakım ve 
korumayı sağlar. Böylece onunla bir etkileşim 
birimi oluşturur. Etkileşim ya da daha uygun bir 
deyimle işbirliği, bu aşamada ve daha sonraki 
dönemlerde ısınma süreci sayesinde gerçekleşir. 
Isınma, spontan olarak o andaki durumla ilgili rol 
davranışlarını harekete geçirir. Çocuk emen anne 
de emziren rolüne girer. Anne ve bebek o andaki 
duruma göre hareket eden, role özgü bir 
etkileşim birimi oluştururlar. Sonuç olarak da 
çocuk ile anne, duruma göre karşılıklı bir rol 
beklentisi içine giren unsurlar olurlar ve rol 
etkileşimi içine girerler (Özbek ve Leutz, 1987).  
Anne ve bebek arasındaki uyumun belirleyicileri 
olarak üç süreç olan “birlikte olma, birlikte 
hissetme, birlikte yapma” süreçleri bu dönemin 
en karakteristik özelliğini oluşturur (Altınay, 
2021c).  
 
Filmde Eva doğumundan itibaren Kevin’la tensel 
bir temas kurmaz, emzirmez, hatta ağladığında 
susturmaya çalışırken onunla göz kontağı 
kurmaktan dahi kaçınır, gözlerini kapatıp,  
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dişlerini sıkarak Kevin’i tutmaya çalışır. 
Kevin’in Eva’yı spontane ve yaratıcı bir şekilde  
eylem içinde olmaya zorlayan yapısı Eva’da hem 
öfke hem de kaygı yaratmaktadır. Ancak bir 
taraftan da toplumun ondan beklediği anne 
rolünü yerine getirmenin sorumluluğunu da 
hissetmektedir. Bu arada kalmışlık karşısında 
Eva Kevin’a karşı bu toplumsal beklentileri 
karşılamaya çalışır ve bu hal anne rolünde 
yalnızca rol oynamaya çalışmasına neden olur. 
Moreno birinci evren aşamasında anne ile çocuk 
arasında oluşan etkileşim birimi durumunu, 
insanın sosyal gelişiminin kaynağı kabul eder 
(Özbek ve Leutz, 1987). Kevin, Eva’nın kaygı 
dolu bir yerden sadece rol oynamaya çalışan ve 
onun varlığını gerçek anlamda umursamayan 
yaklaşımına karşılık onunla etkileşime girmez, 
süreç içinde daha da öfkelenir ve Eva’ya karşı 
daha da pervasız hareket eder. Zamanla 
aralarındaki ilişki bir güç mücadelesine dönüşür. 
I.Evrende kendini dış dünya ve dolayısıyla anne 
ile birlik içinde göremeyen Kevin, somatik rolleri 
de sağlıklı bir şekilde alamaz. Yemekleri yemek 
istemez ve buzdolabının kapısına fırlatır, uzun 
bir süre kakasını tuvalete yapmayı reddeder. Eva 
Kevin’a olan öfkesini sahte bir gülümseme, 
yumuşatmaya çalıştığı ses tonu ya da ne zaman 
çok öfkelense zihnen ya da bedenen mekanı terk 
etmesi gibi dürüst olmayan eylemleri karşısında 
Kevin, bu öfkeyi olabildiğince görünür 
yaşamaktadır.  
 
Kevin’a göre annesinin ona karşı samimi bir 
şekilde eylemde bulunduğu ilk an ise kendisine 
sayıları öğretmeye çalışan annesine kakasını 
beze yaparak tepki göstermesi karşısında, Eva 
tarafından duvara fırlatarak kolunun kırıldığı 
yaşantıdır. Yıkıcı bir spontaniteyi barındırsa da 
Eva ilk kez rol oynamamış ve Kevin’a gerçek 
duygusunu göstermiştir. Bu Eva’nın Kevin’la 
ilişkisinde ilk defa psişik rolü aldığı an’dır. 
Kevin’in kendi öfkesini annesinde de 
samimiyetle gördüğü, patolojik olsa da “birlikte 
hissetme” deneyimini yaşadığı bu ilk an, Kevin 
tarafından yaşanan olayı ihbar etmemekle hem 
de kakasını tuvalete yapmaya başlamasıyla 
taçlandırılır. Annesinin ‘gerçek duygusunu kabul 
ederek ve mekanı terk etmeyerek’ öfkesini 
bıraktığı deneyim, Kevin için kakasını ait olduğu 
mekana bırakmaya gösterdiği direnci 
sonlandırması olarak karşımıza çıkar.  
    
 

 
 
 
Fantezi ve Gerçekler Dünyasının 
Bütünleşmesi Çerçevesinde II. Evren’de Eva 
Kevin İlişkisi 
 
Bu dönemde, bebeğin o zamana kadar birlik 
içinde olan dünyası gelişip farklılaşarak, 
fanteziler ve gerçekler dünyası olarak ikiye 
ayrılır ve bu aşamada bebek gerçeklik algısının 
temellerini atmaya başlar. Bebek rollerin içinde 
yaşayıp, onları gerçek dünyada eyleme 
dökmeden önce, rollerin özelliklerini tanır ve 
bunları fanteziler dünyasında zihinsel olarak 
canlandırır. Bu her iki dünyada da yaşayabilmek 
oldukça önemlidir. Birinin diğerinin yerini 
tümüyle doldurması ya da diğerine tercih 
edilmesi dengesizlik yaratır (Özbek ve Leutz, 
1987). Bebeğin bu iki dünyanın birinden diğerine 
geçmesine olanak verense, “birlikte, olma, 
birlikte hissetme ve birlikte yapma” süreçlerinin 
deneyimlendiği I.Evren’i sağlıklı olarak 
geçirmesi ve spontanitesidir.  
 
I.Evren’in sağlıklı olarak geçirilmesinin bir diğer 
yansıması da bebeğin empati ve tele 
yeteneklerini kullanmasının kapısının 
aralanmasıdır (Altınay, 2021). Bu da beraberinde 
II.Psişik Evren’de gerçekleşecek rol değiştirmeyi 
destekler ve çocuğun empati deneyimi 
yaşamasını sağlar. Empati aynı zamanda hayali 
olarak karşıdakinin rolünü almak, yaşayabilmek 
olduğundan bu da tele ile eş anlamlıdır. Bu 
nedenle de II.Psişik Evren’de bebeğin 
fantezilerinin engellenmemesi, hayal gücünü ve 
yaratıcılığını sağlıklı bir spontaniteyle dışarı 
vurmasını öğrenmesi ve deneyimlemesi 
önemlidir (Altınay, 2021). Anne çocuk arasında 
gelişen sağlıklı duygusal ilişki, daha sonraki tele 
süreçlerinin ve sosyal gelişimin de kaynağı olur. 
Anne çocuğu ile empati kurar, onun düşünce ve 
duygularına önem verir. Çocuk da dış dünya ile 
benlik bütünlüğü yaşar ve ileride kendine güveni 
olan, diğer insanların duygu ve davranışlarına 
anlam veren spontan bir birey olur.  Aynı 
zamanda II.Evren’de bebek ve anne duygularını 
karşılıklı olarak yaşarlar. Bu sayede önce psişik 
roller şekillenmeye başlar ve hemen kısa bir süre 
sonra somatik ve psişik roller bir sosyal rol 
etkileşimi içinde vücut bulurlar. Bu da anne ve 
çocuk rolüdür (Altınay, 2021c). Annesi 
tarafından kabul görmeyen Kevin, başkalarının 
ne yaşadığı ile ilgilenmez, psişik rolleri ile ilgili 
sıkıntı yaşar ve ne kendisi sosyal rol olarak çocuk  
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rolünü alır ne de Eva onun için anne rolünde 
vücut bulur. Eva ona ne kadar “anne” dedirtmeye 
çalışsa da Kevin’in bunu söylemeyi reddetmesi 
sadece konuşmayı reddetmekle ilgili değil, 
Eva’ya bu rolü vermeyi reddetmesiyle 
bağlantılıdır. Anne-çocuk rollerini almayan 
Kevin’ın kardeşi olacağını öğrendiğinde, Eva’yla 
gerçekleştirdiği aşağıdaki diyalog ise bu konuda 
önemli bir göstergedir; 
 
—   Eva: “Kardeşine zamanla alışırsın.” 
— Kevin: “Bir şeye sırf alıştın diye onu 
seviyorsun anlamına gelmez. Mesela sen de bana 
alışıksın.” 
 
 Varoluşu Anlamlandırma Çerçevesinde
 III.Evrende Eva Kevin İlişkisi ve Sonraki
Süreçlere Etkileri 
 
III.Evren‘de, insanın kendi dışında dünya ve 
evrenle, kozmosla bilinçli bir bütünlük kazanma 
duygusu gelişir. Bu aşamada transandant roller 
gelişir. Transandant rollerin kazanıldığı, bireyin 
dünya ve evrenle, kozmosla bütünlük kazanma 
duygusunun geliştiği bu dönemde çocuk 
annesinin rolünü alır ve böylece ilk kez bu rolden 
hareketle kendisinin dışına çıkıp oradan 
kendisini yaşar. Bu onun ilk artık gerçeklik 
deneyimi ve ilk transandant rolüdür ve bu rolde 
bebek kendisini değerlendirir. Annenin 
dünyasındaki yerini de sorgular. Evrenin bir 
parçası olma bilinci beraberinde kişiye kendi 
varlığını, kimliğini eleştirebilme yeteneği de 
getirir. Burada insanın kendisini evrenin 
bütünlük yaratan bir parçası olarak hissetmesi ve 
aynı zamanda evren içinde kendi varlığını ve 
kimliğini eleştirebilme yeteneğini kaybetmeden 
yaşaması söz konusudur (Özbek ve Leutz, 1987). 
Birey bu eleştirilere göre kendi sınırlarını 
çizmeye başlar. Bireyin kendi sınırlarını 
çizebilmesi ise ayrışmanın en önemli 
belirleyicisidir. Yukarıda bahsedilen bu rol 
değişiminin oluşması ise annenin pozitif bir rol 
olarak kabul edilmesi ile olanaklı hale gelir. Aksi 
durumda ise bebek rol değiştirmek istemez ve 
kendini değerlendirme şansını yakalayamaz. 
Kendilik değeri bozulmaya başlar ve değersizlik 
duygularının temeli atılır (Altınay, 2021). Pul 
koleksiyonu yapmasının garip olduğunu belirten 
ve “İyi de ne anlamı var?” diyen Eva’ya, 
“Anlamı, bir anlamı olmaması zaten” diyen 
Kevin, III.Evren’de gerçekleşen rol değiştirme  
 

 
 
 
sürecinin nasıl gerçekleştiğinin bilgisini de 
kısaca vermiş olur.  
 
Rol kuramına göre, insan sosyal çevre içinde 
sağlıklı gelişimini tamamlarken aynı sosyal çevre 
içinde hastalanır (Altınay, 2021c). Bu sosyal 
çevre onun sosyal atomudur ve bu sosyal atom 
organik plasentadan doğumla beraber geçtiğimiz 
sosyal plasenta içinde zaman içinde gelişir. 
Ruhsal patolojiler cesaret ve kaygı ekseninde 
gelişir. Cesaret bize güven ilişkisi içinde 
ilerlemeyi sağlarken, kaygı güven kaybıyla 
birlikte oluşur ve rol gelişim sürecinde 
gerilemelere ve saplanmalara neden olur 
(Altınay, 2021c). Kendi rol gelişim süreçlerinin 
, sağlıklı deneyimlenememesi sonucunda
 Eva’yla ilişkisinde psişik rollerden mahrum
kalarak sosyal rollere sıçrayan Kevin‘da , 
dolayısıyla duyguları hissetme, empati kurma, 
bağ kurma süreçlerinde bozulmalar yaşar ve  bu
 durumun yarattığı antisosyal eğilimleri yavaş
yavaş ortaya koymaya başlar. Planlı bir şekilde 
açıkta bıraktığı kimyasal maddeyle, kardeşi 
Celia’nın bir gözünü kaybetmesine neden olur. 
Yine kardeşinin çok sevdiği hamsterı çöp 
öğütücüsünde öldürür. Eva‘nın kendi  
 yaşamındaki tek etkisini “yıkıcılık” olarak
nitelendirdiği Kevin, artık tam anlamıyla bu  
 temsili gerçekleştirir hale gelmiştir. Annesi
 tarafından rahmine düştüğü anla birlikte onun
  yaşamında sevdiği herşeyi yok ettiği mesajını
, sürekli alan Kevin, somatikte ememeyen
 psişikte sevilmeyen, sosyalde ilişki kuramayan
 ve sonunda transandant rolde “yok eden” olarak
 katliamını gerçekleştirir ve gerçek anlamda
 Eva’nın sevdiği herşeyi geri dönüşü olmayacak
.şekilde elinden alır 
 
Eva ve Kevin İlişkisinde “Birlikte Olma, 
Birlikte Hissetme, Birlikte Yapma” 
Deneyiminin Yeniden Yaşantılanması 
 

 “Cesaretle rolü alıp o role yaklaşmadan, o rol  
üzerinde bir hüküm sahibi olamayız.”  

(Altınay,  2021c) 
 
Eva’nın otorite ile ilişkisinde iki durum söz 
konusudur. Otoriteyi reddeder ve onunla güç 
mücadelesine girer, ancak otoritenin sevgi ve 
onayını kaybetmek onda yoğun kaygı hissettirir. 
Bu nedenle bunu yaparken otoritenin saygı 
duymasını sağlayacak bir pozisyonda yer almaya  
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çalışır. Bu da onaylanan davranışlar sergilediği, 
seçimlerini bu onaylanan alanda yaparak, 
kendine prestij sağladığını hissettiği bir kimlik 
yaratmaya çalıştığı bir hale yol açar. Dolayısıyla 
Eva, kültürel tutuculuğa hem karşıdır ancak diğer 
yandan tam anlamıyla kültürel tutuculuğun bir 
robotu gibidir. Sosyometrik olarak seçtiğimiz her 
kişi, yer veya şey, kendi kimliğimizi 
şekillendirmemizde etkin olur. Kişiliklerimizi o 
durumda oynamayı seçtiğimiz roller aracılığı ile 
tarif ederiz (Mendelson, 1977; akt.Altınay, 2022, 
s.7). Eva kendisini prestijli, evli ve buna rağmen 
de çalışan, söz sahibi ve özgür bir kadın olarak 
tanımlar. Annesinin gözünde değersizlik 
duygularını sonuna kadar yaşayan Kevin ise 
Eva’nın gözünde değerli olan ve ondan önce 
gelen tüm olguların ayırdındadır. Bu nedenle de 
bütün eylemlerini, onları yok etmek üzerinden 
temellendirir.  
 
Kevin’in film boyunca ortaya çıkan yıkıcı 
davranışları, Eva’nın onun varlığından önce 
tuttuğu herşeyi; gücünü, saygınlığını, eşi ve 
kızıyla kurduğu ilişkiyi, bir katliamcı yaratan 
anne olması sonucunda tüm sosyal çevresini, 
mesleki konumunu, başarı olarak gördüğü 
herşeyi ve en nihayetinde çok önemsediği 
özgürlüğünü elinden almıştır. Eva artık çevresi 
tarafından aşağılanan, dışlanan, itibar edilmeyen, 
bir gezi ofisinde sıradan bir eleman olarak görev 
alan birine dönüşmüştür. Kendini değerli 
hissettirdiğini düşündüğü tüm nesneler ve 
durumlar elinden alınan Eva, Kevin’la gerçek 
anlamda başbaşa kalmak zorunda kalır. Bu ise 
tam anlamıyla uzamsal yakınlık hipotezini bize 
hatırlatır.  
 
Uzamsal yakınlık hipotezi, uzayda en yakın iki 
kişinin birbirine en yakın olduğunu varsayar, 
birbirlerine anlık dikkatlerini ve kabullerini daha 
çok arttırdıkça ilk aşklarını, sevgilerini yaşarlar 
(Altınay, 2021c). Kevin’in hapiste kaldığı iki yıl 
boyunca ilişkilerinin başından itibaren tüm 
olanları yeniden değerlendiren Eva, 
hapishanedeki Kevin’la eş zamanlı olarak 
dışarıda hapis hayatı yaşamaya başlamıştır. 
Dolayısıyla Eva’nın dünyasında Kevin, Kevin’in 
dünyasında da Eva en yakın ve tek yakın olarak 
birbirlerinin yaşamında yer alır. Eş zamanlı 
yaşanan bu hapis sürecinde Eva uzamsal yakınlık 
hipotezinin bir yansıması olarak, Kevin’la 
birlikte olma, birlikte hissetme ve birlikte yapma 
süreçlerini deneyimlemeye başlar. Oğlunu her  

 
 
 
hafta ziyarete giden Eva ile Kevin arasında 
sessizce geçen ziyaretler, yavaş yavaş kısa 
konuşmaların geçtiği, geçmişin bugüne taşınıp 
kritiğinin yapıldığı ve Eva’nın bunları içsel 
olarak değerlendirdiği süreçlere dönüşür. I., II. 
ve III.Evren’ler bu yeni süreçte Kevin tarafından 
yeniden deneyimlenir. Diğer taraftan Eva da 
Kevin’la ilişkisinin üzerinden, belki kendi 
bebekliğinde de deneyimleyemediği “birlikte 
olma, birlikte hissetme, birlikte yapma” ve rol 
değiştirme deneyimlerini çeşitli temsiller 
üzerinden yaşamaya başlar.  
 
Bir ziyaretinde Kevin hapishane ortamının 
zorluğu ve kendinden ‘güçlü’ler ve bu sefer ona 
yönlendirilmiş olan öfke karşısında hissettiği 
kaygı nedeniyle kopardığı tırnaklarını ağzında 
biriktirir ve Eva’nın önüne tek tek dizer. 
Ziyaretin ardından Eva markette alış veriş 
yaparken, tam yumurta aldığı sırada, katliamda 
öldürülen çocuklardan birinin ebeveynini görür 
ve saklanır. Ancak bu, onu öfkeye maruz 
kalmaktan koruyamaz. Kasaya geldiğinde aldığı 
yumurtaların hepsinin kırıldığını gören Eva, 
yumurtayı satın alır ve onu pişirip yerken tıpkı 
Kevin’in tırnaklarını çıkardığı an gibi tek tek 
kabukları ağzından çıkartır. Sahne Eva’nın 
Kevin’la rol değiştirme deneyimi yaşamaya 
başladığını izlediğimiz önemli anlardan birini 
barındırır.  
 
Yukarıda bahsedilen yaşantılarla birlikte Eva bir 
yandan Kevin’la ilişkisinde anne rolünü alırken 
bir diğer yandan psişik rollerine yakınlaştığı 
süreçler yaşar. Psişik rol kümesi duygu 
dünyamızı temsil ederken, bu dünyada 
spontaniteden uzaklaşmamıza neden olan en 
önemli duygu kaygıdır. Filmde de Eva’yı baştan 
ayağa sarmış olan kaygı ve aynı kaygının 
Kevin’da da vücut bulan haliyle öfke, filmin 
genelinde yer alan kırmızı renkle kendini 
gösterir. Filmin başlangıcındaki domates 
festivalinde, Kevin’in Eva’nın haritalarla 
kapladığı odayı tabancayla boyadığı renkte, 
Eva’yla Franklin’in seviştiği gecede, Eva’nın 
Kevin’a atıp geri istediği topta, içtiği şarapta, 
yılbaşı gecesi giydiği elbisede, Eva’nın markette 
alış-veriş yaparken katliamdan etkilenmiş 
ebeveynlerden birini görüp saklandığı sırada 
önünde durduğu konserve kutularında, Kevin’in  
montunda, katliam günü okulun etrafında olan 
tüm süreçlerde filme hakim atmosfer kırmızıdır. 
Eva’nın katliamdan sonra yaşadığı evine ve  
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arabasına kırmızı boyalar atılmıştır. Doğa 
dengelerini, ihtiyaçlarını ve kendi şifasını her 
zaman kendi içinde barındırmıştır. İnsanın 
doğasında da onun için gerekli olan herşey hem 
fizyolojik hem de psikolojik olarak onun kendi 
potansiyelinin içinde vardır (Altınay, 2021a). 
Film boyunca Eva evinden, arabasından, 
ellerinden, saçlarından bu kırmızı boyayı 
temizlemeye uğraşır. Kırmızıyla ilişki kurmaya 
başladığı ve ona yaklaştığı süreç ise kendi 
duygularına temas edebilmesi olarak etkisini 
gösterir. Süreçte kendi gerçek duygularına temas 
ettikçe, başkalarının duygularına da eşlik 
edebilmeye başlar. Bu anlamda filmin 
başlangıcında ellerin üzerinde durmanın hazzını 
yaşayan Eva’dan, filmin sonuna doğru 
hapishanede ağlayan bir ziyaretçinin sadece 
yanında durup elini tutarak ona eşlik ettiği 
sahnede, duyguları hissetmek konusunda ne 
kadar dönüştüğüne tanıklık ederiz. 
 
Eva’nın içsel dünyasını temsil eden ev metaforu, 
karanlık ve depresif bir yerden filmin sonunda 
duvarları maviye boyanmış, güneşli ve aydınlık 
bir yuvaya dönüşürken, evde Kevin için 
hazırlanan oda, Eva’nın Kevin’la kendi iç 
dünyasında tam anlamıyla temas edebildiği hali 
gösterir. Eva filmin sonunda Kevin için içinde 
yer açabilir, açtıktan sonra gerçek bir katarsis 
yaşar ve bundan sonrasında hem Kevin’a hem 
kendi duygularına tam anlamıyla dokunabilmeye 
başlar. 
 
Filmin son sahnesinde Eva Kevin’a ilk defa 
“Neden?” diye sorar. Kevin’in verdiği cevap, 
kendimizi ve başkalarını yeni bakış açılarından 
görmemizi ve kendimizi gerçekleştirmeye doğru 
hareket etmemizi kolaylaştıran rol değiştirme 
deneyimini daha sağlıklı bir yerden 
deneyimlendiğinin göstergesidir.  Kevin, 
“Nedenini bildiğimi sanırdım, şimdi emin 
değilim” diyerek ilk kez annesi ve kendisi 
arasındaki ilişkinin dışına çıkarak gerçekliğe 
temas edebildiğini ortaya koyar. Annesiyle 
yakınlaşabilmesiyle birlikte Kevin, kendi 
eylemlerine yönelik suçluluk hissetmiş ve psişik 
rolleri almaya başlamıştır.  Eva’nın Kevin’a 
gerçek bir yakınlıkla sarıldığı bu anın sonunda, 
Eva hapishane koridorundan özgürlüğe doğru 
adım atar. 
 
 
 

 
 
 
Son Söz 
 
Kevin Hakkında Konuşmalıyız filmi, çocuğun 
ilk ilişki kurduğu kişi olan annenin, çocuğun hem 
kendi hem de kendi dışında olan (başkası/öteki 
vb.) ile ilgili algısının temellerini atan kişi olarak 
en önemli rolün sahibi olduğunun önemli bir 
örneğidir. Film, anne-çocuk ilişkisinin karşılıklı 
oluşunu ele alır ve annenin spontanitesindeki 
tutukluğun, çocukta kendini farklı rol 
sorunlarıyla nasıl gösterdiğini gözler önüne 
sermek açısından etkileyici bir örnektir. Bu 
çerçeveden bakıldığında görülmektedir ki 
hamilelikle başlayan ve doğumdan sonra devam 
eden anne-bebek ilişkisi, çocuğun rol gelişim 
sürecini direkt olarak etkiler. Her çocuk bir 
mucizedir. Onu üzerinde yaptığımız her etki bu 
mucizeyi ya köreltir, hastalandırır ya da 
destekler, güçlendirir ve sağlıklı olarak büyütür 
(Altınay, 2021a). Anne çocukla olan ilişkisinde 
onun için bir kendilik yaratmış olur, çocuk da 
yarattığı anne ile ve daha sonra hayatına girecek 
“diğerlerini” ve bu yaşamda var olan “kendini” 
yaratır. Sürecin sağlıklı yaşanması çocuğun 
kendisiyle de ilişki kurmasını, başkalarıyla da 
ilişki kurmasını ve tüm bu ilişkilerde 
spontanitesini deneyimlemekten korkmayarak 
varlığını sürdürmeye devam etmesini sağlar ki bu 
bir diğer anlamıyla sağlıklı ayrışmanın ve kendi 
rolüyle varoluşunu sürdüren bireylerin 
habercisidir.   
 
Filmde ortaya konan bir diğer konu, psişik 
rollerin alınamamasının ve yaşamı yalnızca 
kültürel konservelere bağlı bir şekilde 
sürdürmeye çalışmanın diğerini anlama, 
anlamlandırma, önemseme, gerçeği bir bütün 
halinde deneyimleme ve en nihayetinde kişinin 
kendi varoluşunun anlamını keşfetme sürecini 
nasıl etkilediğidir. Dünyada varoluşumuzu, 
başkalarını bilişimizi, kendimizi bilişimizi, 
durumlara yaklaşabilmemizi ya da 
uzaklaşmamızı sağlayan ve bu sayede bizi an’da 
tutan en önemli unsur duygudur. An ise yaşamda 
gerçek olan tek zaman dilimidir (Altınay, 2021). 
Herşey an’da varolur ve an’da olanı hissetmek 
spontanite ve yaratıcılığımızı ortaya çıkarmamız 
ve varlığımızın anlamını keşfedebilmemiz için 
önemli bir belirleyicidir.  
 
 
 
 



 69 

 
 
 
Doğumla başlayan yaşam serüveninde 
sevecenlikle örülmüş temas en temel ihtiyaç 
olarak belirlenir (Adanalı, 2021b). Yaşamının ilk 
dönemlerinde anneyle birlikte olma, birlikte 
hissetme, birlikte yapma deneyimini sağlıklı 
şekilde deneyimleyen çocukta; güven duygusu 
gelişir; dış dünyayla ilişkiye girebilir; iyi-kötü, 
acı ve haz veren duyguları ayırır; kendini fiziksel 
ve psikolojik anlamda denetleyebilir; oyunlar 
oynar ve bu yolla rol değiştirir; empati kurar; 
anne-babasıyla özdeşim kurar ve bu yolla kendi 
rolünü yaratır; bireyselleşir; tele ilişkisi kurar; 
seçim yapabilir. Böylece spontanitemizi 
keşfetmek için bulunduğumuz bu dünyada, 
eylem açlığı vasıtasıyla sürekli keşfetmeye 
çalışan çocuk, bu şekilde kendini gerçekleştirme 
yolunda sağlıklı olarak ilerleyebilir. Bunun 
aksine gerçeği bir bütün halinde 
deneyimleyemeyen, kültürel konservelerle 
yaşamayı seçen ve an’da kendilik rolünü 
yaşamına aktaramayan insanın, parçası olduğu 
kozmik yapıyla bütünleşebilmesi ve varoluşunun 
anlamını deneyimleyebilmesi ise mümkün 
değildir. Bu keşif sürecinde zorlandığımız tüm 
roller, ilişkiler, durumlar daha derin keşiflere 
kapı aralıyıcı ve daha öğretici olmaktadır. Ruha 
daha yakından bağlanmayı sağlayan zihinsel 
kapasiteyi bir rol olarak yaratmak, 
üstlenebileceğimiz en nefis girişimlerden biridir. 
Bunu yapmak yüzeysel ya da yapay değil, aksine 
içimizde varolan ve aksi halde yalnızca donuk bir 
şekilde orada oldukları sanılan nitelikleri yeniden 
düşünmek ve yeniden algılamaktır. Sanki arka 
bahçenizde duran bir taşın altında olmaz 
olduğunu farketmek gibidir (Baltner, 2002, 
s.251). Eva varoluşuna anlam katmaya çalıştığı 
tüm kültürel konservelerden yoksun kaldığı 
süreçte, içeride ve dışarıda olmanın aynı 
olduğunu, aslında en başından beri kendi içindeki 
hapishanede yaşadığını, kendiyle gerçek bir 
yerden karşılaşmasının diğerlerine yaklaşmakla 
eş olduğunu, içinde yarattığı dünyanın dışarıdaki 
dünyayı algılayışını etkilediğini ve iç dünyasında 
özgürleştiğinde ve spontanitesini yaşayabilmeye  
başladığında, özgürlüğün mekandan bağımsız 
şekilde kendisiyle her yerde var olabildiğini 
deneyimlemiş olur. 
 
Beklenmeyenle yaratıcı bir şekilde başa çıkmak 
için spontanlık gerekir (Baltner, A., 2002). 
Yaşamdaki tüm bağlarsa, spontanitemizi 
keşfetmeye dönük imkanları sunacak ortamlar 
yaratır. İki kişinin birbiriyle kurduğu ilişki iki  

 
 
 
tarafın spontanitesinin etkileşimiyle ayrı bir ruh 
yaratır. Dolayısıyla her ilişkide kişilerin bireysel 
spontanitesinin çok daha üstünde ve kapsamlı bir 
yerde daha büyük bir spontane varoluş vardır. 
Bunu kontrol etmeye çalışmak yerine, merak 
ederek yaşayacağımız deneyimin kozmik 
yapının gerçeğini keşfetme sürecinde bize 
katacakları çok farklı olacaktır. 
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ABSTRACT 
  
The aim of the article is to evaluate the movie 
"We Need to Talk About Kevin" within the 
framework of role theory, spontaneity and the 
philosophy of the moment, which are the theories 
of psychodrama Group Therapy, and what the 
effects of the mother-child relationship on the 
child's role development can be, how the 
mother's inability to take psychic roles and social 
roles can affect the child and how it can be a 
source for role problems. The movie includes 
scenes where Eva evaluates her relationship with 
her son and the role of mother through her eyes. 
Kevin, Described as the "Destroyer" in his 
mother's life from the moment he was born, 
Finally takes the role of "Destroyer" in real terms 

and takes every material and spiritual things that 
values in Eva’s life. Eva becomes aware of her 
own conservative existence and goes through a 
process where she experiences being together, 
feeling together and doing together during her 
short visits to him in the prison, as she never did 
at the beginning of Kevin’s life and where she 
truly understands when she reviews their whole 
relationship, what looked like anger was actually 
his anxious existence caused by her role-
switching experiences with her son. 
 
Keywords: Psychodramatic movie analysis, 
mother, child, spontaneity, role development 
 

  
An Overview to Mother-Child Relationship in the Frame of Spontaneity and Role Development 

 
Moreno, the founder of the Psychodramatic 
Group Psychotherapy system, after a long and 
deep research, observed that each individual and 
small society has an impact on the whole of 
humanity and other societies (Altınay, 21c). This 
indefinite interaction reminds us that moment has 
the indefinite possibility. As each individual or 
group shapes the moment by using creativity and 
action, this helps all others, either as small or big 
effects. 
 
The mother role, as one of the important social 
roles, is at this point standing out as crucial. Baby 
is born into the social placenta from the organic 
placenta and primarily the mother and then the 
significant others form the ‘identity matrix’ of  
 

 
the child (Altınay, 2021a). Therefore, the mother 
is the most important factor that impacts the way  
the child, who is born with spontaneity and 
creativity, explains its existence and experiences 
its spontaneity with this explanation. In 
cooperation with action, spontaneity leads to 
creativity. Described as ‘acting upon the situation 
one is in’, it can be explained in other words as 
to ‘produce stimuli in accordance with the 
situation’ and ‘give appropriate feedbacks to the 
stimuli coming from outside’ (Dökmen, 2013). 
The mother-child relationship always contains 
stimuli. In its spontaneity, the child is always in 
creation of new situations and keeps sending the 
mother stimuli. The mother has to have the 
spontaneity that can cope with all those new  
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situations and stimuli. At the same time the child, 
especially the first child is the test for the mother 
to show how much she lives in her conservatory 
culture and how much courage she has to get out 
of it by living in the moment and creating a role.     
 
The mother role contains somatic, psychic, 
transcendental sub-roles in it. How the mother 
takes, plays or creates the roles can affect the 
repertory of the child while the ones she can not 
take, reflects as untaken roles in the child. With 
all these experiences and interactions, the child, 
through its mother, creates both itself and the 
outside world. Therefore, the first relationship 
with the mother determines not only the 
relationship between the two but also the one 
between it and the outside world. ın other words, 
the human, whose most important trait is 
creating, is created by others and at same time 
creates others and the outside world. As the child 
sees its mother as its representation, who she is, 
feels like who it is. For instance, if the mother 
feels strong, the child feels strong too, or she 
feels lost, the child feels lost too. The mother in 
search of self creates a child in search of self. In 
order for the child to be an individual, the mother 
needs to be so as well. The independence of the 
mother will support the child’s independence. 
Likewise, a mother with self-respect and 
confidence will create a child with self-respect 
and confidence. A mother that fails to take upon 
psychic and social roles in her motherly role will 
similarly create a child that will have problems in 
taking on those roles. (Karaman, 2018). 
 
‘We Need to Talk About Kevin’ shows the 
audience, in almost every scene, sometimes with 
metaphors, and other times clearly, that how the 
problems in the spontaneity of the mother as 
mentioned above, and also the courage to create 
roles in the mother role being replaced by anxiety 
affects the spontaneity and the role development 
processes of the child. In the movie we see the 
effects of Eva’s failing in taking upon the psychic 
role and the mother role, a social one, on Kevin’s 
role development and ‘others’ who compose his 
social atom. However, the mother, when she 
reviews her problems in the mother role as a 
mirror of the processes of her relationship with 
the outside world, she can experience an 
important transformation through which she can 
exist in life and have ‘close’ relationships by 
using her spontaneity and creativity. Eva goes  
 

 
 
through this transformation throughout the 
movie. 
 
In that respect, ‘We Need to Talk About Kevin’ 
movie is an important work that, reveals the 
effects of one person’s resistance against playing 
their role on the life of another, how we are 
responsible of one another and the spontaneity of 
the mother, feeling good in her role, her taking 
action, and taking up, playing and creating roles, 
affects the spontaneity of the child in a world 
where we are related to one another from micro 
to macro with strong ties.  
 
“We Need to Talk About Kevin” Through the 
Window of Role Theory 
 
Reflections of the Woman Role in the Movie 
 
The woman’s role is the role that the woman 
takes up before the mother role and it has an 
important effect on how she takes up the mother 
role. At this point, the woman role in the movie 
will be reviewed first. 
 
‘We Need to Talk About Kevin’ that was adapted 
to the cinema from the book with the same title 
by Lionel Shriver and directed by Lynne Ramsay 
is a movie about the relationship between Eva 
(Tilda Swinton) and Kevin, her son (Jasper 
Newell, Rock Duer and Ezra Miller). The name 
‘Eva’ meaning ‘Eve’ in different languages can 
be considered as representation of the woman 
role işn the movie, while, in fact, throughout the 
movie, we watch the story of Eva getting closer 
to herself given through home metaphor; how 
she, who looks like an independent travel writer, 
but actually is running away from ‘her own role’, 
gets closer to herself. Having had neglecting her 
psychic and social roles for too long, she 
gradually understands those roles, and gets closer 
to not only herself but also both to the others and 
to Kevin as she transforms her anger.  
 
The gender roles, being a basic type of role, exist 
in each individual not as masculine or feminine, 
but as androgenic way, each person can adopt 
some more, and others less, or not at all, 
depending on their characteristics. In other 
words, each person’s woman role and man role 
are specific to themselves just as fingerprints. On 
the other hand, socially, gender roles differ from 
each other as feminine and masculine roles with 
more definite lines. The mother’s role,  
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considered as the foundation of the woman 
identity has a social aspect, although it is defined  
as a universal role in Moreno’s theory. Society 
expects each woman to be a mother one day and  
fulfil that role with sacrifice. This expectation 
can lead to conflicts for the woman about taking 
on other roles and also cause problems in the 
mother role. According to Moreno, self is formed 
by the roles and not the other way around, and a 
human being is born to create roles.  As Moreno 
develops his theories, he describes liberation of 
all roles ‘at a certain degree’ as being able to be 
spontaneous in a role and getting onto the stage 
of creating a role (Altınay, 2021c). In order for a 
person to create self, other people are needed. 
The self cannot be experienced by running away 
from society or roles. Having the courage to 
create in spite of the general expectations of the 
society, is not a denial of what is attributed to the 
society but realising oneself in that role with 
spontaneity, creativity and action. At the 
beginning of the movie, the face plunged into the 
water alternating between Eva and Kevin’s 
images is an significant scene revealing Kevin 
represents Eva in every way. Therefore, the 
Kevin-Eva conflict throughout the story and the 
fact that Kevin fights against Eva’s expectations 
is another version of Eva fighting what society 
expects of her. For Eva, her own existence is 
possible when she opposes or stands out of the 
common expectations of the society.    
 
In a scene at the beginning of the movie, at a 
tomato festival in Spain, Eva is carried on the 
hands of a crowd that seems to be composed of 
naked people whose genders are indefinite. Eva 
who seems very happy and peaceful lying on the 
hands, is out of the chaos underneath and 
comfortable. The following scene showing Eva 
running away having been placed down on the 
ground shows us metaphorically that Eva regards 
being respectful and admired as an important 
source of power. 
 
Role is the reality that the Self accepts and an 
perceptible attitude (Altınay, 2021c). Each social 
role is a group of many sub-roles. Not only that 
the sub-roles in a role group can be in 
contradiction with each other, but also some of 
these are taken on when others might be 
neglected, a situation that leads to conflict in the 
role (Altınay, 2021c). With her androgenic 
appearance and her behaviours which can be  

 
 
 
considered as masculine by the society, Eva 
shows that she has an inner conflict between the 
roles she wants to take on in life and self 
described woman roles. Our journey in life that  
starts with only ‘existing’, by time, develops into 
a variety of meanings related to our place in this 
world, what we identify with. Eva tends to reject 
the stereotypical physical and behavioural 
approaches such as sacrificing mother, devoted 
wife/husband and feminine appearance, 
associated by the society with the woman role. 
This rejection will lead to her resistance to the 
motherly role and what that entails.  
 
The Concept and Categories of Role and the 
Mother Role 
 
We define the attitude and behavior style of the 
individual at a certain moment in the 
interpersonal or object relations that the 
individual gives to a situation as a role (Altınay, 
2021c) . Moreno describes the roles that form the 
self and the traits that make the self under four 
categories: Somatic, psychic, social and 
transcendental.  
 
Babies only have somatic or physiological roles. 
Somatic roles are with people for all their life. 
Touching, defecating, crying, sleeping, looking, 
feeling, tasting, biting, drinking… Somatic roles 
evolve into psychic roles. Eating is a somatic role 
whereas enjoying to eat is a psychic one. Psychic 
roles are connected to somatic roles, developing 
from them (Özbek and Leutz, 1987) and they 
contain all the emotional roles. Our angry, 
jealous, loving, perceiving, enjoying roles are 
some examples of the psychic roles. Every 
somatic/physiological role has a psychic and 
social counterpart. Somatic un-defecating is 
angry in the psychic role and un-sharing in the 
social role. Social roles contain a lot of different 
roles such as mother, lover, spouse, teacher etc. 
The third group of roles, transcendental, consists 
of the roles made of all sorts of belief and 
awareness where we get out of ourselves, and 
question life and meaning (Altınay, 2021c). In 
the transcendental roles, the person question the 
meaning of the existence as a part of the cosmos 
and comprehends this process as more important 
than their own individual personality. They can 
empathise with mountains, trees, sea and other 
people (Özbek and Leutz, 1987). 
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As we perceive through Kevin’s mother, Eva in 
the movie, other people’s processes of giving 
meaning to their experiences and existence, are 
affected by the contents of our somatic, psychic, 
social and transcendental roles and how we take 
them on. Differing from the other social roles, the 
mother role unfolds as fundamental, where, 
starting from the pregnancy, woman’s somatic 
roles partially change, new somatic roles join and 
where she starts to take on some psychic, social 
and transcendental roles in their new forms based 
on those changed and transformed somatic roles. 
The mother being able to take on these new 
somatic roles is a sign that how she will take on 
the following roles whereas her mental design 
about having a child, in other words warming up 
to the role will affect the process of taking on the 
next roles.  
 
Warming up is an important starter for a 
spontaneous action. Without the warming up it is 
impossible. During the warming up processes a 
lot of roles become active in the individual. They 
can be listed as somatic roles activated by 
physical warming up, psychic roles activated by 
emerging emotions, social roles activated by 
building relationships and transcendental roles 
activated by warming up to the meaning 
(Altınay, 2021c). likewise, in the pregnancy, as a 
part of the warming up, there is a baby in the 
mother’s imagination, before the baby in the real 
world. The mother’s conceiving regarding the 
baby to be born, herself as a mother, and the 
relationship between her and the baby, will shape 
the mother-child relationship when the baby is 
born. We watch in the first scene in the movie, 
Eva, a travel writer who travels around the world 
and writes books about them feels free in this life 
style. Then she falls in love with Frank, does not 
resist his requests that she stays with him, and she 
gets married to him and gets pregnant. Eva fails 
to warm up to the pregnancy process physically 
and cannot take on the somatic roles. She is quite 
unhappy about her body, and she stands in front 
of the mirror staring at her large belly as if it does 
not belong to her and she keeps wearing baggy 
clothes. She cannot communicate with her baby 
in her as the most important warming up process 
of the activation of the mother role. She cannot 
understand why other pregnant women touch 
their bellies or why they keep talk about their 
pregnancy. In the transcendent role in this  

 
 
 
 
warming up period, the only conceiving she has 
about the meaning of Kevin’s birth, is that she 
will lose her old life style she loves so much 
because of that. The similarity of the hall she 
walks through after the class she is taking during 
her pregnancy to the ones in the prison she passed 
through to visit Kevin after the murder 
symbolises the similarity between her pregnancy 
and the mother role and the return to her inner 
prison she tried to get away from by traveling. 
 
Labouring at the end of the pregnancy becomes 
possible through the spontaneity of the baby and 
it functions along with the spontaneity of the 
mother (Altınay, 2021a). But her resistance to 
taking on the mother role also becomes manifest 
in the labouring which is the first spontaneous 
action realised between mother and baby. As the 
birth is performed along with the 
encouragements of the nurses, ‘Don’t fight, let it 
go, Eva!’, Eva, who does not want to lose her 
‘freedom’ tries to stop the birth by contracting 
her vaginal muscles, resisting to experiencing the 
first common achievement with her baby. This is 
a precursor of the problems that will appear in the 
experiences of ‘being together, feeling together 
and doing together’ they will have at the 
beginning of their relationship.  
 
The most important function of ‘the power of 
freedom’ that prevents a person lose their own 
personality and self in their social roles is to help 
them to use those roles to manage and shape their 
own life and be flexible while doing that. If the 
person fails to use this power, they will not be 
able or have the courage to respond to and cope 
with spontaneously the requests and 
requirements of the outside conditions. As a 
consequence of that, they cannot realise 
themselves or experience fear or anxiety when 
they want to. The compromising roles such a 
person demonstrates, are defence against anxiety, 
rather than a product of the desire of 
accomplishing the suitable role for them (Özbek 
and Leutz, 1987, p. 34). With Kevin’s birth, Eva 
fails to have the flexibility to use her new social 
role, the mother role to give her life a new 
direction and goes through a process of defence 
against anxiety. In Kevin’s first infancy period 
when he was dependent on her and needed care, 
she does not hold him in her arms, she only holds 
him in her hands and away from her body, rejects  
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to nurse him, does not sooth his crying and 
spends her days in a complete confusion and 
desperation. She even gets so overwhelmed by 
Kevin’s crying for contact sometimes, she tries 
to have a moment without hearing his cry 
standing outside by the noisy work machines in a 
construction area. The times Kevin is asleep she 
is the happiest. When she sees Frank holding 
Kevin up in his arms so casually and Kevin not 
crying, she gets confused, moreover she thinks 
all his fret was against her.  
 
When Kevin is a little older, she plays the mother 
role in a robopathic way. Robopathy can be 
described as being efficiently adapted to certain 
kinds of behaviour socially and psychologically, 
and behave almost as if programmed like a 
machine depending on certain obsessions and 
habits, and in a deeper level it stems from the part 
of human mind that wants to be alone (Blatner, 
2002). This way of thinking finds the possibility 
of facing the problems efficiently (that is being 
spontaneous) ‘too difficult’ and tries to find 
others to cooperate in carrying out this denial. 
Robopathic mind will find some scapegoats to 
blame, to be able to continue having its fixed 
beliefs confirmed (Blatner, 2002). Kevin is the 
scapegoat Eva blames for the problems in order 
to carry on with her fixed beliefs instead of facing 
her problems in the mother role. She tries to make 
him say ‘mom’, throws a ball to him wanting him 
to throw it back, and attempts to teach him 
colours and numbers. However, Kevin often 
shows her that she cannot communicate with him 
this way despite all her ‘technical’ approaches. 
He denies to speak, does not throw the ball back 
and he defecates in his nappies for a long time 
and rejects to use the toilet. Eva does not consider 
those as related to their relationship and tries to 
find physical causes but she fails. In the 
meanwhile, Kevin tries to show Eva that he can 
do all those things he denies to and this does not 
connected to some kind of cognitive problems. 
He throws the ball back to Eva once but he does 
not continue; he speaks but does not say ‘mom’; 
and he tells the numbers quickly but when Eva 
asks him to continue, he stays unresponsive. On 
the other hand, his relationship with his father is 
quite different. He is affectionate and compatible 
with him. Eva thinks Kevin’s rejections are 
specifically against her, but she cannot 
understand the reason behind it. On the other  

 
 
 
 
side, Frank cannot understand Eva’s anger 
against Kevin and blames her in a variety of ways  
for failing in motherhood. This relationship full 
of contradictions between Kevin and Eva 
continues in such fashion until Kevin’s 
adolescence. 
 
When Kevin is 8-9 years old, Eva gets pregnant 
for the second time but does not tell Frank about 
it for a long time. This time the decision to have 
the child is completely hers. When the role is 
taken on consciously and clearly, it won’t contain 
pretence (Blatner, 2002). With Celia’s birth, Eva 
experiences this state in their relationship, and 
takes on the role from a more spontaneous and 
creative point. She hold Celia in her arms and she 
communicates with her with affection and 
warmth. When Kevin goes to the hospital to see 
Celia for the first time, he soothes her when she 
starts crying because of the water he splashes to 
her face; he even creates a spontaneous game and 
plays it while he walks casually on the sidewalk 
with her. 
 
As Kevin gets close to age 16, Eva, even though 
not exactly her old life, is back to feeling 
respectable and powerful being an editor of a 
publishing house. One day, when she sees Kevin 
reading a poster of her signature day for her new 
book, with a pleasant surprise, she tries to a take 
step towards building a relationship with him. 
She takes him first golfing then to a dinner but 
she feels uncomfortable throughout that time. 
She finds it hard to stay with him and tries to 
create a mother-son relationship on a common 
plane again. Then Kevin tells her that he knows 
what question she will ask him and what she will 
pretend to be wondering about him and tells her 
clearly that she is not sincere. This last trial in 
Kevin’s eyes, in a way is wasting of the ‘last 
chance’ given to her. Two days before his 
sixteenth birthday, Kevin uses the arrow and bow 
set to kill his schoolmates, teachers, sister and 
father. With the crime Kevin committed, Eva 
loses her family, work and her reputation which 
she cares so much about. Eventually, Kevin is in 
an inside prison and Eva in an outside one. 
During this time, looking back, Eva realises the 
incompatibilities she had in her thoughts, 
feelings and actions in the mother role. The role 
is compatible if the three elements of the role, 
thought, feeling and action are compatible.  
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Inconsistency among these three appears as 
perceivable blocks in the role. Thought and 
feeling might be synchronised but might not be 
put in action or feeling and the action might be 
compatible but not the thought. In another 
version, thought and action are consistent, but the 
feeling element might be missing or 
underdeveloped (Baim, C., Burmeister, J., & 
Maciel, M., 2013). Eva, as she reviews her past 
processes and her relationship to Kevin during 
this period of time she is alone outside cannot 
escape from the feelings and experiences of 
shame and guilt, and eventually starts to 
experience the transformation and consistency 
being unable to escape creates. 
 
The Reflections of Kevin’s Role Development in 
the ‘We Need to Talk About Kevin’ Movie 
 
Creativity emphasises the act of creating and 
‘what’; whereas spontaneity emphasises ‘how’, 
the whole of actions, the act of researching, the 
desire to adjust and comply and accepting the 
creativity as a target inwardly, if not openly 
(Moreno, 1983, quoted by Blatner, 2002, p. 112). 
In the spouse, friend or employee roles the person 
can perform the role in routines repeated 
everyday, supressing their own spontaneity that 
is staying at the role playing stage. However, the 
mother role is a kind of role that contains the 
necessity of creating the role and the 
consequence of the opposite appears as problems 
emerging in the baby. Therefore, our problems in 
the spontaneity, and how we take on somatic, 
psychic, social and transcendent roles, emerge in 
the mother role. 
 
The way the mother takes on the roles affects the 
development processes of the roles for the child. 
Role development process according to the 
psychodramatic role theory is categorised as 
three periods (Altınay, 2021). They will be 
explained in the context of Eva and Kevin 
relationship. 
 
Eva and Kevin Relationship in the I. Universe 
within the Frame of Identification Wholeness 
 
In the first universe, the child identifies 
themselves with the outside world. Baby is 
unable to differentiate between I and you or 
humans and things. For the baby, the mother is  

 
 
 
 
an integral part of the universe. The mother 
provides the child with milk, milk bottle, 
cleaning, care and protection. In doing so, she 
forms an interaction unit with the baby. 
Interaction or cooperation, at this stage, and in 
the later periods, happen through the warming up 
process. Warming up stimulates role behaviours 
related to the momentary situation 
spontaneously. The child plays the role of the 
sucker, and the mother the nurse. The mother and 
the baby form an interaction unit, customised 
according to the role, acting on the situation. 
Consequently, the child and the mother become 
elements which are in a mutual expectation of 
roles in the situation and they get into role 
interaction (Özbek and Leutz, 1987). ‘Being 
together, feeling together, and doing together’ 
processes as the determinants of the harmony 
between the mother and the baby, are the most 
important characteristics of this period (Altınay, 
2021 c). 
 
In the movie, Eva does not have any physical 
contact, or nurse him, and she even avoids any 
eye contacts with him as tries to calm him down 
when he cries, holding him with closed eyes and 
a clenched jaw. Kevin’s nature that forces Eva to 
be in action in a spontaneous and creative way, 
causes both anger and anxiety in Eva. But at the 
same time she feels the responsibility of playing 
the mother role the society expects of her. This 
situation leads her to only play the mother role. 
Moreno accepts the interaction unit that is 
formed between the mother and the child in the 
first universe as the source of the social 
development of human being (Özbek and Leutz, 
1987). Kevin rejects to interact with Eva who is 
only trying to play the role anxiously and does 
not really care about him, and he becomes even 
more reckless towards her with his growing 
anger for her. In time, their relationship becomes 
a power struggle. Kevin, not having seen himself 
in unity with his mother in the I. Universe, fails 
to take on the somatic roles in a healthy way. He 
does not want to eat and throws the food at the 
fridge door; and he rejects to use the toilet for a 
long time. His anger is visible as opposed to his 
mother’s not straightforward behaviours, such as 
putting on a forced smile, or a softened voice 
when she’s angry with him, or even leaving 
mentally and physically when she feels 
overwhelmed with anger. 
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For Kevin, his mother’s first heartfelt behaviour 
toward him is the time when she threw him at the 
wall after he reacts to her attempts to teach him 
the numbers by defecating in his nappies. Even 
though that contained a destructive spontaneity, 
Eva didn’t play a role for the first time and 
showed Kevin her true feeling. This is the 
moment Eva takes on the psychic role in her 
relationship with Kevin for the first time. This 
moment when Kevin sees the same anger in his 
mother, experiencing the ‘feeling together’ for 
the first time, although pathologically, is 
awarded by keeping what happened to himself 
and starting to use the toilet.  
 
Eva and Kevin Relationship in the II. 
Universe within the Frame of Fantasy and 
Reality Becoming United 
 
In this period, baby’s world that has been in unity 
so far develops and transforms, and divides into 
two as fantasy and reality at which point the baby 
starts to build the foundations of their reality 
perception. Before the baby lives in the roles and 
put them into action in the real world, he learns 
the aspects of the roles and lives them mentally 
in his fantasy world. being able to live in both of 
the worlds is important. One of them taking over 
or being preferred over the other create 
imbalance (Özbek and Leutz, 1987). What makes 
it possible for the baby to go between the two 
worlds is having a healthy I. Universe period 
where he experiences ‘being together, feeling 
together and doing together’ and his spontaneity.  
 
Another outcome of having a healthy I. Universe 
period is the baby starting to use empathy and 
tele-skills (Altınay, 2021). This development 
supports role switching that will be performed in 
the II. Universe and helps the child experience 
empathy. Empathy is also the ability to take on 
and experience the role of the other, so it is 
synonym of tele. Therefore, it is important that 
the baby’s fantasies are not blocked in the II. 
Psychic Universe, that he learns and experiences 
how to express his imagination and creativity 
with a healthy spontaneity (Altınay, 2021). The 
healthy emotional relationship between the 
mother and the baby later becomes the source of 
the tele processes and the social development. 
The mother empathises with her child, cares 
about his thoughts and feelings. As a result, the  

 
 
 
 
child has the unity of self with the outer world 
and becomes a spontaneous individual with 
confidence, who can understand other people’s 
behaviours. At the same time, the mother and the 
baby experience their feelings mutually in the II. 
Universe. In this way, first the psychic roles start 
to be formed and shortly after that the somatic 
and psychic roles emerge in a social roles 
interaction. These are the mother and the child 
roles (Altınay, 2021). Having been rejected by 
his mother, Kevin does not take any interest other 
people’s experiences, he has problems with his 
psychic roles. Neither does he takes on the child 
role nor sees Eva as his mother. Refusing to say 
‘mom’ is not only about him refusing to speak, 
but it is also about denying to give her that role. 
The following conversation between him and 
Eva when he finds out he will have a sibling is an 
important indicator of that; 
 
Eva: ‘You’ll get used to your sibling by time.’ 
Kevin: ‘Getting used to something doesn’t mean 
you love it. You got used to me.” 
 
Kevin and Eva Relationship in the III. 
Universe within the Frame of Giving Meaning 
to Existence 
 
In the III. Universe, the person develops the sense 
of unity with world and the universe, the cosmos 
outside them. At this point the transcendental 
roles develop. In this period when transcendental 
roles are gained, and the sense of unity with the 
world and the universe, the cosmos, is developed, 
the child takes on his mother’s role and so he gets 
out of himself and experiences himself from 
there. This is the child’s first experience of reality 
and first transcendental role. He evaluates 
himself in this role, and also questions his place 
in his mother’s world. The sense of being a part 
of the universe brings the person the ability to 
criticise his own existence and identity. (Özbek 
ve Leutz, 1987). The individual starts to 
determine his own borders according to these 
criticisms. Being able to determine one’s own 
borders is one of the most important 
characteristics of differing.  
 
The role switching is only possible when the 
child accepts the mother role as something 
positive. Otherwise he will not want to switch 
roles and does not have the opportunity to review  
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himself. The self value gets harmed and the 
foundation of the feelings of worthlessness is 
built (Altınay, 2021). Kevin gives the brief 
information about how the role switching process 
went in the III. Universe, when he responds to 
Eva, who states that it is strange he has a stamp 
collection and asks, ‘What’s the point of it?’, by 
saying, ‘The point is being pointless.” 
 
According to the role theory, as the person makes 
a healthy progress in the social environment, he 
gets ill in the same social environment (Altınay, 
2021). This social environment is his social atom 
and it develops in time in the social placenta into 
which we enter from the organic placenta 
through birth. Psychological pathologies develop 
on the courage and anxiety axis. Courage helps 
us make progress in a trustful relationship 
whereas anxiety emerges with the loss of trust 
and leads to deterioration and stagnation in the 
role development process (Altınay, 2021). 
Having leaped to the social roles, deprived of the 
psychic roles in his relationship with Eva, as a 
result of lacking healthy experiences in his role 
processes, Kevin starts to have problems in his 
feeling emotions, empathising and connecting 
processes. With this he begins to show antisocial 
tendencies. He causes his sister Celia lose an eye 
with the chemical he le deliberately leaves in the 
open. He also kills his sister’s beloved hamster in 
the garbage grinder. Kevin, whose only effect on 
Eva’s life as she describes it, is ‘destruction’, 
becomes a complete representative of this 
description. Having received the same message 
that he has destroyed everything his mother has 
loved in her life since he fell into her womb 
Kevin performs his massacre as a baby that 
cannot suck in the somatic, as an unloved person 
in the psychic, as a person who cannot 
communicate in the social and finally as a 
‘destroyer’ in the transcendental role and he 
really takes away everything she holds dear from 
her irreversibly.  
  
Re-Experiencing the ‘Being Together, Feeling 
Together and Doing Together’ in Eva and 
Kevin Relationship 
 
‘Without showing the courage to  
take on a role, we cannot have a say on that.’ 
(Altınay, 2021c) 
 

 
 
 
 
There are two aspects to Eva’s relationship to the 
authority. She denies and fights it but the idea of  
losing its care and approval makes her feel 
anxious. So while she does that she tries to stand 
in a place where the authority will respect her. 
This leads her to behave in a way she thinks she 
has created an identity that brings her approval 
and respect. As result of that she both is against 
cultural conservation and a slave of it. Every 
person, place or thing we choose sociometrically 
has an effect on how we build our identity. We 
describe our personalities through the roles we 
choose to play in that situation (Mendelson, 
1977; quoted by Altınay, 2022, p.7). Eva 
describes herself as a married but still 
independent woman with a voice who has a work 
and reputation. And Kevin who strongly feels 
he’s worthless in her eyes, is well aware of 
everything that is valuable and that comes before 
him for her. Therefore, he builds all his actions 
on destroying them.  
 
Kevin’s destructive behaviours throughout the 
movie, take everything Eva holds dear away 
from her: her dignity, the relationship she has 
built with her husband and daughter, and after 
she becomes a mother who created a mass 
murderer, all her social circle, her career, 
everything she sees as an accomplishment and 
finally her freedom she loved so much. She 
becomes now an ordinary employee in a travel 
agency, an unwanted, humiliated, disreputable 
person in her society. Stripped of all the things 
and of her status that Eva thought made her feel 
valuable has been left completely alone with 
Kevin. And that is exactly what reminds us of 
spatial proximity hypothesis. 
 
Spatial proximity hypothesis posits two people 
who are closer together in location are closer 
together, and as they increase their instant 
attention and acceptance, they experience their 
first love and affection (Altınay, 2021c). Eva has 
started to live in an outdoor prison 
simultaneously with Kevin who is in a real 
prison. So they both are in each other’s life as the 
closest and the only person they have. In the 
simultaneous prison period, Eva starts to 
experience being together, feeling together and 
doing together with Kevin as a reflection of the 
spatial proximity hypothesis.     
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Spatial proximity hypothesis posits two people 
who are closer together in location are closer 
together, and as they increase their instant 
attention and acceptance, they experience their 
first love and affection (Altınay, 2021c). Eva has 
started to live in an outdoor prison 
simultaneously with Kevin who is in a real 
prison. So they both are in each other’s life as the 
closest and the only person they have. In the 
simultaneous prison period, Eva starts to 
experience being together, feeling together and 
doing together with Kevin as a reflection of the 
spatial proximity hypothesis. On her visits to 
Kevin in prison, Eva sits with him quietly at first, 
but as she pays more visits to him, they slowly 
start to have short conversations in which the past 
is brought up and criticised, and eventually that 
leads to inner evaluation for her. I., II. and III. 
Universes are re-experienced by Kevin in this 
process. At the same time Eva starts to 
experience ‘being together, feeling together and 
doing together’ processes on different occasions, 
through her relationship with Kevin, which she 
might have never experienced as an infant.    
 
On one of his mother’s visits, Kevin puts his 
fingernails in front of her that he has ripped and 
collected in his mouth because of the anxiety he 
felt due to the tough prison conditions, those who 
are more ‘powerful’ than him and the anger this 
time aimed at him. After the visit, while Eva is at 
a shopping store, she sees a parent of one of the 
children murdered in the massacre and hides. But 
she cannot avoid the anger. When she goes to the 
counter, she finds out all her eggs are broken but 
she still buys and cooks them. and As she eats her 
egg, she takes the broken shells out of her mouth 
just like Kevin did with his fingernails. This 
scene is an important moment when she starts to 
experience role switching with Kevin.  
 
With these experiences as Eva takes on the 
mother role in her relationship with Kevin, she 
also comes closer to her psychic roles.  The group 
of psychic roles represents our emotional world 
and the most important feeling that causes us to 
abandon spontaneity in this world is anxiety. The 
anxiety Eva is plunged in and also emerges as 
anger in Kevin is represented in red in most of 
the movie. The main atmosphere is red as at the 
tomato festival at the beginning of the movie, in 
the colour Kevin paints the room with a gun Eva  

 
 
 
 
has covered with maps, in the night when Eva 
makes love to Franklin, on the ball Eva throws to  
and wants back from Kevin, in the wine she 
drinks, on the dress she wears on the New Year’s 
Eve, on the food tins in front of her while she 
hides from the parent of the child murdered by 
Kevin, on Kevin’s coat and in all the processes 
around the school on the day of the massacre. 
Red paint is thrown at Eva’s house she has started 
to live after the massacre and at her car. The 
nature always contains the balance, what she 
needs and the cure in herself. Likewise, in human 
nature there is everything needed both physically 
and psychologically in it potentially (Altınay, 
2021a). Throughout the movie Eva tries to clean 
the red paint off her house, car, hands and hair. 
When she starts to contact with and gets closer to 
red, she also begins to be able to contact with her 
own feelings. In the process the more she 
contacts with her own feelings the more she can 
accompany with the feelings of others. In this 
respect, as she evolves from the Eva enjoying to 
be on the hands to the Eva standing by a visitor 
in the prison and holding their hand, we witness 
how she has made progress about feeling 
emotions. 
 
As the house metaphor representing Eva’s inner 
world, turn into a bright home painted blue from 
a dark, depressing place, the room for Kevin 
shows she can totally contact with Kevin in her 
inner world. At the end of the movie Eva can 
open a place in her for Kevin, then she 
experiences a complete catharsis and after all that 
she can touch both Kevin and her own feelings.   
 
In the last scene Eva asks Kevin, ‘Why?’ Kevin’s 
response is an indicator that he has experienced 
role switching from a healthier place which helps 
him see himself and others from different angles 
and realise himself. Kevin says, ‘I thought I knew 
why, but I’m not sure anymore,’ showing he can 
get out of the relationship with his mother and 
connect to the reality for the first time. When he 
is able to get closer to his mother, he feels guilt 
about his own actions and starts to take on the 
psychic roles. at the end of the moment Eva holds 
Kevin with a real closeness, she steps into 
freedom from the hall of the prison.  
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Epilogue 
 
We need to talk about Kevin is one of the most 
important examples that shows that the mother as 
the first person a child communicates with has a 
crucial role as the person who builds the 
foundation of the child’s perception of himself and 
others. The film discusses mother-child 
relationship is mutual and the blockage in the 
mother’s spontaneity causes various role problems 
in the child. From this point of view it is easy to 
see this relationship that starts with pregnancy and 
continues after the birth has a considerable effect 
on the child’s role development process. Each 
child is a miracle. Every effect we impose on them 
either damps this miracle, making it sick or 
supports it, empowers it and makes it health 
(Altınay, 2021a). The mother creates a self for the 
baby in her relationship with him and the child 
creates ‘others’ that will enter his life later and 
‘himself’ with the mother he creates. Experiencing 
this process in a healthy way helps the child 
communicate with himself and others and continue 
to exist without the fear of experiencing 
spontaneity in all those relationships. This is the 
forerunner of the healthy differentiation and the 
individuals who are able to exist in their own roles.  
 
Another aspect of the story is how much failing to 
take on psychic roles and living the life only in 
one’s own cultural conservations affect the 
processes of understanding others, giving 
meaning, caring, experiencing the truth in a 
wholesome way and finally discovering the 
meaning of life. Feeling is the most important 
element that enables us to exist in the world, to 
know others and ourselves, to approach to or move 
away from the situations and thus keeps us in the 
moment. And the moment is the only real time 
frame (Altınay, 2021). Everything happens in the 
moment and being able to feel what is in the 
moment is the most critical determinant for us to 
reveal our spontaneity and creativity and discover 
the meaning of our existence.  
 
In the adventure of life starting with the birth, 
contact with affection is the most fundamental 
need (Adanalı, 2021b). The feeling of trust 
develops in the child who experiences the being 
together, feeling together and doing together with 
the mother in the first periods of his life; he can 
come into contact with the outer world; he  

 
 
 
 
 
 
differentiates good and bad, painful and pleasant 
feelings; he can inspect himself physically and 
psychologically; plays games and develops roles; 
empathises; identifies with his parents and this 
way he crates his own role; becomes an individual; 
builds tele-relationship; can make choices. Thus, 
in this world we are in to discover our spontaneity, 
the child open to constant discovery thanks to his 
thirst for action can make progress in his journey 
of realising himself. As opposed to that, for a 
human being who is unable to experience the 
reality in a whole, choses to live in cultural 
conservations and fails to transfer the self in the 
moment role into his life, it is impossible to unite 
with the cosmos he is a part of or experience the 
meaning of his existence. In this discovery process 
all the roles, relationships, situations we struggle 
to deal with open the door of deeper discoveries 
and are very educating. Creating the mental 
capacity as a role that helps us connect more 
closely to the soul is one of the most amazing 
attempts we can go under. Doing this is not 
superficial or artificial; on the contrary it is re-
consider and re-perceive the qualities in us, 
otherwise thought to be dull (Blatner, 2002, 
p.251). When Eva becomes devoid of all the 
cultural conservations she used for giving meaning 
to her life she experiences that being inside or 
outside are the same thing, that she has been living 
in her inner prison, that facing herself form a real 
place is equal to approaching to others, that the 
world she has created in her affects the way she 
perceives the outer world and that when she 
becomes free in her inner world and starts to be 
able to live her spontaneity she understands that 
freedom can be with her wherever she goes. 
 
To be able to deal with the unexpected in a creative 
way spontaneity is needed (Blatner, A., 2002). 
And all ties in life create environments to offer 
opportunities for discovering our spontaneity. The 
relationship two people built has its own soul 
through the interaction of the both sides’ 
spontaneities. Therefore there is a bigger 
spontaneous existence, in a more comprehensive 
place above personal spontaneities in every 
relationship. Instead of trying to control it, if we 
experience with curiosity it will contribute to the 
process of discovering the reality of the cosmic 
structure.   
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“Fiziksel yüklerinizden kurtulmak için duygusal  
yüklerinizden arınmanız gerekir.” 
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Senem Eke Yıldız 

Uzman Psikolog 
Eğitmen Psikodramatist/Süpervizör 

 
 

ÖZET
 

Beslenmek doğduğumuz andan itibaren yapmaya 
başladığımız ilk eylemlerdendir. Her şeyden 
önce temel bir ihtiyaçtır. Her bireyin bu ihtiyacı 
giderme şekli farklıdır. Yemekler doymak, 
hayatta kalmak, sosyalleşmek, zevk almak, stres 
gidermek veya duygularla başa çıkabilmek gibi 
farklı güdülerle yenilebilir. Yeme eylemi 
duygulara bağlı olarak ortaya çıkıyorsa besinlerle 
duygusal dünya arasında bir bağ gelişir. Yiyen 
rolü yaşamın her alanında büyük yer kaplar. Kişi 
duygularını ve kişilerarası ilişkilerini 
yönetemediğinde sakinleşmek için besinleri 
kullanır. Bu da aşırı yeme, dürtüsel yeme, 
yememe, yiyip kusma, takıntılı yeme veya 
tıkınırcasına yeme şeklinde çeşitli beslenme 
davranışlarına sebep olur. Gittikçe genişleyen 
veya daralan beden, diğer insanlarla ve yaşamla  
 

 
İlişkide “araç” vazifesi görür. Tüm duygular 
beden üzerinden ifade edilir. Besinle kurulan 
ilişki, yaşamla ilişki kurmanın bir yolu haline 
gelir. Sonuç olarak “beslenme problemleri” ilişki 
problemleri olarak karşımıza çıkar. Kişinin 
beslenme tarzıyla yaşam tarzı arasında büyük 
benzerlik görülür. Psikodrama grup psikoterapisi 
ve beslenme eğitimini bir araya getiren 
psikodiyet programı, besinlerle ilişkisi bozulan 
tüm bireylere yöneliktir. Hayatı bütünüyle ele 
alan bir yaklaşım olarak hem fiziksel hem de 
duygusal doyumu sağlar. Bunda psikodrama 
grup psikoterapisinin payı büyüktür. 
 
Anahtar kelimeler: Yeme bozukluğu, beslenme, 
beslenme psikolojisi, psikodrama, grup 
psikoterapisi, psikodiyet

ABSTRACT 
 
Feeding is one of the first actions we start doing 
from the moment we are born. First of all, it is a 
basic need. Each individual's way of meeting this 
need is different. Food can be eaten with different 
motives, such as being able to be satiated, 
survive, socialize, enjoy, relieve stress or cope 
with emotions. If the act of eating occurs due to 
emotions, a connection develops between food 
and the emotional world. The role of the “eater” 
occupies a large place in all spheres of life.  
When a person is unable to manage their 
emotions and interpersonal relationships, they 
use nutrients to calm down. This leads to a 
variety of eating behaviors such as overeating, 
impulsive eating, not eating, eating and vomiting, 
obsessive eating, or binge eating. The body, 
which is gradually expanding or contracting, acts 
as a "tool" in relation to other people and life. All 

emotions are expressed through the body. The 
relationship with food becomes a way of relating 
to life.  As a result, "nutritional problems" also 
appear as relationship problems.  There is a great 
similarity between a person's diet and lifestyle.  
The psychodiet program, which combines 
psychodrama group therapy and nutrition 
education, is aimed at all individuals whose 
relationship with nutrients is impaired. As an 
approach that considers life as a whole, it 
provides both physical and emotional 
satisfaction. Psychodrama Group Psychotherapy 
plays a big role in this. 
 
Keywords: Eating disorder, nutrition, nutrition 
psychology, psychodrama, group psychotherapy, 
psychodiet 



 83 

 
 
 
 
Psikodiyet çalışmaları son yıllarda gittikçe 
artmakta olan beslenme problemleri ve yeme 
bozukluklarına yönelik yeni bir yaklaşım olarak 
düzenlenmiştir. Bilindiği gibi beslenmeye dair 
problemler çeşitlenen bir seyir izlemektedir. 
Yeme bozuklukları, 2000 yılında yayınlanan 
DSM-4 kriterlerinde 3 alt başlık altında 
tanımlanırken 2013 yılında yayınlanan DSM-
5’te 8 alt başlık şeklinde tanımlanmıştır. 
Beslenmeyle ilgili problemleri sadece yeme 
bozuklukları kapsamında değerlendirmek eksik 
bir bakış açısı sunar. Psikodiyet uygulamaları, 
besinlerle ilişkisi bozulan tüm bireylerin 
psikodrama grup psikoterapisinden 
faydalanabilmesini sağlar. Ayrıca hem beslenme 
(bedensel) hem de psikoloji (duygusal) alanında 
yeni bir çözüm önermektedir. Psikodiyet 
uygulamalarında beslenme eğitimi ve 
psikodrama grup terapisi eşzamanlı ilerler. 
Spontanite, yaratıcılık ve eylem odaklı olan 
psikodrama grup psikoterapisi kullanılarak 
yaşam değişimi hedeflenir. Yaşam değişirse 
besinlerle kurulan sağlıksız ilişki de değişir. 
 
Beslenme Problemlerinin Teorik Boyutu ve 
Rol Kuramı 
 
Beslenmeyle ilgili problemleri açıklamak için 2 
önemli teoriden bahsetmek gerekmektedir. Biri 
polivagal teori diğeri de bağlanma teorisidir. 
Polivagal teoriyi öne süren Porges (2011) “sosyal 
sinir sistemi” kavramını önerir. Buna göre, beyin 
gelişiminin özellikle yaşamın ilk yıllarındaki 
sosyal ilişkilerden etkilendiğini ve bu ilişkilerin 
sağlıklı olmasının limbik rezonans ve duygusal 
uyumlanmayı kolaylaştırdığını öne sürer. Limbik 
sistem, duyguları içinde barındıran hayati bir 
sistemdir. Limbik rezonans da duygusal 
uyumlanmayı temsil ettiğinden sağlıklı olmanın 
göstergesi olarak kabul edilir.  
 
Duygusal uyumlanma anne-bebek ilişkisindeki 
sözsüz iletişimden doğar ve sezgilerimizin de 
desteğiyle hayatta kalabilmemiz için çok 
önemlidir. Bowlby’in (2012) bağlanma teorisi 
ise yaşamın ilk yıllarında bakım verenle 
kurduğumuz ilişkinin tüm ilişki kalıplarımızı 
belirlediğini vurgular. Sözcüklerin 
kullanılmadığı bu dönemde bakıverenin çocuğun 
ihtiyaçlarını empati yoluyla anlayışı, çocuğu 
sakinleştiren dokunuşu ve sesi önemlidir. 
Çocuğun ihtiyaçlarının uygun zamanda uygun 

şekilde karşılanması güvenli bir bağlanma tarzı 
oluşturur. Güvenli bağlanan bir çocuğun 
duygusal uyumlanması da güçlü olacağından 
hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde 
stres durumlarını kolaylıkla yönetebilir.  
 
Bu teoriler ve bu alanda yapılan nöropsikolojik 
çalışmalar Moreno’nun 1950’li yıllarda öne 
sürdüğü psikodramatik rol gelişim kuramını da 
desteklemektedir. Buna göre çocuk dünyaya 
geldiğinde hayatta kalmak için bir bakım verene 
ve bakım verenin onu anlamasına muhtaçtır. 
Kelimelerin kullanılamadığı bu dönemde bakım 
veren ve çocuk arasındaki tele (sezgisel) ilişkisi 
birlikte olma, birlikte hissetme ve birlikte 
yapmayı da beraberinde getirir. Çocuk bu şekilde 
hayatta kalmayı ve yaşadığı en temel duygu olan 
güvensizlikle başa çıkmayı öğrenir. Anne ve 
bebek arasındaki “karşılıklı” ilişki (tele) 
doğumdan itibaren başlar ve beslenme 
süreçleriyle pekişir (akt. Altınay, 2021:70). 
Annenin memesi dünyayla ilişki kurmak için 
bebeğin elindeki en önemli araçtır. Bu durumda 
bebeğin sahip olduğu en temel rollerden biri olan 
“yiyen” rolü somatik (bedensel) rollerin ve de 
gelişecek olan tüm psişik (duygusal) ve sosyal 
rollerin temelinde yer alır. Bebek, “yiyen” rolünü 
kullanarak hem duygusal hem de sosyal alandaki 
ihtiyaçlarını giderir. Tüm rol kategorilerindeki 
ilk nesnesi annedir. Bu nedenle anneyle ve aynı 
zamanda besinle kurduğu ilişki hayatla kurduğu 
ilişkiyi belirler. 
 
Hayatla kurulan ilişki, Moreno’nun öne sürdüğü 
somatik, psişik ve sosyal rol kategorilerindeki 
ihtiyaçları ne kadar karşılıyorsa bireyin kimlik 
gelişimi o kadar sağlıklı olur. Bireyin rol 
repertuarı genişler. Farklı rol kategorilerinde 
farklı rollere sahip olmak sağlık için önemlidir.  
Anneyle kurulan ve teleye dayanan bu spontan 
ilişki tüm alanlardaki çatışmaları çözebilmek için 
sağlıklı bir model olur. İlişki bozulduğunda ise 
süreç tam tersi bir şekilde işler ve birey 
duygularını ve çatışmalarını yönetemez hale 
gelir. Duygusal uyumlanma ve sakinleşme için 
sembolik tamamlayıcılara yönelir. Hem daha 
ekonomik hem de daha kolay ulaşılabilir 
olduğundan besinler bireyin sembolik 
tamamlayıcısı haline gelir. Sakinleşme ve haz 
aracı olarak kullanılırlar. Bu da beslenme 
problemlerinin ortaya çıkmasına neden olur.  En 
temel somatik rol olan “yiyen” rolü duygusal ve  
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sosyal rol alanlarını da sağlıksız bir şekilde 
etkiler. 
 
Birey, sosyal ilişkilerdeki çatışmaları yönetemez. 
Bunun sonucunda ortaya çıkan olumsuz 
duygularla başa çıkamaz ve en çok deneyimlenen 
en güvenilir rol olan “yiyen” rolüyle yaşamsal 
sıkıntıları yönetmeye çalışır. Bu somatik rol hem 
duygusal rollerde hem de sosyal rollerde 
bozulmalara neden olurken kendi içinde de 
bozulur. Yiyecekleri bölen, aç kalan, aşırı yiyen, 
kusan, tıkınan, geviş getiren gibi sağlıksız alt 
roller belirir. Duygusal rol kategorisinde ise 
duygularını baskılayan, kaygılanan, korkan, 
güvensiz hisseden, içe atan, duygularını ifade 
edemeyen rolleri görülür. Sosyal alandaki 
rollerde de bozulmalar görülür. Sınır koyamayan, 
izole yaşayan, ilişki kurmaktan kaçınan, içe 
çekilen gibi sağlıksız roller ortaya çıkar. Somatik 
bir rol olan “yiyen” rolü tüm rol kategorilerine 
yayılır. Mate (2012) de, yemekle olan ilişkimizin 
yaşadığımız stresler karşısında geliştirdiğimiz 
başa çıkma yöntemleriyle yakından ilişkili 
olduğunu ifade etmektedir.   
 
Psikodrama grup psikoterapisinin sunduğu temel 
teknikler ve özellikler sayesinde bu sağlıksız 
rolleri sınır koyan, duygularını fark eden, 
duygularını ifade eden, sağlıklı ilişkiler kuran, 
cesaret eden, eyleme geçen, hayattan keyif alan, 
başkalarına ve kendine güvenen, hayatını kontrol 
edebilen, seçim yapan, yeniliklere açık olan, 
bedenine ve hayata bağlanan olarak değiştirmek 
mümkün olur. Buna ek olarak sınırlı roller içinde 
sıkışıp kalarak beslenme problemi yaşayan 
kişiler, benlik gelişiminde en üst nokta olan 
transandant rollere ulaşamazlar. Psikodrama 
grup psikoterapisi ile kişiler, yaşadıkları 
problemi anlamlandırmayı ve çözüm üretmeyi 
sağlayan transandant rollerini geliştirebilirler. Bu 
da iyileşme sürecini kontrol altına almalarını 
kolaylaştırır. 
 
Bir diğer önemli konu da nöropsikoloji alanında 
araştırmalar yapan Porges’in (2011) öne sürdüğü 
Polivagal teoride ele alınmıştır. Bu teoriye göre 
limbik sistem tüm duygusal süreçleri yönetirken 
içinde barındırdığı serotonin, dopamin, 
oksitosin, endorfin gibi hormonlar bizim 
duygulanımlarımızı belirler. Çoğu da keyif, 
mutluluk hormonu olarak bilinir. Bu hormonlar 
içinde dopamin hormonu önemli bir yere  

 
 
 
 
sahiptir. Kişiye hareket ve enerji katan dopamin 
hormonunun psikodramatik açıdan karşılığı 
“eylem”dir. Moreno’ya göre eylem açlığı 
bireylerin doğasında vardır (akt. 
Altınay,2021:28-29). Tüm hayatımız bu açlığı 
doyurmak ve sonucunda kendimizi 
gerçekleştirmek yolunda ilerler. Toplumsal 
baskılar nedeniyle eylem açlığını gideremeyen 
birey, psikolojik açıdan sıkışmış hisseder. Birey 
sıkıntılı durumlarla başa çıkamaz ve eyleme 
geçemez. Dar bir alanda hayatını sürdürmeye 
çalışır. Olumsuz duygularını baskılamak için de 
besinlerden faydalanır. Gücünü spontanite, 
yaratıcılık ve eylemden alan psikodrama ise 
ihtiyaç duyulan bu hormonları besinler yerine 
yaşam içinde “eylem”e geçerek arttırmayı 
önermektedir. Eylem açlığını gideren bireyler 
besinlerle örülmüş sınırlı bir yaşamdan çıkıp 
hayatı eylem içinde yeni seçimler yaparak 
yaşamayı öğrenir. 
 
Eylem Açlığı ve Beslenme Problemleri  
 
Eylem, var olduğumuz andan itibaren sahip 
olduğumuz ve insanı insan yapan en önemli 
özelliklerden biridir. Moreno’nun bahsettiği gibi 
kendimizi gerçekleştirmemizi sağlayan önemli 
bir güdüdür (akt. Altınay, 2021:28-29). Eylem 
açlığıyla harekete geçen kişi benliğini 
şekillendirme yolunda ilerler. Eylem açlığını 
gideremeyen kişinin hayatını öz seçimleriyle 
yönetemediği dolayısıyla kendini 
gerçekleştiremediği düşünülebilir. Eylem açlığı 
çeşitli toplumsal engeller ve baskılar yoluyla 
bastırıldığında ise karşımıza yaşam açlığı olarak 
çıkar. Yaşam açlığının yarattığı boşluk ne kadar 
büyükse besine ve bedene olan ilgi patolojik 
yönde o kadar artar. Kişi, psişik ve sosyal 
rollerini yeterince spontan ve yaratıcı bir şekilde 
yaşayamaz. Bu durum nevrotik problemlere ve 
çeşitli beslenme problemlerine yol açabilir. 
Eylem açlığı ancak artmış spontaniteyle 
giderilebilir. Moreno spontaniteyi kişinin kontrol 
edemediği iç ve dış etkilerden özgür olma hali 
olarak tanımlar (akt. Altınay,2021:83).  
Psikodrama spontan eylemi kullanarak iç ve dış 
etkilere yeni ve uygun çözümler üretmeyi önerir. 
Aynı zamanda yaşamdaki boşluğun boyutlarını 
tespit eder ve yaşamda eyleme geçmenin yaratıcı 
çözümlerini gösterir. Böylece beslenme problemi 
yaşayan kişiler bu boşluğu besinler yerine 
yaşamla doldurmanın yollarını öğrenir.  
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Psikodiyet Uygulamaları 
 
Psikodiyet uygulamalarının en önemli hedefleri, 
yeme davranışlarıyla duygusal dünya arasındaki 
bağı keşfetmek, spontaniteyi aktif hale getirmek, 
iyileşmeye yardımcı olan eylemleri arttırmak, 
bireylerin yeni ve sağlıklı roller geliştirmelerini 
sağlamak, “eylem” vasıtasıyla hem beslenme 
kontrolünü hem de yaşam kontrolünü 
sağlamaktır. Yaşam hazzının besinler yerine 
yaşamdan alınmasını önerir. Duygusal ve sosyal 
roller üzerinde yapılan çalışmalar, somatik 
rollerin diğer rol kategorilerinde normalden fazla 
yer almasına engel olurken sağlıklı beslenme 
alışkanlıklarının kalıcı olmasını da sağlar.  
 
Psikodiyet programı, grup beslenme eğitimi ve 
psikodrama grup psikoterapisi olmak üzere 2 
bölümden oluşur. Çalışma grupları 
oluşturulduktan sonra 10 oturum süren program 
başlar. Her oturumdan önce uzman diyetisyen 
tarafından tıbbi beslenme tedavisini içeren 
beslenme eğitimi verilir. Ardından psikodrama 
oturumuna geçilir. Psikodrama oturumlarında 
ağırlıklı olarak bastırılan olumsuz duyguların 
sağlıklı bir şekilde dışavurumu, kişisel sınırları 
belirleme ve koruma, rol eğitimi, yaratıcı içsel 
gücün keşfedilmesi, spontanite ve eyleme 
yönelik çalışmalar, sağlıklı beden algısı, kişisel 
destek alanlarını belirleme, değişime direnç, 
motivasyon ve iyileşmeye yönelik çalışmalar 
yapılır. Bu çalışmalarla ifade eden, sınır koyan, 
kendini ve hayatı anlamlandıran rollerinin 
geliştirilmesi hedeflenir. 

 
Psikodiyet Uygulamalarında Psikodrama 
Grup Psikoterapisi ve Sosyometri Sisteminin 
Kullanılması  
 
Bu bölümde psikodramanın ısınma, oyun ve 
paylaşımı içeren 3 ana bölümünün psikodiyet 
uygulamalarında nasıl işlediğine, eşleme, ayna, 
rol değiştirme tekniklerinin işlevine 
değinilecektir.  
 
Süreçte Isınma Aşaması 
Isınma, bir psikodrama oturumunun ilk aşaması 
olup fiziksel ısınma, mekâna ısınma, konuya 
ısınma, role ısınma, tedavi ekibine ve gruba 
ısınma, gelişime ve eyleme ısınma olarak da 
düşünülebilir. Isınma olmadan derinlikli bir 
çalışmaya geçmek mümkün olmaz.  

 
 
 
 
Grup üyelerinin güvende hissedip kendilerini 
açabilmeleri için oldukça önemli bir bölümdür. 
Psikodiyet gruplarında öncelikle somatik rollere 
ısınmış olmak önemlidir. Çünkü bütün duygular 
beden üzerinden ifade edilir. Isınma oyunlarının 
seçiminde önceliği fiziksel (somatik rol) ve 
ardından psikolojik (psişik rol) ısınmaya vermek 
çalışmanın gidişatı için önemlidir.  
 
Psikodiyet çalışmalarında ısınma oyunlarını 
seçerken grubun ihtiyaçlarını karşılayıp 
karşılamadığına dikkat etmek gerekmektedir. 
Seçilecek oyunlar besinlerle duygular arasındaki 
bağ, bedenle iletişim, duygu ifadeleri, güven, 
özgüven, sınırları koruma, çatışmayla başa 
çıkabilme, sağlıklı rolleri deneme veya değişime 
direnç göstermeye dair oyunlar olmalıdır. 
Böylelikle beslenme, beden ve ilgili duygulara 
dair çekirdek çatışmalara yol almak kolaylaşır. 
Yemek atomu, beden resmi, gelecek 
projeksiyonu, yeme bozukluğu heykeli, rol 
oyunu, yemek masası, öfkelerin toplantısı gibi 
oyunlara ek olarak sosyodrama çalışmaları da 
yapılabilir.  
 
Çalışmaya Geçiş  
 
Bu aşamada farkındalık ve değişime yardımcı 
olan temel psikodrama teknikleri beslenme 
psikolojisi çerçevesinde incelenecektir.  
 
Süreçte Eşleme Tekniğinin Önemi: Bir olmayı, 
birlikte hissetme ve birlikte yapmayı temsil eder. 
Kişinin söyleyemediklerini söyleyen, 
anlatılmamışları anlatan iç sestir. Eşleme 
tekniğini, gelişim psikolojisi alanındaki 
çalışmalarıyla bilinen Erik Erikson’un öne 
sürdüğü gelişimsel basamaklar açısından 
inceleyen Carnabucci ve Ciotola (2013) bu 
tekniği “bir” olmayı temsil eden ve sözcüklerin 
olmadığı bebeklik dönemindeki bakım veren-
çocuk arasındaki sağlıklı ve güvenli bağlanmayla 
ilişkilendirir. Bu dönemde bakım verenin 
çocuğun ihtiyaçlarını hisler yoluyla anlayışı 
(tele), çocuğu sakinleştiren dokunuşu ve sesi 
önemlidir. Bu ilişki sağlıklı bir şekilde 
kurulmuşsa limbik sistem ve duygusal 
uyumlanma sağlıklı bir şekilde işler. Fakat bakım 
veren-çocuk ilişkisinde güvenli bağlanma 
sağlanmamış ve çocuğu sakinleştirmenin tek 
yöntemi olarak besinler (süt ve benzeri) 
kullanılmışsa çocuk açlık ve duyguları arasındaki  
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farkı ayırt edemez. Eşleme tekniği güvenli 
bağlanma ve duygusal uyumlanmayı arttırarak 
bireyin duygularıyla fiziksel açlığını birbirinden 
ayırabilmesini sağlar.  
 
Moreno’nun rol gelişimi kuramına baktığımızda 
da eşleme tekniğinin embriyonal dönem ve 
birinci psişik evren içinde yer bulduğunu 
görürüz. Bu dönemde bakım veren ve çocuk 
“bir”dir. Çocuk, kendisini bakım verenden ayırt 
edemez. Her şey birlikte yaşanır, birlikte 
hissedilir. Bakım veren çocuğun “eş”idir.  Sözün 
olmadığı bu dönemde bakım verenle çocuk 
arasındaki ilişki sezgisel yollardan gerçekleşir. 
Telenin en aktif olduğu ve somatik rollerin ön 
planda olduğu bir dönemdir. Bununla birlikte 
psişik roller de bir yandan gelişmektedir. (akt. 
Altınay,2021:70) Porges’in (2011) öne sürdüğü 
polivagal teoride de belirtildiği gibi limbik 
rezonans ve duygusal uyumlanma bu dönemde 
kazanılır. Eşlemeler aynı zamanda kişilerin 
beslenme davranışları (somatik roller) ile 
duyguları (duygusal roller) arasındaki ilişkiyi ve 
ifade edilmemiş duygu,larını fark etmelerini 
sağlar. 
 
Süreçte Rol Değiştirme Tekniğinin Önemi: 
Ergenlik döneminin gelişimsel özelliklerine 
vurgu yapar. “Rol oynama”yı da içerir. 
Bedendeki değişimin ve arkadaşlık ilişkilerinin 
ön planda olduğu bir dönemdir. Birey, bağımsız 
olmak isterken bağlı ve ait olmayı da arzular. 
Sürekli değişen ihtiyaçlar ve çatışan roller 
gündemdedir. Besinlerle kurduğu ilişkide ve 
kişilerarası ilişkilerde katı tutumlar görülebilir. 
Anoreksiya bu dönemde başlar. (Carnabucci ve 
Ciotola, 2013). 
 
Psikodrama rol kuramına göre roller, kişilik 
gelişiminde çok önemlidir. Moreno’ya göre 
bireyin sağlıklı olması “rol repertuarının” 
genişliğine bağlıdır. Aksi takdirde sınırlı roller 
içinde sıkışmalar ve işlevsel olmayan davranış 
kalıpları gelişir. (Altınay, 2021).  
 
Rol değiştirme sayesinde birey yeni roller 
deneyimleyerek rol repertuarını geliştirebilir. Bu 
durum bireyin “beslenme repertuarı”nı da 
geliştirir. Yeni yaşam deneyimleri, yeni 
beslenme davranışlarını beraberinde getirir. 
Böylece kişinin beslenme tercihleri zenginleşir. 
Bu teknik sayesinde birey kendisine dışarıdan  

 
 
 
 
bakabilmeyi, ilişkilerini farklı bir açıdan görüp 
problemleri sağlıklı bir şekilde çözümlemeyi 
deneyimler.  
 
Yeme bozukluğuyla rol değiştiren kişi, 
aralarındaki ilişkinin bağımlı bir ilişki olduğunu, 
beslenme probleminin onu nasıl kontrol ettiğini, 
hayatını nasıl kısıtladığını ve de ikincil 
kazançlarını fark edebilir. Bedeniyle rol 
değiştiren kişi de, bedeninin asıl ihtiyaçlarını 
görüp bunları gidermek için yeni adımlar atabilir. 
 
Süreçte Ayna Tekniğinin Önemi: Erikson’un 
gelişimsel basamaklarından çocukluk dönemiyle 
ilişkilidir. Çocuk bu dönemde kendi kendini 
beslemeyi öğrense de hala yardıma ihtiyacı 
vardır. Özerkliğini kazanmak ister fakat 
yetersizlik hisleri de beraberinde gelir. Sınırları 
zorlayarak limitleri öğrenir. Açlık ve tokluğunu 
dengelemeyi de bu dönemde öğrenir.  En çok 
ihtiyaç duyduğu ise ebeveynler tarafından 
dinlenmektir. Başkalarının görüşü bu dönemde 
önem kazanır (Carnabucci ve Ciotola, 2013).  
 
Moreno’nun gelişim kuramında bu dönemde 
bakım veren ve çocuk arasında ayrımlaşma 
başlar. Çocuk artık bakım vereni kendinden 
farklı bir nesne olarak tanımlar. İlk farkındalıklar 
bu dönemde kazanılır. Bakım verenden gelen 
geribildirimler çocuk için önemlidir. Bu 
geribildirimler sayesinde çocuk başkasının 
gözünden kendini değerlendirmeyi kavrar. 
Sosyal roller gelişmeye başlar (Altınay, 2021). 
Ayna tekniği sayesinde kişi, başkalarının 
gözünden kendine bakmayı deneyimler. Bu 
deneyim kişilerarası ilişkilerdeki çatışmaları 
görüp eyleme geçmesi açısından önemlidir. 
Böylece sosyal rollerdeki çatışmaları çözmeyi 
öğrenir. Aynı zamanda kişi, besinlerle kurduğu 
sağlıksız ilişkiyi dışarıdan gözlemleyerek 
seçimlerini değiştirebilir. 

 
Sürecin Sonlanması ve Paylaşım Aşaması 
 
Psikodrama oturumlarının son aşaması olan 
paylaşım aşaması; protagonistin kabul edilebilir 
hissetmesini, yalnız olmadığını, benzer 
yaşantılara sahip kişilerin varlığını fark etmesini 
ve gruptan destek almasını sağlar. Bu aşamada 
grup üyeleri tarafından verilen geribildirimler 
çok önemlidir. Geribildirimlerde eleştiri, yargı ve 
yoruma yer verilmemesi, protagonisti korumak  
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ve onun mümkün olduğunca az direnç göstererek 
farkındalıklarını arttırması açısından gereklidir. 
Grup üyelerinin paylaşımları, protagonistin 
olaylara başkalarının gözünden bakmasını da 
sağlar.  
 
Bir grup oturumunda protagonist, yaşadığı 
yalnızlık duygusuyla yeme bozukluğu arasındaki 
bağı çalışır. Paylaşım aşamasında yeme 
bozukluğu rolünü canlandıran kişinin “ben 
aslında yalnızlığı gideren bir araçtım, kendimi o 
sahnede çok küçük hissettim” şeklindeki 
paylaşımı protagonist için önemli bir farkındalık 
anı olur. Bu paylaşımla yeme bozukluğunun 
sadece yalnızlığını gideren bir unsur olduğunu 
fark eder. 
 
Araştırmalar gösteriyor ki beslenme problemi 
yaşayan kişilerde içe çekilme davranışı da sık 
görülmektedir. Psikodiyet uygulamalarının 
yapıldığı psikodrama gruplarında sosyal alandaki 
kısıtlılığın da giderilebileceği düşünülmektedir. 
 
Tüm bunlara ek olarak psikodrama gruplarının 
sağladığı güvenli ortam, kişilerarası ilişkileri 
onarıcı niteliktedir. Bu ortamda kurulan ilişkiler, 
hayatımızda kurduğumuz diğer ilişkilerin bir 
kopyasıdır. Bireyler, grup içinde kurulan 
ilişkilerden (buna terapist ve yardımcı terapistler 
de dahil) yola çıkarak hem yaşam tarzlarını hem 
de beslenme tarzlarını değiştirme imkanı 
bulmaktadır. 
 
Sonuç 
 
Çeşitli beslenme problemleri ve yeme 
bozukluklarında görünen o ki bireyler, yaşam 
hedeflerine ulaşmaya çalışırken yaşadıkları 
zorluk ve sıkıntıları (stres durumlarını) sağlıklı 
bir şekilde yönetemedikleri için kendilerini 
sakinleştirebilmek amacıyla besinleri araç olarak 
kullanmaktadırlar. Bu davranış sık 
tekrarlandığında ise kısırdöngüye dönüşerek 
çeşitli beslenme ve sağlık problemlerine yol 
açmakta ve besinlere bağımlı bir nörobiyolojik 
yapı oluşmasına neden olmaktadır. (Porges, 
2011; Mate, 2012) Kişinin limbik rezonansını ve 
duygusal uyumlanmasını etkileyen bu durum 
sadece tıkınırcasına yeme ve obeziteyi değil, 
diğer beslenme problemlerini de açıklamaktadır. 
Hayatını, ilişkilerini, duygularını sağlıklı bir  
 

 
 
 
 
şekilde yönetememenin sonucunda sağlıksız 
beslenme alışkanlıkları edinen, hayata dair 
isteklerini besinler ve bedenleri üzerinden ifade 
eden bireyler “tıkınan”, “kusan”, “yemeyi 
reddeden”, “yiyecekleri parçalayan”, “kilo 
vermekten korkan”, “kontrolsüz yiyen” ve bunun 
gibi birçok sağlıksız rolü sürdürürler. Yaşam 
tarzı ve beslenme alışkanlıkları arasında 
reddedilemez bir benzerlik oluşur. Bu nedenle 
psikodiyet uygulamalarında en temel hedef, 
bireyin hayata uyumunu kolaylaştırarak 
besinlerle olan ilişkisini düzenlemektir. Bu 
noktada psikodrama gruplarında yer alan 
psikodiyet uygulamalarının farkındalığı arttırdığı 
ve nöropsikobiyolojik süreçleri de destekleyerek 
hızlı bir değişim sürecine katkıda bulunduğu 
düşünülmektedir. Psikodiyet programında 
psikodramanın kullanılması ile bireylerin rol 
repertuarları gelişmekte ve sağlıklı gelişim ve 
ilerleme (progresyon) sağlanmaktadır. 
 
Literatürde, beslenme problemleri alanında 
psikodrama grup psikoterapisi yönteminin 
kullanıldığı çalışmalar çok kısıtlıdır. Bailey 
(2012) yeme bozukluğu teşhisi almış kadınlarla 
yaptığı çalışmada psikodrama yönteminin 
iyileşme sürecini hızlandırdığını bildirmiştir. 
Weiss (2004) uyguladığı grup terapisi modelinin 
obez bireylerin beden algısını olumlu yönde 
etkilediğini belirtmiştir. Vieira (2015) obezlerde 
psikodrama uygulamasının duygusal yeme 
davranışlarını ve BKİ (beden kitle indeksi) 
düzeyini azalttığını, aleksitimiyi de olumlu 
yönde değiştirdiğini tespit etmiştir. Prosen 
(2016), anoreksiya ve bulumiya hastalarıyla 
yaptığı çalışmada psikodramanın bilişsel, 
duygusal ve davranışsal deneyimleri entegre 
ederek iyileşmeyi sağladığını bildirmiştir. 
Psikodiyet alanında psikodramanın etkinliğine 
dair daha fazla çalışma yapılması gerektiği 
düşünülmektedir.  
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ÖZET 
 
Yaratıcılık yaşamın özüdür. Bireyler ve 
toplumlar ne kadar yaratıcı olursa o kadar 
problem çözebilir, geleceği daha iyi 
yapılandırabilir, tahmin edebilirler. 
Psikodramanın kurucusu Moreno, yaratıcılığın 
önemini fark edip bize gösterirken, yaratıcılığın 
yarına kalma olasılığını da artırdığını 
söylemektedir. Moreno’ya göre yaratıcılık, 
spontanite ile olmaktadır. Spontanite; yeni bir 
duruma uygun, eski bir duruma yeni ve uygun bir 
tepki verebilme yeteneğidir. İnsanlar yaşamda 
spontan oldukları oranda anlamlı ve rahat olurlar. 
Spontanlıkları bastırılan kişilerin yaratıcılıklarını 
sergilemeleri de güçleşir. Spontanitenin 
gelişmesindeki en önemli duygusal engeller 
kültürdeki tutuculuklardır. Moreno’nun 

‘Kültürel Konserve’ olarak tanımladığı bu 
konformist tutum bireyi uyumlu olmaya 
itmektedir. Bu, insanlığın önündeki en büyük 
engellerden biridir. Kültürel Konserveler, 
toplumların dünden bugüne taşıdıkları, mimari, 
sanat, gastronomi gibi değerleri de içinde 
barındırır, bu değerlidir. Ancak yaratılan bu 
değerlerin esiri olmak tehlikelidir, spontanitenin 
ve yaratıcılığın ortaya çıkmasını engeller. 
Moreno, Psikodrama sistemi ile bireyde varolan 
yaratıcılık, spontanite ve eylem kapasitesini 
harekete geçirmeyi hedeflemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, spontanite, 
kültürel konserveler 

 
ABSTRACT 

 
Creativity is the essence of life. The more 
creative individuals and societies are the better 
they can solve problems, shape the future for the 
better, guess it. Founder of psychodrama 
Moreno, says that while realizing and showing us 
the importance of creativity, it also increases the 
possibility of creativity being left for tomorrow. 
According to Moreno, creativity happens with 
spontaneity. Spontaneity is the ability to respond 
appropriately to a new situation and a new and 
appropriate response to an old situation. People 
are meaningful and comfortable in life to the 
extent that they are spontaneous. It is also 
difficult for people whose spontaneity is 
suppressed to display their creativity.  One of the 
most important emotional barriers that 
suppresses the development of spontaneity is the  
 
 
 

 
conservatism in culture. This conformist 
behavior that Moreno defines as ‘Cultural 
Conserve’ pushes the individual to be 
conformable/harmonious This is one of the 
biggest obstacles to humanity. Cultural Conserve 
contain values such as architecture, art and 
gastronomy that societies have carried from past 
to present, this is valuable. However, being a 
prisoner of these created values is dangerous and 
prevents the emergence of spontaneity and 
creativity. Moreno; with the Psychodrama 
system, aims to activate the creativity, 
spontaneity and action capacity of the individual. 
 
Keywords: Creativity, spontaneity, cultural 
conserves. 
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Yaratıcılık ve Psikodrama 

 
Yaşam sürekli değişimlere açık ve hiçbir zaman 
birbirinin aynısı olmayan ‘an’lardan 
oluşmaktadır. Canlılar bu değişime uyumlanarak 
yaşamda kalma olasılıklarını arttırmaktadır. 
Doğada kendiliğinden var olan bu uyumlanma 
süreci, yeni ve uygun tepkiler verme kapasitesi 
ile olur. Yaratıcılık da bu işlevi yerine getirir.  
 
Yaratıcılık; yeni bir düşünce ya da davranış 
ortaya koymak, yeni bir senteze ulaşmak ve yeni 
bir ürün çıkarmaktır (Dökmen, 1995). 
Yaratıcılık, dinamik bir süreç olarak yeniyi 
yaşamak ve cesaretle ortaya koyabilmektir. 
Moreno’ya göre yaratıcılık, spontanite ve eylem 
kozmik unsurlar olarak gerçektir ve evrenin 
yaradılışından başlamak üzere tüm yaratım 
süreçlerinde rol oynamaktadır (Altınay, 2021a). 
Yaşamın akışında doğal olarak yaratım süreci 
vardır. Moreno, bireyde var olan yaratıcılık 
arzusunu, temel bir güdülenme olarak görür 
(Schacht, 2013). Bu yaratım potansiyeli ve 
güdüsü sayesinde yaşam devam etmektedir.  
 
Yaratıcılık, tüm organik varoluşun temelidir. 
Birey ne kadar yaratıcı olursa o kadar problem 
çözebilir, geleceği daha iyi yapılandırabilir, 
tahmin edebilir (Moreno, 1964; akt. Altınay, 
2021c, sf.11). Birey kendiliğini, kendilik rolünü 
yaratıcılık yardımıyla yaşayabilir, koruyabilir. 
Yaratıcılık bireyin varoluşundan, kendiliğinden 
akan süreç sayesinde çözümler, buluşlar, eserler 
ortaya çıkmasıdır.  
 
Yaratıcılık genellikle bir eser ortaya koyan 
sanatçılarla özdeşleşir. Oysa yaratıcılık sadece 
sanatçılara, bilim insanlarına, mucitlere özgü bir 
şey değildir, günlük yaşamın bir parçasıdır. 
Yaratıcılığı olan insanlar, gelişme, üretme, 
dünyaya tutunma ve böylelikle de yarına kalma 
şansına sahip olurlar (Dökmen, 1995). İnsanın 
varoluşundaki potansiyeli çıkarabilmesi, içsel 
deha ile karşılaşma cesareti yaşamı güzelleştirir, 
daha anlamlı hale getirir. Böyle insanlar yaşama 
ışık tutmaktadırlar. Yaratıcı insanlar yaşamı 
güzelleştirir. Yaratıcı bir insanın katkısını 
değerlendirmenin en iyi yolu belki de, “O, 
zamanımızda burada olmasaydı bizim hayatımız 
nasıl olurdu?”  diye düşünmektir (Z.T. Moreno, 
1994).  
 

Sadece kendine değil, diğerlerinin yaşamına da 
kendiliğinden dokunabilmek, insanlığı, doğayı 
daha iyi bir yer haline getirmek için kaynaklarını 
kullanma isteği yaratır. Dokunduğu her şeyi 
değiştirme cesareti bulaşıcıdır. Dünyanın 
yaratıcılarla dolması, herkesin evrenin 
varoluşunda eş- sorumluluk sahibi olmasını 
sağlar (Marieneau, 2013). 
 
Moreno, ‘Yaratıcı Sürecin Koşulları’nı şu 
şekilde tanımlamıştır; 
 
W-Isınma Süreçleri 
S- Spontanite 
CC- Kültürel Konserve (Moreno, 1974; akt. 
Altınay, 2021a, sf.84). 
 
Isınma olmadan spontanite aktive olmaz. 
Spontanite olmadan da yaratıcılık olmaz.  
Spontanite, yaratıcı büyümenin matrisi kabul 
edilir. Moreno’ya göre yaratıcılılığın iki bağı 
vardır; biri yaratıcı eylem, diğeri yaratıcıdır. Bir 
yaratma eyleminde ve yaratıcı kişiden ayrı bir 
yaratıcılık tanımı anlamsız olur (Moreno, 1948, 
akt. Altınay, 2021c, sf.1). Yaratıcı kişinin doğal 
eylemi yaratıcılıktır. 
 
Yaratıcılık, merakla bilinmezliğe kapıları 
aralayabilme cesaretidir. Genellikle, yaratıcı 
kişinin sürekli düşündüğü, planlar yaptığı ve 
mantık yürüttüğü zannedilir. Oysa gerçekte 
yaratıcı süreç, çoğunlukla bir tür oynamayı, 
kurcalamayı, çiziktirmeyi, eğlenerek 
doğaçlamayı gerektirir (Blatner, 2002). 
 
Yaratıcılığı; kurallardan özgürleşebilme 
kapasitesi olarak da tanımlamak mümkündür. 
Yaratıcılık, kendisinden önce gelen hiçten 
türeyerek oluşur (May, 2013). Bireyin, bilincin 
ve an’ın kontrolünü sağlayarak seçme cesaretini 
ve özgürlüğünü kullanabildiği durumlarda  
yaratıcılık ortaya çıkabilir. Yaratıcılık 
özgürlüğün gizidir ( May, 2013 ). Yaratıcılık için 
bireyin otantikliğine gereksinim vardır. İnsan 
yaratıcı aşamanın kaynağını aştığında, içinden 
bilgelik, mizah ve şefkat çıkar (Blatner, 2002).   
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Yaratıcılık herhangi bir yenilik değildir. Artı bir 
değere doğru önemli oranda bir değişimi de 
gerektirir. Yaratıcılık genellikle ortak bir süreç 
olarak gelişir; insanlar birlikte yeni fikirler üretir, 
ipuçlarını yakalar, yoğurur, tartışırlar. 
Yaratıcılığın sadece kişisel düzeyde değil, toplu 
düzeyde de dünyayı daha iyi bir yer haline 
getirmek için çabalarken de uygulanması 
gereklidir (Blatner, 2002). 
 
İnsan sosyal bir canlı olarak diğer insanlarla tam 
olduğunu hisseder. Ancak, yaratıcılık için 
yalnızlığa gereksinim vardır. İnsan yalnız 
olmaya katlanmak ve hatta bundan zevk almayı 
öğrenerek kesintisiz bir konsantrasyonla yaratıcı 
olabilir (Csikszentmihalyi, 2022).  
 
Yalnızlık genelde olumsuz algılanan bir 
kavramdır. Yalıtılmışlıktan farklı olarak bireyin 
kendi istemiyle yaşadığı yalnızlık, iç dünyasının 
zenginliklerine inebilme ve kendi ile 
karşılaşabilme cesareti olarak yaratım sürecini 
tetikler. Yalnızlığa katlanmadan yaratıcı 
olunamaz. Aslında buna yalnızlık yerine tek 
başına demek daha doğru olabilir. Çünkü bu 
insanlar kimsesiz, yalnız değil, seçili ve geçici 
olarak tek başlarına kalmışlardır (Geçtan, 1996). 
Yalnız olmak, diğerleri varken 
gerçekleştirilemeyecek hedefleri 
gerçekleştirmek için fırsat olarak görülmeli ve 
yaratıcılığa olanak tanıyacak yoğunlaşma 
sağlanmalıdır.  
 
“Yalnızlıktan zevk alan insan ya vahşi bir 
yaratıktır ya da bir Tanrı diyordu Francis Bacon. 
İnsan gerçekten tanrı olmak zorunda değildir 
ama yalnızlıktan zevk almak için insanın kendi 
zihinsel rutinlerini inşa etmesi gerektiği 
doğrudur, böylelikle medeni hayatın destekleri, 
dikkatini yönlendireceği diğer insanlar, iş, 
televizyon, tiyatro, restoranlar veya 
kütüphaneler olmadan akışı başarabilir” 
(Csikszentmihalyi, 2022).   
 
Akış, yaratıcılıkla olur. Yaratıcılık tesadüfen 
olmaz. Yaratıcılık için yapılandırma gerekir. 
Mekânı yapılandırmak gerekir. An mekânda 
gerçekleşir. Yaratıcılık için; yalnız kaldığımız 
zamanı yapılandırmak, anın zevkini çıkarmak 
için dış çevreye gereksinim duymadan disiplinli 
bir şekilde çalışmak gerekir (Csikszentmihalyi, 
2022).    
 

 
 
 
İnsanlar, kişisel ve  toplumsal süreçlerde 
genellikle yaratıcılıktan uzaklaşırlar. Bazen de 
yaratıcılıkları kasıtlı olarak bastırılır. İnsanın 
içindeki yaratıcılığın bastırılması, ortaya 
çıkmaması durumunda birtakım ruhsal sorunlar 
görülür. Yaratıcılığın engellenmesi, yaratıcılık 
nörozlarına yol açar (Moreno, 1964; akt. Özbek 
ve Leutz, 1987, sf.61). Bu kişiler yaşamda 
anlamlı, doyumlu olamazlar. Yaratıcılık 
nörozlarına sahip bireylerin, üst düzeyde bir 
takım yetenekleri olsa da bunları  kullanamaz, 
üretken olamazlar, doğuştan sahip oldukları 
potansiyellerini gerçekleştiremezler (Dökmen, 
1995). 
 
‘Yaratma süreci, belirsizliklerle dolu yaşamdaki 
en önemli silahımızdır’                                                                                                                 
(Altınay, 2021a). 
  
Psikodrama Grup Psikoterapisi içinde 
barındırdığı birçok kavram ile birlikte yaratıcılık 
kavramına önemli bir vurgu yapar ve hem birey 
hem de toplumlara kendi gerçeğini keşfetmesi 
için fırsatlar sunar. Esinlendirici enerjisi ile 
kendiliğin yeniden keşfine ışık tutar.  
 
Psikodrama Grup Psikoterapisi sahnesinde her 
şey yaratılabilir. Moreno’nun en önemli yaratıcı 
fikirlerinden biri de rol kuramıdır. Rolsüz bir 
an’ımız yoktur. Rol alır, rol oynar ve rol yaratırız.  
Roller, tekdüzeleştiği zaman tehlike çanları 
çalıyor demektir. Rollerimizin spontanlık ve 
yaratıcılıkla doldurulup yenilenmeleri ve hatta 
değişmeleri gerekir  (Moreno, 2017). Rol 
yaratma istenilen ve bireyi özgürleştiren kendilik 
durumudur.  
 
Psikodrama bireyde var olan yaratıcılık, 
spontanite ve eylem kapasitesini harekete 
geçirmeyi hedefler. Yaratıcılık için enerjinin 
serbestçe bırakılabilmesi gerekmektedir. Bu 
spontanite ile olur. 
 
Spontanite ve Yaratıcılık 
 

 ‘Spontanlık, yaratıcı eylemi süren 
motordur’                                                                                    

(Karp, 2013). 
 
Blatner’e göre Moreno’nun en parlak 
düşüncelerinden biri de spontanlığın en etkin 
biçimde yaratıcılığa yol açan fiziksel, zihinsel ve  
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kişiler arası süreç olduğudur. Yaratıcılık evrenin 
varoluş sebebidir ve ilk kozmik gerçekliktir.  
 
Bunu gerçekleştirmenin yegâne dayanaklarından 
biri, bireyin sahip olduğu spontanitedir (Altınay, 
2021a, sf.30). Spontanlık ve yaratıcılık birlikte 
olduklarında anlamlıdır. İnsan yaratıcılığının 
potansiyelini spontanitesi ile açığa çıkarır. 
 
Spontan kelimesi, Latincedeki özgür irade 
anlamına gelen ‘sponte’ den gelmektedir.  
Moreno’ya göre; spontanite doğanın 
yasalarından ayrılmadan, yaratışın matriksi ve 
benliğin doğduğu yerdir. Spontanite; bireyin yeni 
bir duruma uygun ve eski bir duruma yeni ve 
uygun bir tepki verebilme yeteneği (Moreno, 
1943; akt. Altınay, 2021a, sf.30). ‘Yeni’ ve 
‘uygun’ kavramlarının yanına ‘yeterli’yi de 
eklemek yerinde olacaktır. Yeterli bir yeni 
tepkide şunlar vardır; zamanlama duygusu, 
uygunluk duygusu ve özerklik (Tauvon, 2013). 
 
Moreno’ya göre spontanite, kalıtsal bir özellik ve 
bir yetenektir. Yaşamın belirsizliği ile uyumlu 
olmak, problem çözebilmek ve yaratıcılığı ortaya  
koyabilmek için spontaniteye ihtiyaç vardır. 
Spontanite, değişken derecedeki bir yenilik 
durumuna karşı yeterli yanıtın değişken 
derecesidir. Yenilik, durum içindeki yeterliliğine 
göre nitelendirilmelidir. Yeterlilik yeniliğe karşı 
nitelendirilmelidir (Altınay, 2021a). 
 
Yaratıcılık için spontaniteye gereksinim vardır. 
Serbest kalan spontanlık yaratıcılığı tetikler. 
Morena’ya göre insanlar yaşamda, spontan 
oldukları oranda rahat ederler. Spontanlıkları 
bastırılan kişilerin yaratıcılıklarını sergilemeleri 
de güçleşir. Yaratıcılığın çoğu spontanlıktan 
kaynaklanır.  
 
Moreno spontanlığı dört temel karakteristik 
özelliğiyle ele alır; 
 
1-Sosyal sterotipler ve kültürel konservelerin 
aktivasyonu içinde oluşan spontanite 
2- Yeni çerçeveler, yeni sanat formları ve yeni 
organizmaların yaratılmasında ortaya çıkan 
spontanite 
3- Kişiliğin özgürce ifadesinde ortaya çıkan 
spontanite  
4- Yeni durumlara yeterli tepkilerin oluşmasında 
ortaya çıkan spontanite (Moreno, 1946; akt. 
Altınay, 2021a, sf. 84). 

 
 
 
Moreno’ya göre yaratıcılık ve spontanite 
birbiriyle yakından ilişkilidir. Spontanite 
yaratıcılığı ortaya çıkartan katalizördür. Her 
insan yaratıcılık potansiyeline doğuştan sahiptir, 
ancak bu potansiyelin ortaya çıkması, ürüne 
dönüşmesi için spontaniteye gereksinim vardır. 
Spontanlık olmazsa yaratıcılık körleşir; 
yaratıcılık yoksa da spontanlık tek başına işe 
yaramaz (Dökmen, 1995). Yaratıcılık yaratma 
etkinliğiyle, spontanlık ise yaratmaya hazırlayan 
durumla ilgilidir.  
 
Spontanitenin ortaya çıkabilmesi ısınmaya 
bağlıdır. Isınma olmadan spontan eylem,  yaratıcı 
eylem gelişemez (Altınay, 2021a). Spontanlık 
kişiyi serbest eyleme hazırlar. Yaratıcı insanları 
ve yaratıcı yöntemleri eyleme geçiren, sapanla 
fırlatılan spontanlıktır (Karp, 2013). 
 
Eylem, spontanite ve yaratıcılıkla beraber saç 
ayağıdır. Yaratıcılığımızın ve onu spontan olarak 
ortaya koymamızın oluştuğu an, eylem anıdır. 
Eylem; spontanite ve yaratıcılığın var olmasının 
koşuludur (Altınay, 2021a).  
 
Psikodramanın temelinde seçme özgürlüğü yatar. 
Seçim yapma cesareti, önceden tahmin 
edilemeyen güçlüklere karşı üstesinden 
gelebilecek cesarettir. Yaratıcı spontanite için 
seçme özgürlüğü ve yaratıcı cesarete ihtiyaç 
vardır. Özgürlüğün bastırılması, spontanlığın 
bastırılmasıdır. Spontanite bir uçta dururken 
diğer uçta anksiyete durmaktadır. Birey ne 
derece kaygılı ise o derece spontaniteden 
uzaklaşmaktadır. Spontanite biriktirilmiş bilgiyi 
kullanmaktansa yenisini ve ana uygun olanı 
yaratmak peşindedir ve fakat anı yaşamak, an’da 
olmak, insanlar ve kültürler tarafından 
güvensizlikle ve belirsizlikle eş anlama 
gelmektedir.  
 
Fizyolojik bir özellik olan spontanitenin 
gelişmesindeki en önemli duygusal engeller 
kültürdeki tutuculuklardır (Altınay, 2021a). 
Kültürel tutuculuk yaratıcılığın önündeki en 
büyük engellerdendir. 
 
Yaratıcılık ve Kültürel Konserveler 
 
Kültür ve bilim geçmişin birikimiyle olur. 
Yaratılan eserler, yemekler, bilim ve kültür adı 
altında toplayabileceğimiz pek çok şey yaşamı 
kolaylaştırır.  
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Geçmişi hatırlamak, kayıt altına almak yaşam 
kalitesine katkı sağlayabilir. Bilincin geçmiş 
zamanı ziyaret etmesini mümkün kılar. Anlamlı 
ve hoş anıları seçmemize, saklamamıza ve 
gelecek zamanda baş etmemize yardımcı olan bir 
geçmiş ‘yaratmamıza’ olanak sağlar. Ancak bu 
sürekli yaratıcı kontrolle düzeltilmelidir  
(Csikszentmihalyi, 2022).  
 
Doğa dinamik bir biçimde değişim halindedir. 
Yaşam da bu değişimin bir unsurudur. Farklı 
bakış açısı ve alışılmışın dışına çıkarak yeni, 
yepyeni şeylerle karşılaşmak gerekir. 
 
‘Her gün bir yerden göçmek ne iyi, 
Her gün bir yere konmak ne güzel, 
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. 
Dünle beraber gitti cancağızım, 
Ne kadar söz varsa düne ait… 
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım…’ 
                                    Mevlâna Celâleddin Rumi 
 
Toplumlar ve bireyler güçlü bir konformist 
tutumla aykırı olana, yeni ve değişik olana engel 
getirmektedirler (Altınay, 2021a). “Aykırı olma, 
uyumlu ol” sözünde ifade edildiği gibi kültürel 
konserveler, toplumun kalıp yargılarını 
aynılaştırma çabasıdır. Belirsizliğin yarattığı 
anksiyeteden dirençle eskiye sarılarak 
korunmaya çalışılmaktadır. Uyum sağlamaya ve 
yeniye direnç çoğunlukla bazı ‘büyük’ 
kavramların arkasına sığınılarak, maskelenilerek 
yapılır. Tarih boyunca muhafazakârlığın 
ağırlığıyla gelenekler, yaratıcılığın önünde engel 
olmuşlardır (Blatner, 2002). Moreno; adetler,  
gelenekler ve sosyal kurallar gibi elle 
tutulamayan kavramları ‘Kültürel Yapılanma’ 
olarak tanımlamaktadır. 
 
Kültürel yapılanma gibi üretilen eserler de,  
yaşamı kolaylaştırıp renk katarken bir yandan da 
sorunlar yaratmaktadır. Özel yeteneği olan 
insanların ürettikleri eserler diğerlerine ilham ve 
zevk vermekle beraber,  üretilen eserler, basit bir 
tüketim nesnesine dönüşerek  yaratıcılığa ket 
vurabilmektedir. Kültür, sadece üretilenleri 
tüketmek değil, yaratıp üretebilmeyi de içinde 
barındırmalıdır. Becerilerin kullanılmasıyla 
ortaya çıkan üretim, akış, gelişmeye neden 
olurken; pasif izleme ve eğlence hiç bir şey 
katmaz  (Csikszentmihalyi, 2022). Sunulanları 
seyretmek, edilgen ve güvenli bir konum olmakla 
beraber ciddi bir sorundur. 

 
 
 
Moreno’ ya göre insanın asıl düşmanı, yarattığı 
makineler ve kültürel konservelerdir (akt. 
Altınay 2021d, sf.4). Makineyi yaratan insan, 
giderek makinenin kölesi olmuştur. Robotu 
yaratan insan, robotlaşmıştır. Spontanlıklarını ve 
yaratıcılıklarını kaybederek robotlaşan insanlar, 
kendilerini tuhaf bir uyum içinde bulmaktadırlar. 
 
Toplumumuzun günümüzdeki hastalıklarından 
biri ‘kompulsif uyum’ dur (Moreno, 1965; akt. 
Karp, 2013, sf.xvii). Moreno bu uyumu reddetti, 
daima zamanının ötesinde şeyler söyledi. Yeni 
olandan ve ona verilecek tepkilerden çekinmedi. 
Moreno’nun hiçbir kavramı bitmiş, 
tamamlanmış bir ürün değildir. Moreno bu 
fenomenlere kültürel konserveler adı vererek, 
spontanlığı ve yaratıcılığı engelleyen şeylerden 
kurtularak, diğerlerinin yaratıcı ve spontan 
eylemlere yönelik bir sıçrama tahtası olarak 
kullanılmasını savunmaktadır (Holmes ve 
Watson, 2013). 
 
Yeninin önündeki en büyük engel belirsizliktir. 
Kestirilemezlik, süreçlerin temel özelliğidir. 
Bireyler kestirilemezliğe tahammül edemeyerek, 
belli formatlara sıkışma ve kendilerine 
yabancılaşma pahasına aynılığın güvenliğini 
arama çabasındadırlar (Geçtan, 2016). 
 
Yaratıcı çözümlere ısınmak, eski rol kalıplarını 
geride bırakabilmeyi de kapsamaktadır. Bu 
kalıplar değişimi engelliyor olsa da bir tür istikrar 
ve emniyet de sağlamaktadır. Yeni bir alana 
girebilmesi için bireyin belirsizliğe dayanması 
gereklidir (Moreno, 1980; akt. Schatcht, 2013, 
sf.19). İnsanlar belirli davranış biçimlerine etkin 
bir biçimde bağlandıklarında, alışkanlıklarla 
yaşadıklarında, makine gibi 
programlanmışçasına davranırlar. Bu duruma 
robopati denir.  Robopatik eğilimlerin tam tersi, 
belirsizliğe tahammül edebilen yaratıcı ve 
sağlıklı bir cesarettir. 
 
Yaratıcı cesaret, bireye olasılıkların olanaklı 
olduğu yeni bir süreçle karşılaşma kapasitesi 
getirir. Bu değişim süreci dinamiktir. Değişim 
sürecini sürdürmek için sabır ve ısrar gereklidir. 
Aşırı güven, günlük baştan çıkmalar, kendini 
suçlama bunu gerçekleştirmenin önündeki en 
büyük engellerdir (Schatcht, 2013). 
 
İnsanlık, hastalanma pahasına sahip olduğu ve 
gereksinim duyduğu spontaniteden ve anı  



 94 

 
 
 
 
yaşamaktan uzaklaşarak; spontanitenin insana 
sürekli olarak yarattığı varoluş anksiyetesinden 
güvenli olan konserve davranışlara 
sığınmaktadır. An’da olmayan bireyler 
çoğunlukla kültürel konserveler içinde olmayı 
seçmektedir (Altınay, 2021d). 
 
‘Kültürel konservenin tam karşıtı An 
Kategorisidir’   
                                                   
(Moreno, 1940; akt. Altınay, 2021b, sf.12). 
 
Spontanlık ve yaratıcılık sıklıkla ikiz kavramlar 
olarak kabul edilirler. Biri diğerini besler ve 
formal bir kategori olan ‘şimdiki zaman’ daha 
dinamik, spontan ve yaratıcı bir süreç olan ‘an ‘ 
olarak yeniden tanımlamaya yardımcı olur. 
Moreno’nun ‘An felsefesi’nin dayanağı, 
tümünün eşit statüde kabul edildiği insanların, 
sonsuz spontanlığına ve yaratıcılığına ilişkin 
derin inancıdır (Tauvon, 2013). An’da olmak, 
sonradan kazandırılmaya çalışmadan sadece 
önündeki engeller kaldırıldığında ne yapacağını 
bilme halidir. Bilgi kayıtlıdır ve sadece engelin 
kaldırılması gerekmektedir.    
 
‘Spontanlık şimdiki zamanda, şimdi ve burada 
işler’ 
         (Moreno, 1953; akt. Blatner, 2002, sf.114). 
 
Yaşam an’da oluşur ve var olur. Geçmiş ölü, 
gelecek ise kurgudur. Yaratıcı ve spontan 
olabilmenin koşulu ve hayatta olabilmenin şartı 
an’da olabilmektir. An’da olabilmek kendinizle, 
çevreyle, zamanla ve evrenle uyumlu olabilmek 
anlamına gelir, şimdinin içinde yaratıcı bir 
biçimde bulunabilmektir (Altınay, 2021d). 
 
Her şey şimdi ve buradadır. Geçmişin değerinden 
yararlanıp, bitmiş güvenine sığınmadan, 
geleceğin belirsizliğinden korkmadan an’da 
olmanın gerçekliği, spontanite ve cesaretle 
yaratıcılığa evrilecektir.  
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YAŞAMDA VE PSİKODRAMADA BAŞLANGIÇLAR VE SONLAR 

 
Refika Yazgaç 

Uzman Psikolojik Danışman 
Eğitmen Psikodramatist/ Süpervizör 

Psikoterapist 
 

ÖZET 
 

İnsan, yaşamında pek çok başlangıç ve bitişler 
yaşar. Tüm karşıtların bir arada bir bütünlük 
oluşturduğunu biliriz.  Başlangıç ve sonların da 
tüm karşıtlar gibi birbirine dönüşme ve birbirini 
yaratması söz konusudur. Doğum anı 
da yaşamda ilk başlangıçtır.  Moreno dünyaya 
gelmemiz için bir yaşam gücümüzün var 
olduğunu söyler. Spontanlığımız ve 
yaratıcılığımız sayesinde en uygun olan anda 
dünyaya geliriz. Bu bir başlangıçtır.  Doğum 
nasıl ki anne karnındaki yaşamın sonu ise her son 
bir başlangıçtır diyebiliriz. En büyük aksiyete 
kaynağımız yaşamın sonu kabul 
edilen ölümdür.   Bu nedenlerle başlangıçlar ve 
bitişler her türlü psikoterapinin en önemli teması 

olmuştur. Psikodrama oturumları makro yaşımın 
mikro kozmosudur. Psikodrama her seferinde 
yaşamda da olduğu gibi ısınma ile başlar, 
eylemle devam eder ve ürün toplama 
diyebileceğimiz paylaşım aşamasıyla son bulur. 
Psikodramada deneyimlenecek her başlangıç ve 
sonlanma yaşamdaki bu iki karşıtın birbirine 
dönüşümünü ve bu deneyimlerden büyüme ve 
gelişim elde etmeyi kolaylaştırır. Bu makalede, 
yaşamda çok önemli olan başlangıç ve son gibi 
psikodramada da başlangıç ve sonların önemi ele 
alınacaktır.   
 
Anahtar Kelimeler: Psikodrama, başlangıç, 
bitiş, yaşam, ölüm 

 
 

ABSTRACT 
 

Life is replete with beginnings and endings. All 
opposites create a whole in themselves. Like 
opposites, beginnings and endings transform into 
and create one another. Birth is the first 
beginning in life. Moreno accepts that we need a 
force of life in order to come to this world. We 
come to the world in the most appropriate time 
for us thanks to our spontaneity and creativity; 
this is a beginning. Similar to how birth is the end 
of life in the mother’s womb, every end is also a 
new beginning. Our greatest source of anxiety is 
the ending, which is death. Therefore, beginnings 
and endings form the most important theme of 
every kind of psychotherapy. Psychodrama 
sessions are the microcosms of the macro life. In 
each session, psychodrama starts with warming 
up, continues with actions, and ends with 

sharing, which we might describe 
as “harvesting”. This process is similar to the 
stages of life. Every beginning and ending 
experienced in psychodrama eases the 
transformation of these two opposites into one 
another and fosters growth and development. 
Through psychodramatic experiences we can 
focus on the “moment” that is essential to this 
transformation rather than being limited to the 
basic meanings of the concepts of beginning and 
ending. This article explores the importance of 
beginnings and endings in psychodrama as well 
as in life. 
 
Keywords: Psychodrama beginning, ending, 
life, death 
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Yaşamda Başlangıçlar ve Sonlar 

 
Yaşam genellikle bir dualite içinde gerçekleşir. 
Gece-gündüz, aydınlık-karanlık, iyi-kötü, güzel-
çirkin, sıcak-soğuk, kadın-erkek, başlangıç-bitiş 
gibi… ‘’Başlangıcı bitişi olmayan bir şey var mı 
ve varsa bu nedir?’’ sorusunun şu ana kadar 
uzlaşılan bir cevabı yok gibidir. 
 
İnsan, yaşamında pek çok başlangıç ve sonlar 
yaşar. Bunlardan en somut başlangıç ve son 
doğum ve ölümdür. İnsan yaşamında ölüm bir 
sonlanma ise; bunun tek nedeni başlangıç olan 
doğumdur.  Tüm karşıtların bir arada bir 
bütünlük oluşturduğunu biliriz.  Karşıtların 
birbirine dönüşme ve birbirini yaratması söz 
konusudur.  Doğum nasıl ki anne karnındaki 
yaşamın sonu ise her son bir başlangıçtır 
diyebiliriz.  Her son bize ölümlülüğümüzü 
hatırlatır.  Okul bitişi, ergenliğin bitişi, ilişkinin 
bitişi, terapinin bitişi vb. gibi. En büyük 
anksiyete kaynağımız ölüm olan sondur.  Bu 
nedenle de başlangıçlar ve sonlar her türlü 
psikoterapinin en önemli teması olmuştur.  
 
Psikodramada Başlangıçlar ve Sonlanmalar 
Psikodrama   makro yaşımın mikro 
kozmosudur.  Moreno dünyaya gelmemiz için 
bir yaşam gücümüzün var olduğunu kabul eder. 
Bunun sayesinde en uygun olan anda dünyaya 
geliriz (Schützenberger_Ancelin, 1995) bu bir 
başlangıçtır. Psikodramamda bu ‘’yeniden 
doğum anı‘’ çatışmalarımızdan 
çözülerek  kurtulduğunuz andır.  Moreno’nun 
tanımladığı üç önemli kavram olan ‘’Locus 
Nasendi’’, ‘’Status Nascendi’’ 
ve  ‘’Matriks’’e  bebeğin yaşamındaki 
karşılığına baktığımızda, locus  ana rahmi ve 
plasentası, status ana rahmine düşen yumurtanın 
döllenme anı  ve matriks ise gelişen 
emriyosudur. Bu kavramlar bir oluşumun ya da 
yaratı sürecinin koşullarını açıklamaktadır. Biri 
olmadan bir diğeri var 
olamamaktadır.  Psikodramada; psikodrama 
sahnesi ve grup psikodrama, grup 
psikoterapisinin locus’udur, çalışma ve tedavi 
süreci status ve yaratılan iyileşme veya ulaşılan 
sonuç ise matriks ‘tir   (Altınay  2021 ). Yaratıcı 
bir eylem kabul edilen doğum, çeşitli matrikslere 
ait farklı ilişkilerden oluşan bir düğüm 
noktasıdır. Bu yaşam deneyimi, bu yaratıcı 
eylem etkin ortak bilinç dışı sürecin 

başlangıcıdır. Çünkü iki bireyin aynı zaman ve 
mekanda derin bir bağla gerçekleştirdikleri ve 
her ikisinin de yaşamının ona bağlı olduğu ilk 
ortak eylemidir (Holmes, Karp, & Watson, 
2013). Doğum gibi her yaratıcı eylem bir ilişkiler 
yumağı içinde yer alır. Moreno’nun insan 
gelişimini anlattığı kimlik matriksi, doğumda 
ayrışmamış olan insanın eşleme ve ayna 
aşamalarını geçerek rol 
değiştirme becerisini  kazanmasını açıklar. 
Kimlik matriksi insan hayatının evrelerinde bir 
başlangıç ve son değil, sürekli gelişim 
gösteren ‘ben’in yaşadığı değişim ve dönüşüm 
olduğunu net gösterir (Tuncer, 2011). Her 
insanın kendi yaratıcısı olduğu kavramına dayalı 
bir yöntem olan psikodrama, sürekli olarak 
bireyin yaşamının içinde geliştiği değişik 
matriksleri oluşturan sosyal atomların içinde 
başlangıçlar ve sonlarla karşılaşır. Psikodramada 
bu karşılaşmalarla farkındalık ve dönüşüm 
oluşur.   
Psikodrama Grup Psikoterapisi içinde her zaman 
üç aşama bulunur. Bu aşamalar yaşamın içindeki 
gerçekliklerden kaynaklanmaktadır ve yaşamın 
kendisi ile bu anlamda 
uyumludur. Psikodramanın başlangıç aşaması, 
ısınma aşamasıdır ve nasıl ki doğum anı olan 
yaşam başlangıcı yeni bir ortama hızlıca uyum 
sağlaması gereken bebeğin doğma eylemine 
ısınmasının en yüksek hali ise psikodramada da 
ısınmalar her türlü başlangıç için gereklidir 
(Altınay, 2021).  Psikodramada ısınmalar fiziksel 
ve mental olarak başlayabilir. Grup içinde tüm 
eylemler bedensel olarak bizi ısıtmaya başlar ve 
fiziksel başlatıcılar bebek ile anne arasındaki ilk 
fiziksel ısınmaların devamı niteliğindedir. İnsan 
başlangıçta ısınmadığı hiçbir durum için başarılı 
spontan davranışlarda bulunamaz ve yaratıcı 
olamaz. Her tür başlangıçlar için ısınmaya 
ihtiyaç vardır. Spontanite çeşitli fiziksel ve 
zihinsel başlatıcılar tarafından ortaya çıkarılır 
(Altınay, 2021).  David Kipper ‘’fiziksel 
ısınmalar doğum anından itibaren hatta 
daha öncesinden mevcuttur ve zihinsel ısınmalar 
da çocukta spontanlık ile çevresini ayırt 
edebildiği zaman başlar’’ diye ifade eder 
(Altınay, 2021).  Psikodramada ilk aşama olan 
ısınma aşaması spontanitenin operasyonel 
ifadesi olarak öne çıkar ve bireyin bu yolla 
sürece yaratıcılığı ile birlikte katılmasını sağlar.  
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Psikodramada ikinci aşama olan oyun aşaması 
asıl terapötik eylemin gerçekleştirildiği 
bölümdür. Oyun aşamasında yapılanların 
adlandırılması, anlamlandırılması ve geriye 
kalan bilgilerin toparlanması için sonlandırmaya 
ihtiyaç vardır. Bu sonuncu aşama olmadan süreç 
tamamlanmaz. Protagonist çalışması yapıldı ise 
oyunun sonlandırma sahnesiyle bitirilmesi 
gerekir. Bu hem sahnenin o an ve o çalışma için 
sonlandırılması hem de çalışma esnasında ortaya 
çıkan süreçlerin bir son sahneyle toparlanarak 
bitirilmesi amacını güder. Paylaşıma 
geçmeden önce sahnedeki hareketleri durdurmak 
ve sahnede oyun içinde kullanılan nesnelerin de 
rolden çıkarılması ve 
sahnenin temizlenmesi gerekir. Sonlandırma 
sahnesinin hedefi; çalışma içinde hangi zamana 
hangi diyaloğa girilirse girilsin, protagonistin 
‘’şimdi ve burada’’ ya ve bu ana getirmek 
olmalıdır. Sonlandırma sahnesinde protagonist 
uygun bir sonlandırmayla şimdi ve 
burada'ya getirildikten  sonra,  rol almış olanların 
rollerinden çıkılması da sonlandırmanın bir 
parçasıdır. Grup sürecinin eylem kısmı, tıpkı 
başlangıçta olduğu gibi çember oturma düzenine 
dönülerek sonlandırılır.  Psikodramada son 
başlangıç kadar önemlidir.  
İnsanlar sonlardan genellikle kaçınır, oysa 
son çok değerli bir öğrenme sürecidir ve sondan 
kaçınma an’da olmamayı da getirir. An’da 
sonlanma gerçeği bulunmaktadır. An; aynı 
zamanda yeninin yaratılmaya başlandığı an’dır. 
Süren psikodrama gruplarında bitişe yaklaştıkça, 
bundan kaçınmak için yeni konular getirme, 
devamsızlıklar oluşmaya başladığı görülür 
(Altınay, 2013). 
  
Zerka, Dag’ ile olan söyleşisinde büyükannesinin 
yaşamı bir odanın kapısından girerek odanın 
içinden geçip diğer kapıdan çıkmak olarak 
başlangıç ve sonu alegorik tanımlamıştır (Zerka 
T.2013). Yaşamda merhabalar kadar hoşçakal 
diyebilmekte çok önemlidir. Grubun sonlanması 
ısınma ve oyun aşamasından sonra her seferinde 
oluşur. Bu da bizim gerçek yaşamdaki sonlara 
adaptasyonumuzu güçlendirir.  Grubu kapatmak 
üyelerin ayrılırken kendilerini güvende 
hissetmelerini sağlamak açısından önemli bir 
yönetimsel görevdir. Böyle bir görev çok basit 
veya karışık olabilir, konuya veya grubun 
oluştuğu mekana göre değişebilir. İlkesel olarak  
 

 
 
 
her oturumun sonunda katılımcıların hayatlarını 
düzgün yürütmeleri için yeterli güven duygusu 
içinde oturumdan ayrılmaları gerekir (Karp ve 
diğerleri(2013). 
 
Bitişe yönelik çalışmalar belirgin bir şekilde 
grubun tamamlanmasına yardım eder. Grubun ve 
oturumun zaman sınırı önemlidir.  Zaman 
toplumda bir olaya hazırlık aracı olarak 
kullanılır. Bütün psikoterapötik yöntemlerde 
oturumun uzunluğu danışanın oturumun sonu 
için hazırlanması ve terapistin ayrılması için 
açıkça belirtilir (Karp ve diğerleri 2013). Her 
oturum için kapanış önemli bir bitiştir.  Son 
ortaya çıkan ürünü taçlandırır. Başarılı bir 
psikodrama çalışmasının sonunda genelde oyunu 
tatmin edici bir biçimde sonlandıran uygun bir 
sahne yer alır (Kellermann, 2013). Protagonist ve 
grup için bir sonlanma duygusu oluşmasını 
sağlayarak eylemi tamamlayan bu sahne 
oturumun en önemli noktasıdır. Böyle bir sahne 
genelde kapanış sahnesi olarak tanımlanır ve 
psikodramanın terapotik sürecinin 
kavramsallaştırılmasında özel bir öneme 
sahiptir.  Sonlandırma terapinin sonuna 
gelindiğine işaret eden bir eylemden fazlasıdır, 
terapi sürecinin tamamlayıcı ögelerinden biridir 
ve uygun olarak anlaşılıp ele alındığında, 
değişimin başlamasında önemli bir etken 
olabilir. Bir süreci bitirmenin kendisi bile kişiye 
büyük yararlar sağlar.  
Günümüzde kapanış sözcüğü psikodrama da iki 
farklı bakış açısında kullanılır.  Oyun açısından 
bakıldığında kapanış, yaşantıya bir zaman 
perspektifi katar ve basit olarak, psikodramadaki 
son sahnenin tamamlanması için kullanılır. Bu, 
eylem sonrası paylaşım aşamasından önce 
sahnelenen eylemin durma yeridir. Bu biçimiyle 
kapanış büyük bir son, oyunun doruk noktası 
olarak kabul edilir.  Psikoterapi açısından 
bakıldığında kapanış protagonist için bir çeşit 
intrapsişik sonuçtur. Bu anlamda, duygusal 
rahatlama ve terapotik ilerleme duygusu 
yaratması nedeniyle iyileşme sürecinin 
olgunlaşmasını terapötik yolculuğun son 
durağını ve oturumun hedefini temsil eder. 
Çözümlenme üzerinde kesin olarak durulan 
aşama, işte psikodrama terapisinin bu 
sonlandırma aşamasıdır (Kellermann, 2013). 
Böyle bir çözümleme yalnızca protogonist için 
değil yardımcı egolar ve grup lideri  için  
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de önemlidir. Yardımcı egolar için kapanış rol 
geribildirimi ve rolden çıkma ile gerçekleşebilir. 
Grup için kapanış, paylaşım aşamasının özdeşim 
kurma ve kendini açma yönleriyle  sağlanabilir. 
Psikodrama lideri için kapanış, oturumdan sonra 
psikodramanın  süreç analizi aşamasında 
gerçekleşebilir.  İntrapsisik kapanış yalnızca 
oturumun eyleme dayalı bölümde 
değil,  oturumdan sonra herhangi bir zamanda da 
gerçekleşebilir. Bu tür bir kapanış, terapötik 
sürecin böylesi kesin bir sonu olmadığına işaret 
eder.  Bir oturumdan diğerine ilerleyen bir 
süreçte,  kesin intrapsişik  sonuçlardan söz etmek 
yanıltıcı olacaktır. Tersine protagonist başarılı 
bir psikodrama oturumunun ardından süreğen bir 
değişim yakalayacaktır ve umut edilen odur ki 
yaşam boyu yeni büyüme yaşantılarını 
bütünleştirmeyi sürdürecektir. Kapanış, eylemin 
bir anda kesilmesinden çok, bu sürecin 
sonlandırma aşamasını oluşturur. Duygusal 
anlamda en uç noktaya ulaşıldıktan 
sonra psikodrama lideri protagoniste oyunu 
sonlandırması   için yardımcı olmalıdır. 
Psikodramaya zihnin yaşam boyu yolculuğu gibi 
süreç odaklı terimlerle bakarsak kapanış,  ya 
varılması planlanan  son durak (sonunda 
manzaranın tümüyle açıklıkla görülebildiği bir 
dağın tepesine varmak gibi)  ya da başlangıç 
noktasına geri dönmek,  tam bir döngüyü 
tamamlamak olarak düşünebilir (Kellermann 
2013).  Genellikle psikodrama 
oturumunun sonunda ilk sahnenin yeniden 
canlandırılması ile döngü şimdi ve 
buradaya getirilerek bitirilir. 
Kiper’e göre sonlandırma aşamasında aşağıdaki 
maddelerden biri veya 
birkaçının  gerçekleşmesinin  beklendiği 
belirtilmiştir (Kellermann,  2013 ). 

 
*Protagonistin oturumda oynadığı rollerden 
çıkarma, 
*Protagonistin duygusal dengesini yeniden 
kurma, 
*Sorunların diğerleri tarafından paylaşıldığını 
bilmenin rahatlığı,  
*Sorunların çözülebileceğini yönelik olumlu 
bakış ve umut , 
*Protagonistin  kendileriyle ilgili anlayışlarının 
artırılması, 
 

 
 
*Protagonistin gelecek planlarını belirlemesine 
yardımcı olma. 
 
Kapanış sahnelerinin ve sonlandırma 
yöntemlerinin diğer bazı genel amaçları da şunlar 
olmalıdır;  

-Simgesel ya da gerçek bir duyum sağlamak, 
-Gerileme ve aktarımın etkisini ortadan 
kaldırmak,     
-Ayrışmayı bir olgunlaşma deneyimi olarak 
yaşatmak, 
-Artı gerçekliği bilindik gerçekliğe 
dönüştürmek, 
-Oturumdaki duygusal yaşantıların 
bilişsel  olarak yeniden yapılandırılmasını ya 
da yeniden değerlendirilmesini sağlamak 
-Gelecek için davranışsal öğrenmeler 
sağlamak 
-Gerileyeci içsel dünyadan günlük 
sorumlulukların olduğu dış dünyaya 
dönüşünü kolaylaştırmak 
-Öğrenilenlerin  terapi dışındaki  durumlara 
aktarılmasını artırmak (Kellermann 2013). 

  
Ortada çok fazla açık uçlu ya da belirsiz durum 
yoksa ve hem protagonist hem de grup bir 
tamamlanmışlık hissediyorlarsa son 
sözler, çözülmemiş gerginlikler ya da geleceğe 
ilişkin yönergeler içerse bile, kapanış sağlanmış 
demektir. Grupta sonlanmaya olumsuz bir süreç 
olarak değil kazanımlara odaklanılarak 
bakılmalıdır. Kısaca sonlanma, ürün toplama 
aşamasıdır.  Psikodramada da kapanışın nihai 
amacı,  oyunu doğal sonun ötesinde  genişletmek 
ve yeni bir başlangıca 
geçişi  sağlamaktır.  Kapanış 
kavşağında, protagonist geçmişte olanlar üzerine 
düşünür,  şimdi var olanların farkına varır ve 
kendisini bekleyen belirsiz geleceğe doğru bakar. 
Eğer uygun biçimde anlaşılır ve ele alınırsa, 
psikodramatik kapanış, bir şeyin sona 
erdiği  anda bile yine yeniden ve yeniden 
başladığı gerçeğini ortaya koyar. Bu emin 
olabildiğimiz tek gerçektir. Bu bizim en nihai 
sona yani ölüme de bakışımızı değiştirir. 
Psikodrama oynanır,  bitirilir ve sona erer. 
Eylemler tamamlanır, gözyaşları dökülür, yaralar 
sarılır ve geçmiş sonsuzluğun bir parçası olur.  
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Bir yaşam döngüsü daha kapanır ancak kapanış 
sahnelenen terapötik yolculuğu sonlandırsa 
da  bu nihai bir son olarak kabul edilmemelidir 
(Kellerman,  2013).  Sınırlı bilgimizle 
zaten  ölümü saymazsak son diye bir şey yoktur.  
Onda bile ‘‘geldiğimiz yere geri dönüyoruz‘‘ 
diyebiliriz.  
 
Psikodramada Ölümü Çalışmak 
Psikodrama, ölme ve ölüm ile ilgili kaygılarımız 
konusunda çalışabileceğimiz ve böylelikle 
tamamlanma sürecinde farkındalıklarımızı hızla 
kazanabileceğimiz pozitif araçlardan biridir 
(Yazgaç,  2008) Psikodrama; kendine özgü 
araçları sayesinde, diğer psikoterapilerden farklı 
olarak yalnız sözle değil, eylem olarak da, kişinin 
yeniden yaşama ile bağlarından 
kurtulmasında  dirençlerini çözme ve bilinçdışını 
gün ışığına çıkarmasında kolaylık 
sağlar.  Duygusal ve entelektüel öğrenme ve 
paylaşmanın bir karışımı ile karakterize edilen ve 
güvenli bir grup yaşantısı olarak psikodramada 
gerçek hayatta korkutucu olabilen ne varsa 
(ölme,  kalp krizi geçirme, hastalık, bir 
yakınımızı kaybetme vb) bunların hepsi ile 
çalışılabilir. Psikodramada  kişinin; bir durum 
aracılığıyla, (ölümle çalışma vb) fiilen eyleme 
geçtiğini ve korkularının üstesinden geldiğini, 
kişisel duygularını ve durumlarını sergilediğini 
ve böylelikle  güçlenerek kişisel büyüme ve 
tamamlanma sürecinde ilerleme  sağladığını 
görebiliriz. Bir birey psikodramada yaşamın 
sonu ölümle ilgili çalışmalar yaptığında, 
nasıl  yaşamak istediği konusunda da pek çok 
farkındalık kazanmış olur.  
  
En somut son olan ölümü  anlayabilmek, kişinin 
ruhsal gelişimi için büyük önem taşır. Ölüm 
yaşamın karşısında değildir. Hayat ölümden 
sonra bile devam edebilir. Doğumdan önce var 
olduğu gibi, ölümden sonra da var olmaya devam 
edecektir.  Yaşam, doğumla ölüm arasında küçük 
boşlukla sınırlı değildir. Yaşam ve ölüm iç içedir, 
birbirine bağımlıdır. Aynı anda vardır, birbirine 
ardışık değildirler. Ölüm, hayatın perdesi 
ardında sürekli olarak  sesini duyurmakta, 
yaşantı ve davranış  üzerine  büyük 
etkilerde  bulunmaktadır ( Yalom, 2001). Ama 
yine de doğum ve ölüm gibi biyolojik oluşlarla 
sınırlandırdığımız yaşama,  anlam verebilmek,  
 

 
 
gerçekten yaşayabilmek ve tamamlanma sürecini 
gerçekleştirebilmek için kişinin ölümü tanıması, 
onu bilmesi gerekir. Psikodrama ile 
ölümü çalıştığımızda ölüme ve yaşama bakışımız 
bambaşka bir şekil alacaktır. Moreno'nun ‘‘ikinci 
kez yaşanan bir gerçek  birinciden kurtuluştur‘‘ 
(Özbek & Leutz,  2003) sözü gibi, psikodrama 
sahnesinde travmatık ve olumsuz yaşantılarımızı 
tekrarladığımızda   bu yaşantılarımızdan  doğan 
sıkıntılardan  kurtulabiliriz.  
 
Sonlanmalar karşısında kendimizi rahat 
bırakamadığımız taktirde, yaşamımız boyunca 
her sondan korkacak ve gergin olmamız 
kaçınılmaz olacaktır. Bu da: bizim 
tamamlanmamıza yani doğum anındaki 
spontanlığa ve yaratıcılığa dönmemizi 
engelleyecektir (Yazgaç, 2008). 
Sonlanmaları  özellikle de ölümü 
kabullenmedikçe, yarım, eksik ve 
tamamlanmamış kalırız. Altınay’ın An kitabında 
söylediği gibi ‘‘Yaşamda sonlanma yoktur andan 
geçiş vardır. Bir anın sonu bir diğer anın 
başlangıcını oluşturmaktadır. Buna bir son 
demekten çok bir diğer an‘a geçiş ya da bir diğer 
an‘ın başlangıcı demek uygun olur‘‘ (Altınay, 
2022).  Ölüm de bir başka bilinmeyen yaşama 
geçiş olabilir.  Ölümü bu şekilde 
kabullendiğimizde onunla yüzleştiğimizde ise 
dengeye kavuşuruz.  O zaman her şeyi 
kabullenebiliriz; gündüz ve geceyi, yaz ve kışı, 
aydınlık ve karanlığı yani birbirini tamamlayan 
tüm zıtlıkları. Böylelikle yaşamın birbirini 
dinamize eden tüm 
zıtlıklarını kabullendiğimizde, dengeye kavuşur 
ve tamamlanmış  oluruz. Psikodrama yaşantısı 
yolu ile başlangıç ve sonlanma kavramları 
yerine, bu dönüşüme ve gelişime esas 
olan  yaratıcı an’da kalmaya  odaklanabiliriz.  
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ÖZET 

J.L. Moreno’nun sosyometrik sistemi ve 
psikodrama teknikleri, çift çalışmaları yapan 
uzmanlara önemli formülasyon ve müdahale 
araçları sunmaktadır. Mevcut çalışma, bu 
araçlardan aile atomu, eşleme, rol değiştirme, 
ayna, heykel tekniklerini çift ilişkisi bağlamında 
yorumlayarak bir arada kullanmayı öneren beş 
aşamalı bir psikodramatik çift terapisi uygulama 
modeli sunmaktadır. Bu uygulama modeli, köken 
aileden çift ilişkisine taşınan rol repertuarlarının 
ve partnerlerin bireysel ve ortak sosyal atomları 
içindeki psikolojik akışların mevcut ilişkiye 
etkisinin araştırılması, anlamlandırılması, 

ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılmasını 
hedeflemektedir. Çiftlerle çalışan 
psikodramatistlerin tekli aile-çift çalışmalarında 
terapi sürecinin çeşitli aşamalarında 
yararlanabilecekleri bu model, ek teknikler ile 
desteklendiğinde bir çok olası uygulamaya 
katalizör olabilecek sosyometrik somutlaştırma 
çalışmalarını içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Psikodrama, çift terapisi, 
köken aile, seçilmiş aile, rol repertuarı, 
psikolojik akışlar 

 

ABSTRACT 

J.L. Moreno’s sociometric system and 
psychodramatic techniques provide a wide array 
of formulation and intervention tools for mental 
health professionals working with couples. The 
current article proposes a five-step 
psychodramatic couple therapy session model 
based on Moreno's techniques of family atom, 
doubling, role reversal, mirroring, and sculpting. 
The model, entitled 'Transition from Family of 
Origin to Family of Choice', aims to provide a 
structure for exploring, contextualizing, 
differentiating, and reconstructing certain aspects 
of the couple system. These aspects include the 

role repertoire each partner brings into the 
relationship and the effects of the psychological 
streams within the individual and shared social 
atoms of the partners on the current partner 
relationship. The model utilizes sociometric 
concretization tools that can potentially serve as 
a catalyst for different therapeutic interventions 
for psychodramatists working with couples at 
different stages of therapy. 

Keywords: Psychodrama, couples therapy, 
family of origin, family of choice, role repertoire, 
psychological streams 
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Moreno’nun Çift ve Aile Çalışmalarındaki Öncülüğü 

 
J.L. Moreno’nun öncülüğünü yaptığı 
psikodramatik teknikler ile grup terapisi alanına 
katkıları literatürde yaygınca kabul gördüğü 
halde, yaratıcısı olduğu sosyometri sisteminin 
sistemik terapiye ve çift ve aile terapisine 
katkıları ne yazık ki birçok çift terapistinin aşina 
olmadığı bir alandır.  Oysa Moreno 1923 
yılından başlayarak psikoterapiye interaksiyonel 
bir bakış getirmiş ve 1973 yılı itibariyle çift ve 
aile terapisini sistemik olarak ele alan bütüncül 
bir yaklaşım geliştirmiştir. Moreno’ya çift ve aile 
terapisi alanında hak ettiği bilimsel referansların 
gösterilmemesi, kimi yazarlar tarafından 
kullandığı dilin nev-i şahsına münhasırlığıyla, 
kimi tarafından uygulama temelli çalışmalarının 
kendi kurduğu Sosyometri dergisi dışında 
yeterince yayınlanmamasıyla, kimi tarafından ise 
dönemdaşları ile olan ilişkileriyle açıklanmıştır 
(Campernolle, 1981). Sosyometri ve Psikodrama 
sisteminin dünyada ve ülkemizde bilinirliğinin 
artması ile sistemik bakış açısı ile çalışan Çift ve 
Aile Terapistleri birçok psikodramatik 
müdahaleyi uygulamalarında kullansalar da bu 
uygulamaların gerçek gücü ve derinliği ancak 
Moreno’nun bakış açısını ve psikoterapötik 
duruşunu anlamak yolu ile ortaya çıkabilecek 
niteliktedir.  

Moreno’nun sosyometrik sistemi, her türlü 
kişilerarası ilişkinin yakınlık, uzaklık ve ilişki 
kalitelerine göre incelenmesini mümkün kılar. 
Bireylerin iç dünyalarının dışa vurulmasının yanı 
sıra, ilişki dinamiklerinin anlaşılmasını ve bu 
dinamiklere geçmiş, şimdi, ve geleceği içeren bir 
zaman skalasında müdahale edilebilmesini 
sağlar. Toplumun en küçük biriminin birey değil, 
sosyal atom olduğunu söyleyen Moreno, 1937 
yılında yayınladığı ‘Kişilerarası Terapi ve 
Kişilerarası İlişkilerin Psikopatolojisi’ 
makalesinde şu şekilde yazmıştır: 

Teşhis için gerekli olan bilgi, hastanın o 
andaki özel yaşamının yapısı, kişiliğinin 
fiziksel ve zihinsel bileşenleri ve en önemlisi, 
o anda aile üyeleri ve içinde bulunduğu 
ilişkiler ağı ile nasıl etkileşim kurduğu ve 
davrandığıdır. (Moreno, 1937) 

Aynı yıl ‘Evlilik Üçgeninin Orta Aşamada 
Tedavisi’ makalesinde ise; 

‘Bir insanı ya da diğerini değil, kişilerarası 
bir ilişkiyi veya kişilerarası nevroz 
denilenebilecek bir olguyu tedavi 
ediyordum…Mental rahatsızlığı teşvik eden 
ve onu şekillendiren kişiler, rahatsızlığın 
iyileşmesindeki temel etkenler olmuşlardı’ 
der (Moreno, 1937). 

Moreno, çift veya aile üyelerinin, kimi zamansa 
ilişkiler ağı için önemli diğer bireylerin katıldığı 
(zamanının çok ötesinde bir vizyon ile evlilikleri 
ile ilgili terapiye gelen bir çiftin seansına kadın 
hastasının sevgilisini dahi dahil ettiği olmuştur) 
seanslarda terapistin bir kişiden diğerine hareket 
ederek hepsinin hayati durumları ile 
karşılaşmasını sağladığı ve ilişkilerarası sorunun 
tümünün tüm açıklığı ile keşfine olanak verdiği 
bu yönteme ‘durumsal tedavi’ der. Moreno’nun 
genellikle isminin özdeştiği grup ortamında 
gerçekleşen tedavilerden farklı olarak, durumsal 
tedavi, gerçek kişilerle, gerçek hayatın içinde 
uygulanır. 

‘Evlilik Sorunlarının Psikodramatik Tedavisi’ 
makalesinde Moreno, çift çalışmalarını ele aldığı 
bakış açısının tekniklerini şu şekilde sıralar:  

1. Herhangi bir gözlemci veya terapist 
olmadan protagonistler arası doğal 
diyalog 

2. Protagonistler arası doğal diyaloğun 
terapistin sessiz bir gözlemci olarak eşlik 
etmesi ile uygulanması 

3. Terapistin A ile B arasında geçen 
terapötik etkileşime a)yardımcı ego 
b)katılımcı gözlemci c) arabulucu 
yorumlayıcı olarak katılması 

4. Terapistin her protagonist ile diğerinin 
huzurunda görüşmeci olarak davranması 

5. Terapistin kişilerarası doğru tepki verme 
ve üretkenlik için katalizör olarak 
davranması 

6. Terapistin danışman ve rehber olarak 
davranması 
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7. Kendi kendine konuşma tekniği 
8. Rol değiştirme tekniği 
9. Eşleme tekniği 
10. Ayna tekniği 

Moreno’ya göre ‘bu on teknik, kişilerarası 
analize bireysel metodların başarılarına dek, 
belki de onları aşan bir derinlik katar’ (Moreno, 
1940, sy. 187-207; akt. Campernolle, 1981). 
Moreno’nun bu uygulamaları sonrasında 
öğrencileri tarafından çeşitli şekillerde ele 
alınmış ve yorumlanmıştır. 

Günümüzde Psikodramatik Çift ve Aile 
Çalışmaları 

Moreno’nun ışığında günümüzde Sosyometri ve 
Psikodrama sisteminde çift ve ailelerle yapılan 
çalışmaların iki temel biçimi bulunmaktadır: 1. 
Çoklu Aile-Çift Modeli 2. Tekli Aile-Çift Modeli 

1. modelde bir kaç aileden oluşan bir grup 
terapisi uygulaması, 2. modelde ise tek bir ailenin 
üyelerinden oluşan bir uygulama söz konusudur 
(Altınay,2011,b).  
 
Çoklu Aile-Çift Modeli’nde Evlilik Rol Kestirim 
Testi, koruyucu ruh sağlığı amaçlayan özel bir 
grup uygulaması olarak önemli bir yer tutar. 
Çiftlerin ilişkiden beklentilerini açıkça sergileyip 
inceleyebilecekleri ve uyumluluklarını test 
edebilecekleri bu model, ilk kez 1960’larda New 
York’taki Beacon Psikodrama Enstitü’sünde 
uygulanmıştır. (Moreno 1969, akt. Altınay, 
2011,b) 
 
Tekli Aile-Çift Modeli’nde ise çiftler veya aile 
üyeleri birbirlerinin hayatlarında gerçekten yer 
tutan kişiler olarak terapiye gelirler. Bu 
modeldeki psikodramatik uygulamalar, 
halihazırda yaşanan sorunların çoklu gerçeklik 
ile ele alınmasını ve aile üyeleri arasındaki 
iletişimin artarak sorunların kökenlerini ve 
duygu dünyalarının derinliklerini beraber 
keşfedebilmelerini sağlar. Mevcut sorunlara 
yaratıcılık ve spontanite ile yeni bakış açıları ve 
yeni çözümler getirilebilmesini olanaklı kılar. 
Tekli Aile-Çift Modeli’nde kullanılan bazı 
teknikler Evlilik Problemlerinde Yardımcı Ego 
Tekniği, Eşlerle Ayrı Görüşme Tekniği, 
Tedavide İnisiyatif Kullanma, Olumlu Sahneleri 
Oynama, Tartışmaların Eşler Tarafından  
 
 

 
 
 
Başlatılması ve Kültürel Atom’dur. Bu 
tekniklerin detayları için Deniz Altınay’ın 
Psikodrama’da Aile ve Çift Tedavisi (2011) 
makalesi incelenebilir. 

Moreno’nun öne sürdüğü temel teknikler, Tekli 
Aile-Çift çalışmalarında, veya durumsal 
tedavi’de bir çok farklı versiyon ile 
uygulanabilir. Hangi tekniğin ne zaman 
uygulanacağı, terapide hangi aşamada olunduğu, 
çiftin veya ailenin ihtiyacı, hedeflenen değişim, 
hazır olunuş gibi bir çok farklı faktöre bağlıdır.   
Mevcut çalışma, bire bir çiftlerle çalışan 
psikodramatistlerin kullanabileceği örnek bir 
uygulama modeli önermektedir. 

 Tekli Çift Çalışmasında Bir Uygulama 
Modeli Önerisi: Köken Aileden Seçilmiş 
Aileye Geçiş 

'Nasıl bir atomun çekirdeği ile elektronları 
arasında çekimsel bir işleyiş varsa, birey ve 
etrafındakiler arasında da sosyo-yerçekimsel bir 
işleyiş vardır. Bu işleyiş sosyometrik kuramda 
‘tele’ olarak adlandırılır.’ (Moreno, 1953) 

Sosyometrik bakış açısı ile ele alındığında çift 
ilişkisi, iki kişinin arasındaki ilişkiden çok daha 
ötesi, çiftin dahil olduğu sosyal atomların 
uzantısı, Moreno’nun deyişle ‘psikolojik ağlar’ 
bütünün küçük bir parçasıdır. Çift ilişkisinde her 
partner, ilişkiye kendine ait ilişki repertuarı, 
diğer bir deyişle 'tele menzili' ile dahil olur. 
Özellikle kişilerin ilk sosyal atomlarını oluşturan 
köken aile atomları, çiftin mevcut ilişkisine 
geçmişten geleceğe etki eden duygu, düşünce ve 
davranış örüntüleri yaratır. 

Psikolojik ağlar, bireylerin ‘sosyal 
plasenta’larında deneyimledikleri ilk ilişkilerle 
vücut bulur. Köken aile atomu içindeki aile 
dinamikleri, aile içi rol paylaşımları, karşılaşılan 
güçlükler ve bu güçlüklerle baş etme yöntemleri, 
bağ kurma becerileri, değerler, öncelikler, 
beklentiler, hassasiyetler ve kaynaklar, nesiller 
arası aktarım ile bireylerin hayatlarını 
şekillendiren 'psikolojik akış'ları, diğer bir 
deyişle her türlü sözel ve sözel olmayan iletişimi 
belirler. Kişilerin köken aile atomlarındaki 
kişilerarası psikolojik ağlar, kişilerin aldığı tüm 
somatik, psişik, sosyal ve transandant rollerin 
şekillenmesine eşlik eder. Zira benliği oluşturan 
tüm roller, bir bağlam içinde alınır, oynanır,  
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tekrarlanır, bırakılır, sağlamlaşır, geriler, 
bastırılır veya geliştirilir. Her partner, mevcut 
ilişkiye o ana kadar deneyimlediği rol repertuarı 
ile gelir. İki farklı rol repertuarı olan kişinin 
karşılaşması ile ilişkiye özgü yeni bir rol 
repertuarı oluştuğu söylenebilir. Çift ilişkisi, bu 
geçmişten gelen ile an'da yeniden yaratılan ve 
geleceğe atfedilen rol repertuarlarının 
bütününden oluşur. Dolayısıyla partnerlerin 
mevcut ilişkileri içerisindeki çeşitli rollerinin ve 
olumlu ve olumsuz interaksiyonları içeren 
psikolojik akışların kökenleri ile beraber ele 
alınması, mevcut ilişkinin dinamiklerini 
anlamlandırmayı olası kılar. Belki de 
sosyometrik bakış açısı ile çift terapisi, köken 
aileden çift ilişkisine taşınan rol repertuarlarının 
ve partnerlerin bireysel ve ortak sosyal atomları 
içindeki psikolojik akışların mevcut ilişkiye 
etkisinin araştırılması, anlamlandırılması, 
ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması olarak 
tanımlanabilir.  

Çift ilişkisinde süregelen içsel dinamiklerin 
psikodramatik teknikler ile dışsallaştırılması, 
derinlikli ve hızlı içgörülerin edinilmesini ve 
değişim yolunda eyleme geçişin 
kolaylaştırılmasını olası kılar. Zira sözel olanın 
ötesine geçerek somutlaştırılan içsel gerçekler, 
partnerlerin hem kendilerini hem birbirlerini 
daha net bir göz ile görmelerini, kalıplaşmış 
sözel iletişim örüntülerinin döngüsünden çıkarak 
ilişkilerine ve kendilerine bir yeniden 
değerlendirme ve farklı yapma alanı sağlar. 
Mevcut makalenin önerdiği 'Köken Aileden 
Seçilmiş Aileye Geçiş' modeli, köken aile 
atomlarının anlaşılması, mevcut çift ilişkisinin 
partnerlerin iç dünyalarındaki temsillerinin 
dışsallaştırılması, karşılıklı ihtiyaçların 
belirlenmesi ve arzulanan çift ilişkisi için bir 
vizyon oluşturulması hedeflerini içerir. Bu 
hedefler her aşamada psikodramatik tekniklerden 
yararlanarak ilişkinin rol repertuarının yeniden 
düzenlenmesine hizmet eder. 

Bu uygulamanın her aşaması ayrı ayrı seanslarda 
ihtiyaca ve bağlama göre kullanılabilir. Her 
aşama, kendi başına değerlendirme yöntemi 
olarak kullanılabilir veya değişimi katalize 
etmeyi hedefleyen bir oturuma dönüşebilir. Her 
aşamada ek teknikler kullanılarak ortaya çıkan 
temalar daha derinlemesine ele alınabilir. 
Uygulamada çoğunlukla olduğu gibi, her 
aşamanın kendi içinde ortaya çıkan küçük bir           

 

 

detay, apayrı bir seans konusu olabilir. Burada 
sözü edilen modeldeki gibi beş aşamalı bir 
uygulama yapıldığında ise, uygulamanın 
amacının daha hedef odaklı tutulması önerilir. 

Mevcut model, terapistin odasında bulunan 
objeler, terapötik kartlar, sanat eserleri 
reprodüksyonları vb. önceden seçilmiş ve her biri 
farklı yorumlanabilecek çeşitli nesnelerle 
uygulanabileceği gibi, kişilerin çantalarından 
çıkan eşyalar, renkli kalemler, vb. gibi daha basit 
araçlarla da uygulanabilir. Nesne seçimlerinin 
anlamları ve sembollerin protagonistler ve 
terapist tarafından yorumlanması, bu makalenin 
hedefini aşan, ancak yetkinlik gerektiren önemli 
bir konudur. Zira dışavurum, sırları 
somutlaştırarak seçimler aracılığıyla ortaya 
koyar. 

Köken Aileden Seçilmiş Aileye Geçiş Modeli 
Uygulama Aşamaları 

1- Başlangıç aşaması  

Terapistin çift ile diyaloğu ve sözel ısınma ile 
gerçekleşir.  Bu aşama terapinin hangi 
noktasında olunduğuna göre farklılık gösterir. 

2-Köken aile atomları ve temel psikolojik akışlar  

Bu aşamada her partner çeşitli obje, figür, 
projektif kart vb. materyali kullanarak kendi aile 
atomunu oluşturur. Öncelikle birinci partner 
kendi aile atomunu yaparak tanıtıcı eşlemeler 
yardımıyla köken ailesini tanıtır. Sonrasında her 
aile bireyinin rolüne geçerek kendisi hakkındaki 
görüşlerini söyler. Daha sonra ayna 
pozisyonundan aile atomuna bakarak her aile 
bireyi ile kendisi arasındaki temel psikolojik 
akışları tanımlayarak her baskın akış için birer 
obje seçer. Objeleri kendisi ile aile bireyleri 
arasına yerleştirir. Daha sonra ikinci partner 
aynısını kendi köken ailesi için yapar. Bu 
aşamada her iki partner kendi köken aile 
dinamiklerini, köken ailelerinden ilişkiler 
hakkında öğrendikleri örüntüleri ve 
içselleştirdikleri duyguları paylaşırlar. Bu 
noktada çift için yeni bilgiler ortaya çıkabileceği 
gibi, bilindiği düşünülen bazı ilişki dinamikleri 
ile ilgili detaylar daha iyi anlaşılabilir.  
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3- Mevcut çift ilişkisi duygu ve değer heykeli 

Bu aşamada her partner sırayla içinde 
bulundukları ilişkide kendileri ve partnerlerini 
gösteren birer obje seçer ve yerleştirir. Daha 
sonra kendi algılarına göre ilişkilerindeki 
duyguları ve değerleri algıladıkları sosyometrik 
konuma göre yerleştirerek objelerden bir heykel 
oluşturur. Bu aşamada partnerler mevcut 
ilişkileri hakkındaki bireysel algılarını 
birbirleriyle paylaşmış olurlar. Kendilerine daha 
yakın veya uzak hissettikleri duygular, rahatsız 
oldukları duygular, özlemini çektikleri 
duygularla, ilişkilerinin üzerine kurulduğunu 
düşündükleri değerleri birbirlerinin bakış 
açısından görme şansı elde ederler. 

4- Mevcut çift ilişkisinde bireysel ihtiyaç atomu 

Bu aşamada partnerler sırayla kendilerini 
merkeze koyarak mevcut ilişkilerindeki 
ihtiyaçlarının atomunu yaparak birbirleriyle 
paylaşırlar. Bu aşama partnerlerin kendilerine, 
beklentilerine, özlemlerine, ihtiyaçlarına ve 
hayallerine bakabildikleri; diğerini suçlamadan 
kendi gerçeklikleri ile ilgili taleplerini dile 
getirebildikleri aşamadır. Köken aileden mevcut 
ilişkiye taşıdıklarının ne kadarının an’ın 
gerçekliğine uygun ve güvenli bir bağ kurmaya 
yönelik, ne kadarının ise geçmişin etkisi ile 
ilişkiyi sabote eden tarafta olduğu ayrıştırılır. 

5-Hedef ilişki heykeli 

Son aşamada partnerler masadaki tüm heykel ve 
atomların üzerinden geçerek mevcut ilişkilerine 
köken ailelerinden getirdikleri hassasiyetleri, 
kendileri için olumsuz veya olumlu olmuş olan 
psikolojik akışları, mevcut ilişkilerine dair algı 
ve ihtiyaçlarını paylaşarak benzer, farklı, uyumlu 
ve uyumsuz dinamiklerini konuşurlar. 

Tüm bu paylaşımlardan sonra mevcut ilişkilerini 
merkeze koyarak, beraber arzuladıkları ilişkiye 
dair bir hedef, duygu ve değerler atomu yaparlar. 
Bu aşama çiftin beraber çalışmasını, birbirlerinin 
hassasiyetleri, kırmızı çizgileri ve ihtiyaçlarına 
duyarlı bir şekilde ortak çalışmalarını ve bir nevi 
‘pazarlık’ yapmalarını gerektirir. Hedef ilişki 
heykeli, partnerlerden ikisi için de ideal veya 
kusursuz olanı değil, birbirleriyle kurabilecekleri 
olası bir gelecek için temel alabilecekleri bir 
pusulayı oluşturma amacı taşır. 

  

 

Uygulamada Terapist Duruşu 

Terapist, her aşamada çiftin iletişiminin 
olabildiğince açık, anlaşılabilir, paylaşımcı ve 
derinlikli olmasını kolaylaştırmakla ve 
cesaretlendirmekle yükümlüdür. Bunun için kimi 
zaman soru sormak, kimi zaman eşlemek, kimi 
zaman yorumlamak gibi farklı pozisyonlardan 
müdahalelerde bulunur. Sosyometrik bağların 
keşfedilmesi, dışsallaştırılmış duygu, değer, 
ihtiyaç ve isteklerin her birinin kişilerin iç 
dünyasındaki öncelik ve yoğunluklarının 
yorumlanması, sembollerin anlamlandırılması, 
bir aşamadan diğerine geçilip geçilmeyeceği, ne 
zaman geçileceği, aşamalar arası bağlantıların 
kurulması, partnerlerin paylaşımlarında zaman 
dengesinin gözetilmesi, ortak hedefler 
oluşturulurken her iki partnerin de ihtiyaç ve 
verme kapasitelerinin gerçekçi bir şekilde 
gözetilmesi gibi konular da yine çiftin 
gerçekliğine uygun olarak terapistin 
yönetimindedir.  

Değerlendirme ve Sonuç 

Bu çalışma modeli, her partnerin ilişkiye dair 
kendi gerçekliğini diğerinin şahitliğinde ortaya 
koyarak, partnerlerin hem içgörü hem empati 
seviyelerinin arttırılmasını, ortak bir gelecek 
hedefinde buluşarak paylaşılan bir gerçekliğe 
varmalarını hedefler.  Modelin her aşamasında 
ortaya çıkacak yeni bilgiler, hem çift çalışması, 
hem de partnerlerin bireysel çalışmaları için 
zengin bir kaynak sağlar. Sosyal atom ve 
psikolojik akışların somutlaştırılması ile 
sosyometrik bir çok analize ve psikodramatik 
müdahalelere imkan tanır.  
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ÖZET 

 

Her bireyin, annesinin karnında ve hatta zihninde 
oluşmaya başladığı andan itibaren, cinsiyet rolü 
ile ilişkisi başlar. Buna sürekli yaşayan rol 
diyebiliriz. Sürekli yaşayan roller, kişinin yaşamı 
süresince her zaman etkilidir ve benliğin 
tanımlanmasında da önemli rol oynar. Kişinin 
cinsiyet rolüyle ilişkisinde; ailesinin, ailesinin 
kuşaklararası aktarımının ve içinde bulunduğu 
toplumun etkisi büyüktür. Bu etki kişinin kendi 
cinsiyet rolünü algılayışını ve rolü alma 
kapasitesini belirleyen bir konumdadır. Cinsiyet 
rolünün zemin hazırladığı ebeveynlik rolü, 

güncel rol olarak da tanımlanabilir. 
Psikodramada kadın ve anne rolünün üzerine 
hazırlanmış olan bu makalede; iki role ayrıca 
değinilmiş ve bu iki rolün birbirleri ile olan 
etkileşimlerinden bahsedilmiştir. Kadınlık 
rolünün annelik rolünü etkilediği ve annelik 
rolünün de cinsiyet rolünü yeniden 
şekillendirdiği hatta rolü yeniden yaratabildiğine 
değinilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kadın rolü, anne rolü, rol 
etkileşimleri 

 
 

ABSTRACT 

 
From the moment that everyone begins to form 
in his mother's womb and even in his mind, his 
relationship with his gender role begins. This is 
what we can call a continuous living role. 
Permanent roles are always effective throughout 
a person's life and play an important role in 
defining the self. In relation to the person's 
gender role, the impact of his family, the 
intergenerational transmission of his family and 
the society in which he lives is great. This effect 
is in a position that determines the person's 
perception of their own gender role and their 
capacity to take the role. The parenting role, on 

which the gender role is grounded, can also be 
defined as the current role. In this article prepared 
on the role of women and mothers in 
psychodrama; The two roles are also mentioned 
and the interactions of these two roles with each 
other are mentioned. It has been mentioned that 
the role of womanhood and that the role of 
motherhood reshapes the gender role and can 
even recreate the role. 
Keywords: Role of woman, role of mother, role 
interactions
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Psikodrama Grup Psikoterapisi Sistemi ve sahip 
olduğu kuramlar öncelikle insanın sağlıklı 
gelişimi ile ilgilenmektedirler. Bu psikodramatik 
yaşam felsefesinin de temelini oluşturmaktadır. 
Sağlıklı olan çok iyi anlaşılmalı ve 
geliştirilmelidir. Geliştirilmesi için yöntemler ve 
bakış açısı gereklidir (Altınay, 2021a). Sağlıklı 
olan rolü yaratmak, bunun için bakış açısı 
geliştirmek ve olumsuz etkilerini ayıklamak 
kolay bir deneyim değilse de yaratıcı ve spontan 
olarak, bu deneyimi kolay kılmak mümkündür. 
Yaratıcı ve spontan olarak birçok sağlıksız ve 
olumsuz etkilerden uzakta kalınabilir. 
 
Moreno; kültürün olumsuz etkilerini ayıklamak 
ister, yaratıcı ve spontan olmaya cesaretlendirir 
ve rol yaratmaya yüreklendirir. Rol, kültürü 
değiştirecektir (Altınay, 2021a). Rolün kültürü 
değiştirmesi sayesinde, alınan roller de değişime 
uğrar ve kişinin rol kapasitesi genişler. 
 
Makalede değinilen kadın rolü ve anne rolü, ikisi 
de sosyal rol kategorisindedir. Ayrıca anne rolü, 
kadın rolünün bir alt rolüdür. Sosyal roller, 
üçüncü sıradaki rol kategorisi olarak bebeğin 
yaşamına dahil olur ve başkaları ile olan ilişkisini 
tanımlayan rollerdir. Sosyal roller, içinde 
yaşadığımız sosyometrik yapı içindeki kişiler ile 
kurduğumuz ilişkilerin tanımlarıdır. Öğretmen 
rolü, anne rolü, kadın rolü gibi sayısız rolleri 
içinde barındırır. Sosyal rollerimizin toplamı 
“Sosyal Kimliğimizi” oluşturur. Sahip olunan 
sosyal rollerimizin neler olduğu ve bir gün içinde 
bu rollere verilen zaman miktarları, sosyal 
kimliğimizin anlaşılmasında önemli rol oynarlar. 
Sahip olduğumuz tüm sosyal rollerin haritası 
sosyal kimliğimizin haritasıdır. İlk sosyal rol 
etkileşimi anne ve bebek rolleri arasındadır ve bu 
rollerin sağlıklı alınması, oynanması ve 
sonrasında o anne ve o bebeğe özgü olarak 
yaratılabilmesi diğer sosyal roller içinde de aynı 
derecede sağlıklı olunmasını sağlayacaktır 
(Altınay, 2021b). Yani bebeğin anne ile olan 
etkileşimi spontan olduğunda, bebeğin sosyal rol 
kapasitesi genişler. Rolü spontan olarak 
alabilmek, rolde yaratıcı olmak ve rol 
etkileşimlerinin sağlıklı olabilmesi amacıyla 
psikodramada kadın, anne rolleri ve bu iki rolün 
birbirleri ile etkileşimine yer verildi. 
 
 
 

Psikodramada Kadın Rolü 
 
Moreno; “rol bir kültürün ve toplumun en küçük 
işlev birimidir ve rol kültürden çıkmaz, kültür 
rolden çıkar” demektedir. Bu ifade 
‘psikodramada kadın rolü’ başlığı altında 
değerlendirildiğinde burada rolün, kültürden 
daha büyük bir etki alanına sahip olduğu yani 
rolün kültürü belirlediği bilgisi ile karşılaşılır. 
Alınan kadın rolü kültürü etkiler ve kadın algısını 
oluşturur. Rol ne kadar spontan olursa, o kadar 
özgün ve yaratıcı olur. Bu da kadının toplum 
içindeki kadın rolünü yeniden şekillendirmesine 
yardımcıdır. Yeniden şekillendirme; alınan rol, 
oynanan rol ve yaratılan rol olarak 
detaylandırılabilir. Başka bir deyişle; kadın ne 
kadar spontan olabilirse alınan, oynanan ve 
yaratılan kadınlık rolü o ölçüde spontan olur. 
 
Rol, Ben’in kabullendiği gerçek ve algılanabilir 
bir tavırdır. Bireyin bir duruma verdiği bireyler 
arası veya nesne ilişkilerinde belli bir anda aldığı 
tavır ve gösterdiği davranış tarzıdır. Rol insanın 
bir fonksiyon biçimi olarak başka insanların veya 
objelerin var olduğu özel bir ana verdiği özel bir 
tepkidir (Moreno, 1974, akt. Altınay, 2021, sf:65 
a) Bireyselleşme süreci içinde, kişinin sosyal 
atomu genişlemeye, çeşitlenmeye ve 
zenginleşmeye başlar. Sağlıklı birey anne, baba, 
çocuk üçgeninden yavaş yavaş sıyrılır, ikinci 
derece akrabaları, arkadaşları ve eğitmenlerini 
sosyal atomuna almaya başlar (Altınay, 2021a). 
 
Moreno kuramlarını geliştirirken tüm rollerin 
belli bir derecede özgürleşmesinin gerekliliğini 
vurgulamıştır. Rollerin özgürleşmesi bize göre 
rol içinde spontan olabilme ile doğru orantılıdır 
(Altınay, 2021a). Rollerin özgürleşmesi kadın 
rolü perspektifinden değerlendirildiğinde, 
kültürden etkilenen kadının rolünün 
özgürleşmesi birçok tespiti beraberinde getirir: 
Konuşma dilini kültürün yapısına uygun 
kullanan, ses tonunun yükselmemesine dikkat 
eden, kahkahasının tonunu ayarlaması 
gerektiğini bilen, kelimelerini kültüre göre seçen, 
kendini kapatan-açan, dışarıda bulunma saatini 
içinde bulunduğu topluma göre seçen, kılık 
kıyafetinin seçimini başına gelebileceklerle 
açıklayan bir grupla da beraber olduğunu bilen, 
dolayısıyla yaşadığı olumsuz bir deneyimi hak 
ettiğini düşünebilen ya da bundan dolayı kendini 
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suçlayan-suçlu hisseden kadın, rolünü 
özgürleştirebilmesi için cesarete ihtiyacı vardır.  
Bu tip toplumlarda yetişen kadının, kadın rolü 
kültüründen bağımsız olarak gelişmez, ayrıca 
alınan kadın rolü kültürü etkiler. Kadın rolünün 
kültürden önemli ölçüde etkilenmesi durumu, 
kadının kendi annesi ile olan ilişkisini de 
düşünerek değerlendirilmelidir. Çünkü annenin, 
kadınlığa dair kültürün ve toplumun evde bir 
yansıma hali vardır. Dolayısıyla anneyle olan 
ilişki, kadınlığı etkiler. 
 
Kadınlık tasarımına dair çatışmaların kökeni, 
anneyle olan ilişkiye dayanır (Abrevaya, 2013). 
Anneyle olan ilişkisinde çatışmalarını 
çözümleyemeyen, bununla ilgili farkındalığı 
düşük olan ya da içselleştirdiği kadın rolünü 
sorgulamayan ve idealindeki kadın rolünün 
üzerine düşünme alanı olmayan kadının; kadınlık 
ve kadınlık alt rollerini alırken güçlük yaşaması 
kaçınılmazdır. 
 
Bir kadının yolculuğu, tamamlanamayan yas 
süreciyle ilgilidir. Anneden devredilemeyeni, 
doğası gereği aktarılamaz olanı kabullenmesi, 
geçmişte olanları ve olmamış olanların yasını 
tutmak sayesinde hafiflik ve neşeye yer 
açılabilecektir (Arslantürk, 2022). Kadının 
annesi ile karşılaşması mümkün olduğunda 
yasını tutabilecek ve bir duruma verdiği tepki 
farklılaşacak yani spontanitesi artacaktır. Bir 
diğer deyişle, kadın annesinden aldıkları ve 
alamadıkları, yaşadıkları ve yaşamadıkları ile 
karşılaşabilme cesareti gösterdiğinde yeni bir 
anne-çocuk ilişkisi ve yeni bir benlik algısı 
oluşacaktır. Dolayısıyla değişim mümkün 
olacaktır. 
 
Spontanite teorisi; cesaretin spontaniteyi 
arttırdığını, kaygının ise spontaniteyi azalttığını 
ve hatta patolojiye yol açtığını söylemektedir 
(Altınay, 2021a). Kadın, rolünü sadece içinde 
bulunduğu kültürle açıklamaya ya da almaya 
kalkışırsa spontan rol alabilmesi, kadınlık rolü 
içerisinde spontan olabilmesi pek mümkün 
değildir. Buradan hareketle Moreno’nun 
dediğine dönecek olursak; kültür rolden çıkar. 
Rolün ne kadar spontan alındığı ya da alınmadığı 
veya rolün ne kadar ezbere alındığı yani kültürel 
konservelerden beslenip beslenmediği konusu 
kültürü oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu durum  
alınan rolün kapasitesini arttırmakta ya da 
değiştirmemektedir.  

 
 
 
Psikodrama sahnesinin artık gerçekliği, bireyin 
yeni eylemler deneyimleyerek yeni roller 
yaratmasını sağlar. Katarsis beden zırhını 
kırarak, bedenin anda kalabilmesini sağlayarak, 
şu anın gerektirdiklerine göre anı 
deneyimlemesini sağlar (Leblebicioğlu, 2013). 
Bu sayede kadın yeniden kadınlık rolünü inşa 
edebilecek, yeni rol yaratabilecek ya da rol 
esnekliği kazanabilecektir. 
 
Kadınlık, cinsellik ve annelik rolleri; literatürde 
iç içe olduğu gibi söylemlerde de iç içedir. Bu 
nedenle yazarken de benzer karışıklıktan 
bahsetmek mümkünken, birbirinden ayrı ayrı 
bahsetmek kolay değildir. Yine bununla beraber 
kadınlık, cinsellik ve annelik rolü; bireyin 
biyolojik cinsiyet doğrultusunda önceden 
belirlenmiş olduğu gelişim sürecinin tamamını 
ilgilendiren, kapsamlı ve derin rollerdir. Ayrıca 
bunlar, toplum tarafından atıfların daha fazla 
olduğu üzerine hep konuşulan rollerdir. Böylesi 
bir rol içerisinde kişinin yeni bir duruma uygun 
ya da eski duruma yeni ve uygun tepki verebilme 
yeteneği yani spontanitesi etkilenmektedir. 
 
Toplumsal cinsiyet rolü, kısa süre devam eden 
bir rol değil, yaşam boyu var olan, her role eşlik 
eden diğer rolleri etkileyen, sınırlarını belirleyen 
bir roldür ve kapsayıcılığı bireyin ruh sağlığını 
doğrudan ve büyük ölçüden etkilemesine neden 
olmaktadır (Kağıtçıbaşı, 1976-1977). Biyolojik 
cinsiyet, somatik bir roldür ve aynı zamanda 
toplumsal cinsiyet rolünün temel belirleyenidir. 
Kadına özgü; gebelik, doğum, emzirme, emme 
gibi annelik alt rolleri ile bağlantılı roller, 
somatik rolün cinsiyetle ilgili bileşenleridir.  
 
Bireyin kendisini gerçekleştirebilmesi, spontan 
davranabilmesi, rol içerisinde bloke olmaması, 
arzu etmediği rolleri üstlenmeyi reddetme ve 
arzu ettiği rolleri alabilme cesaretine sahip 
olabilmesi, eylem açlığının devam edebilmesi, 
ruh sağlığını koruyabilmesi için biyolojik 
cinsiyeti doğrultusunda belirlenen ve toplum 
tarafından kendisine dayatılan rol kalıplarından 
arınmasıyla mümkündür. Toplumsal cinsiyet 
rolünün bireyi nasıl etkilediğini, geçirdiği 
aşamalardaki gelişimin nasıl olduğunu 
anlamlandırarak bu kalıplardan arınmak ya da 
fark etmek mümkün olabilir (Kıray, 1981). Bu 
arınma ya da fark etme ile kişi asıl kendi ile 
karşılaşabilecek ve seçim yapabilme cesareti 
gösterebilecektir. Seçim yapabilen kişinin, kadın  
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ve anne rolleri de bu cesaretten etkilenecek ve rol 
kapasitesi artacaktır. 
 
Psikodramada Anne Rolü 
 
Bazı kadınlar açısından çocuk sahibi olmak, 
annenin ruhsal nüfuzundan kurtulmak ve yetişkin 
olmak anlamını taşır (Abrevaya, 2013). 
Dolayısıyla anne olmak bir yanıyla yas sürecini 
beraberinde getirebilir. Bu yas sürecine; anneden 
ayrışmak, eski çocuk rolünü alamamak, yeni 
olana geçiş, gördüğü anne rolünü yeniden gözden 
geçirmek gibi durumlar eşlik eder.  
 
Anne olmak; kendi annesi gibi olmak istemek ve 
istememek arasında ikircikli hisler yaşamak gibi 
deneyimlere kapı aralar. Anne, kendi anne rolünü 
ortaya koymaya çalışırken, ya tamamen kendi 
annesi gibi bir anne olmak ya da tam tersini 
yapmaya çalışmak gibi iki uçta gezinen bir tutum 
sergileyebilir. Bu iki tutum da doğru değildir.  
 
Annenin bilinç düzeyinde isteği, annesi gibi 
olmak ya da olmamak ise bir rol yaratma 
sürecinden bahsetmek mümkün değildir. Anne 
yeni annelik rolünü yaratmaz ise ve kaynağı 
annesi gibi olmak veya olmamak ise ya gördüğü 
annelik rolünü ya da tam tersini sergiler. Bu 
sergileme; annenin çocuğunu eşleyebilme, 
kırıldığında onarabilme kapasitesini etkiler. 
 
‘Yeterince eşlenmiş, doğru aynalanmış, kırılma 
ve onarımlar yoluyla kendilik düzenlemesini 
öğrenebilmiş olan çocuk, güçlü bir benlik 
duygusu ve empati kurma yeteneği geliştirir.’ 
(Türköz, 2013). Yeterince eşleyebilen, ayrılırken 
suçluluk hissetmeyen, cesur olabilen ve rol 
esnekliği olan annelerin çocuklarında güçlü bir 
benlik duygusu gözlemlenebilir.  
 
İlk rol denemelerinde çocuklar aynı zamanda 
ebeveynlerinin rollerine geçip o rolden 
kendilerini gözlemlediklerinde ilk rol değiştirme 
çalışmalarını da gerçekleştirmiş olurlar. Burada 
kendi algılarından, diğerinin bakışına yani artık 
gerçekliğe geçiş yaparlar (Bilik, 2017). 
Dolayısıyla annenin spontanitesini beslemesi, 
bebeğinin alacağı ilk rol denemeleri açısından da 
yararlı olacaktır. 
 
Kişinin spontanitesi, kendi yaratıcılığı ve rolleri 
ile nasıl ilişki kurduğuna bağlıdır (Altınay, 
2020). Kişi kendi rol yaratmadığında ya da var 
olan rolleri ile çatışmalı bir ilişkisi olduğunda  

 
 
spontanitesi de olumsuz anlamda etkilenir. 
Annenin bebeği ile kurduğu ilişkide; bebeğin 
ihtiyaçlarını karşılarken spontan olmayışı ve 
andan kopuk olması başka bir deyişle disosiye 
olması bebeğin psişik rol aşamasında anne ile 
sağlıklı ilişki kuramamasına neden olabilir. Bu 
kopukluk annenin; yeni anlar yaratamamasına, 
duygudan yoksun olmasına, çocuğunun verdiği 
mesajları anlayamamasına zemin hazırlar ve rol 
yetersizliği görülür. 
 
Rol yetersizliği, bireyin annesinin ve geniş 
çevresinin ve koşulların etkisiyle belli rolleri 
almasının engellenmesi ya da cesaretinin 
kırılması yolu ile oluşan bir rol sorunudur 
(Altınay, 2021a). Annesinin davranışlarını 
kopyalayan ya da reddeden bir tutum da rol 
yetersizliğinin bir örneğidir. Bebeği izlemeden 
hareket eden anne; bebek ağladığında otomatik 
bir davranış gibi ağzına meme-emzik vererek ya 
da yüksek hızda sallayarak bebeğinin asıl 
ihtiyacını görmeden hareket edebilir. Böylece 
bebekle birlikte olmadan, birlikte yapmadan ve 
birlikte hissetmeden bebeği ile olan ilişkide, 
ilişkilerinin mekanikleşmesine neden olabilir. 
Mekanikleşen ilişkide; spontanite ve yaratım söz 
konusu değildir. 
 
Toplum tarafından belirlenen anne olmanın ne 
demek olduğu, anneler için belirlenen uygun 
davranış kalıpları, annenin yeni bir rol yaratma 
cesaretinin kırılmasına neden olur. Annenin rolü 
toplum tarafından belirlendiğinde, yeni bir rol 
yaratamadığında, annenin tüm spontanlığı 
bozulacaktır.  
 
Anne bebeğine güvenlik ve korku nedeniyle ya 
da başka herhangi bir nedenle, konserve yani 
önceden saptanmış davranışlar sergilediğinde, 
örneğin; çevreden duyduğu hurafeler, kendi ön 
yargıları, kişisel kaygıları ve yanlış öğrenmeleri 
bebeği ile onun davranışları ve gelişmişliği ile 
uzaktan yakından ilgisi olmayan tepkileri ona 
vermeye başlar, doğaldır ki bunlar spontan 
tepkiler değillerdir ve bebeğin de spontanitesini 
engeller ve onun gelişiminde son derece önemli 
duraksamalara sebep olur (Altınay, 2021a). 
Konserve davranışlara tema üzerinden örnek 
olabilecek “Çocuğu ağlatma, sustur, 
üzülmesin…” gibi ifadeler bebeğin susunca 
mutlu ve sakin olduğu yorumuna götürebilir. Bu 
bilgi ile hareket eden anne, çocuğun boşaltmaya 
çalıştığı stresi, yaşayabileceği katarsisi, 
zorlandığı durumu, istemediği davranışı  
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anlamayarak susturmak adına hareket edebilir, 
susturabilir ve bebeğini susturduğu için daha iyi 
hissedebilir. Bu iyi hissetme kısa sürelidir ve 
doğru değildir. Uygun olan yeni bir an 
yaratılabilmesi, çocuğun neden ağladığını 
gözlemleyebilmek ayrıca ağlamasına da alan 
açabilmektir. Çocuğun ağlamasına tahammül 
gösteremeyen bir topluluk için olumsuz olana yer 
verebilmek, alışılagelmişin dışında ve spontan 
bir eylemdir. 
 
Spontanite yeni ya da eski durumlara yeni veya 
uygun tepki verme hali olarak tanımlanır 
(Altınay, 2021b). Annenin spontan ve yeni 
annelik rolü yaratabilmesi için kendisi ve annesi 
ile karşılaşabildiğinde, annesinin annelik 
rolünden almak istediklerini ve almak 
istemediklerini seçebilecek ve kendi annelik 
rolünü yaratabilecektir. Bu sayede yeni rol 
yaratabilmeye cesaret edebilecek ve sorumluluk 
alabilecektir. 
 
Yaratıcı ve spontan olmak cesur olmayı 
gerektirir. Cesaret, pek çok yerde anlaşılageldiği 
üzere sonucu düşünülmeden harekete geçmeyi 
temsil eden gözü pek kavramı ile 
karıştırılmamalıdır. Cesaret, sorumluluk 
alabilmek ve aynı zamanda seçim yapabilmek 
demektir. Bu yolda bireyi güdüleyen kaynak 
inançtır. İnancı kişinin kendine olan inancı başta 
olmak üzere, diğerlerine, oldurduklarına kadar 
genel bir çerçeveye yerleştirmek gerekir (Bilik, 
2016).  
 
Annenin bebeği ile spontanlığının artması için 
toplum tarafından belirlenen kurallar ve 
kalıplardan ziyade kendi birliktelik 
deneyimlerini yaratma cesareti anne ve bebeğe 
verilmelidir. Kişinin yaratıcı ve spontan olması 
en önemli ruh sağlığı kriteri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Geçmiş ya da gelecekte yaratıcı 
olmaktan bahsedilemez. Spontanite ancak An’da 
var olabilir (Altınay, 2021a). Bu cesaret, anne ve 
bebek birlikteliğine bırakıldığında daha yaratıcı 
bir birliktelik ve sonucunda yaratma cesareti olan 
anne-bebekten bahsetmek mümkün olabilir. 
Anne ve bebeğin bu cesur ve yaratıcı birlikteliği 
sayesinde hem annenin hem bebeğin tüm 
rollerini olumlu yönde etkilenir.  
 
Anne ve bebek arasındaki en önemli bağ; birlikte 
yapma, birlikte hissetme ve birlikte olma 
deneyimi ile gelişir, anne tüm bunları bebeğiyle 
yaparken aynı zamanda spontanitesini bebeğine  

 
 
geçirir. Bu sayede bebek gelecekte kuracağı 
ilişkilerde yakınlıkla ilgili sorun yaşamayıp bağ 
kurmakta zorlanmayacaktır (Altınay, 2021a). 
Anne spontan olduğunda, toplumun dayattığı 
annelik kalıplarının ve kutsallık atfedilen 
anneliğin de farkında olabilecek ve konserve 
davranışları fark edebilecektir. Bu sayede 
annelik rolünü yaratabilir. 
 
Anne, bebeğin ihtiyaçlarını tam olarak 
karşılamaya devam eder ve sonra yeni 
davranışlar öğrenmesi, yeni yetenekler 
geliştirmesi ve yokluklar ve düş kırıklıklarıyla 
baş edebilmesi için bebeği bireyselliğine doğru 
bir yola çıkarır (Demirel, 2018). Bu deneyimle 
anne ve bebek kendi birlikteliğinde hem 
bağlanmayı hem ayrışmayı güvenli alanda 
deneyimleyecektir. Bu güvenli deneyim 
sayesinde bebeğin spontan olma kapasitesi 
genişleyecek ve yeni rol yaratabilecektir. 
 
Kadın Rolü ve Anne Rolü Rol Etkileşimleri   
 
Bir kadının anne olabilmesi için içselleştirdiği 
anneyle ilişkide ne kadar da risk alması ve yol kat 
etmesi gerekir (Abrevaya, 2013). Kadının 
annelik deneyimi; annesiyle yeniden karşılaştığı, 
var olan ilişkisini sorguladığı, çocukluk 
anılarının sık sık aklına düştüğü bir deneyimdir. 
Kadın yeni anne rolünü alırken; anneden 
öğrendiği gibi bir annelik yerine kendi annelik 
rolünü yaratabildiğinde ve annesinden 
beslenmek istediği taraflarını alıp beslenmek 
istemediği taraflarını bıraktığında yeni rolü 
yaratabilecektir. 
 
Kadınlık ve annelik hem birbirinin içinde 
geçişleri olan, hem de birçok yönden farklılıkları 
olan iki roldür. Annelik, kadınlık rolünün bir alt 
rolüdür. İkisi de sosyal roller kategorisindedir. 
Annelik, kutsallaştırmanın dışında bırakarak, 
yoğun mesai gerektiren bir roldür ve bu yoğunluk 
kadın rolünü doğrudan etkilemekte dolayısıyla 
kadın rolü de değişime uğramaktadır.  
 
Bebeğin ilk ilişki kurduğu kişi bakım verenidir, 
genellikle de annesidir. Annelik rolü birçok alt 
rolü kapsar. Bu rollerden sevgi gösteren, yakınlık 
kuran, beslemekten memnun olan, hisseden, 
şefkat gösteren, anlayışla karşılayan, eğlenen, 
heyecanlanan, sakinleştiren gibi psişik alt roller 
annede gelişmediyse, anne bu alt rolleri ortaya 
koyamıyorsa, çocukta da bu rollerin sağlıklı 
gelişmesi pek mümkün değildir. 
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Kadın rolünü negatif algılayan ve devamında 
anne rolünü deneyimleyen bir kadının çocuğunu  
bırakıp işe gitmesi üzerine örnek yerindeyse; 
‘suçluluk ve utanç’ duygusu hissetmesini sadece 
annelik rolü ile açıklamak mümkün değildir. 
Suçluluk ve/veya utanç duygusu hisseden 
annenin sakinleşmesi ve bu iki olumsuz duyguyu 
kendinden uzaklaştırıp yerine spontan olmayı 
tercih ederse çocuğu ile iletişimi ve ayrılığı 
konuşma biçimi de farklılaşacaktır. Ayrılığı ifade 
edebilmek, çalışmanın güzel bir şey olduğunu ve 
bundan annesinin keyif aldığını aynı zamanda 
onun da o sürede kimle vakit geçirecekse o 
kişiyle birlikte keyifli vakit geçireceğinden 
bahsedip ayrılabilir. Bu ifadede suçluluk ve utanç 
yoktur, olmaması bebeğinin de bir durumu ya da 
ayrılığı sağlıklı değerlendirebilmesi için iyi bir 
tercihtir.  
 
Kadının, annelik rolü ortaya çıktığında birçok 
önemli rol etkisini yitirebilir. Kadın rolünün; 
anne, ev kadını, doğuran, çalışan, eğlenen, cinsel 
partner gibi alt rolleri vardır. Anne alt rolünün; 
seven, emziren, güven veren, bakım veren, 
besleyen, şefkat gösteren, yetersiz hisseden, 
koruyan, öğreten, dokunan, tutan, bırakan, 
destekleyen alt rolleri vardır. Bu roller arası 
çatışmaları da gözlemleyebilmek mümkündür. 
Kadının bir alt rolü olan anne rolü ile kadının bir 
alt rolü olan cinsel partner rolü çatışabilir ya da 
anne rolü ile ev kadını rolü birbiri içinde 
çatışmayı doğurur, bir rol toparlarken bir rol 
dağıtmaktadır. 
 
Kadının kadın rolünü hissedebildiği, 
hissetmekten kaçınmadığı, üzerine 
düşünebildiği, bundan utanmadığı, kadınlığını 
besleyebildiği, bahsetmekten keyif aldığı ya da 
dilinin kullanımında buna özen gösterebildiği bir 
deneyimi varsa roller arası çatışmayı daha az 
hissedecektir. Kadın rolünü hissetmekten 
kaçındığı, dil kullanımının da kadınlık rolünü 
negatif algıladığı (örneğin; regl oldum yerine 
kirlendim ifadesini kullanan, kadın şöyle olmalı 
böyle olmalı gibi kalıp yargıların ve söylemleri 
olan), kadınlığa dair algısının yetersizlikle 
ilişkilendirdiği, zaman zaman kadın olmaktan 
utandığı ya da bir eksiklik olarak tanımladığı 
kadın; anne rolü ortaya çıkarken hem annelik 
kapasitesi olumsuz etkilenecek hem de kadın-
anne rolleri arasındaki çatışma büyüyecektir.  
 
 

 
 
 
Psikodrama tüm bu geçişleri, spontanlığı, 
esnekliği, zor olan duyguyu dönüştürebilme 
becerisi ve annelik kapasitesini nasıl 
arttırılabileceği konusunda önemli bir rol oynar. 
Kişi; kendi gördüğü, deneyimlediği ve 
içselleştirdiği kadın rolü ve içselleştirdiği anne 
rolü ile olmak istediği kadın rolü ve anne rolü 
arasında bağlantı kurar. Dolayısıyla daha özgün, 
kendi seçimi olan, kadın rolü ve anne rolünü 
deneyimler. Bu iki rolün birbirinden 
etkilenmesinin zenginleştiren ve kısıtlayan 
yanlarını anlamlandırır. Bu sayede yeni 
durumlara yeterli ve uygun tepkiler geliştirebilir. 
Dolayısıyla spontanitesi artar. Bu durumda da 
sağlıklı bir anne rolü ve kadın rolü 
etkileşiminden bahsedilebilir. 
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“Grup Psikoterapisi ve Psikodrama Dergisi”  

 Yayın Koşulları 
 

• Grup Psikoterapisi ve Psikodrama Dergisi, 
İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nün bir yayınıdır.  

• Dergimizin Yayın Amacı: Meslek mensuplarına, 
ilgili diğer meslek gruplarına, danışmanlık hizmeti 
alan danışanlara, öğrencilere ve ilgilenlere;  

o Grup Psikoterapisini ve Psikodrama’yı 
tanıtmak,  

o Alandaki çalışmaları, araştırmaları ve 
yenilikleri duyurmak, 

o Konu hakkındaki fikir dünyasını ve 
tartışma alanlarını geliştirmek, 

• Dergimiz, enstitü web sayfası üzerinden yılda 1 
defa güz dönemlerinde yayınlanır.  

   

    Dergimizde yayımlanacak yazılara ilişkin koşullar 
aşağıdadır: 

1- Yayın Kurulu: E-dergide yayınlanmak üzere 
gönderilen her yazı, makale ve araştırmalar  Yayın 
ve Etik Kurul tarafından değerlendirilir. İçerik, 
anlam ve etik koşullara uyan yazılar 
değerlendirmeye alınır.  

2- Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları 
sorumludur. Ancak yazıların içerikleri, derginin 
amacına, evrensel, bilimsel etik kurallarına ve 
kişilik haklarına saygılı olmalıdır.  

3- Dergimizde yayınlanması istenen yazıların öz ve 
kolay anlaşılır biçimde düzenlenmesine özen 
gösterilmelidir. 

4- Format: Gönderilen yazılar 1 satır aralığında, 12 
punto büyüklüğünde ve her türlü tablo, şema dahil 
A4 sayfasını geçmeyecek boyutlarda olmalıdır. 

5- Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi 
kurallarına uygun olması şarttır. 

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yazım kılavuzu ve 
yazım kuralları örnek alınmalıdır. Detaylı bilgi için 
TDK'nın web sayfasına bakınız: www.tdk.gov.tr. 
Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe 
sözlükler kullanılmalıdır. Türkçe'de alışılmamış 
sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı 
dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir. 

 

 

 

 

 

 

6- Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 
Türkçe yayınların uluslarası literatüre de kaynak 
olması için isteyen yazarlar “abstract” 
eklemelidirler. 

100-150 kelimeyi geçmeyecek İngilizce özet 
(Abstract), İngilizce başlık ve Türkçe özet (Özet) 
yer alabilir. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular 
ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen 
gösterilmelidir. Anahtar kelimeler (Keywords) 
İngilizce ve Türkçe olarak belirtilmelidir. 
Özetlerde kısaltma kullanılmamalıdır. 

7- Referanslar: Gönderilen yazılar başka bir 
kaynaktan alıntı veya farklı bir kaynağa atıfda 
bulunuyorsa, mutlaka ana kaynağa referans 
yapılmalıdır.  

8- Dergide yayımlanacak çeviri yazılarda çevirmen 
eserin yazarından ve/veya yayın hakkına sahip 
kişi veya kurumdan yazılı yayım izni almak ve 
bu izin belgesini yayın kuruluna iletmek 
zorundadır. 

9- Derginin bir sayısında bir yazarın birden fazla 
yazısı yayınlanmaz. Ancak ortak çalışma ürünü 
olan ve birden çok yazarlı çalışmalarda bu koşul 
aranmaz. 

10-  Gönderim: Yazılar enstitüye e- posta ile 
aşağıdaki adrese gönderilir: 

psikodrama@istpsikodrama.com.tr 

Yazarlar kendilerine ait haberleşme adreslerini 
veya diğer iletişim bilgilerini yayın kuruluna 
bildirmelidir.  

11- Dergiye basılmak üzere gönderilen yazılar, 
disketler ve CD’ler yayımlansın veya 
yayımlanmasın yazarına geri gönderilmez. 
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Group Psychotherapy and Psychodrama Journal’s Publication Guidelines and Editorial 

Principles 
 
 

• Group Psychotherapy and Psychodrama Journal 
is the publicaion of Istanbul Psychodrama 
Institute 

• The aims of our journal is: 
1) To introduce group psychotherapy and 

psychodrama, 
2) To announce the researches and ne 

applicaitons of the field, 
3) To enchance the  ideas about the field and 

to develop the discussion areas for the 
people it may concern, to th students, to the 
clients , to experts from the field and to the 
other professionals. 

• The journal is a refereed journal and published 
two times a year in Autumn and Spring  
 

 
Here is the Principles and Application Requirements 
for the Articles and Papers: 
 
1)  Editorial Board: Having been examined by the 

Editorial and Ethic Boards, papers submitted for 
publication will be sent to two other boards 
specialized on the topic. The papers should be 
accepted with context, meaning and ethical 
conditions. 

2) The responsibility fo the content of the articles 
and their appendices (pictures,drawings, maps, 
documents etc) belongs to the author.But again it 
must be respectful to the human rights,  the aims 
of journal and the conditions of universal and 
ethical issues 

3) The articles should be designed with easy and 
clear understanding  

4) Principles of Publishing; The Text shall be 12 
font size  

5) Authors have to comply with the rules set by the 
TDK (Turkish Language Society) Spelling  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Guide. Please see the TDK’s web site for further 
information www.tdk.gov.tr 
htpp://www.tdk.gov.tr/ Turkish words sould be 
used in stead of foreign words.  

6) The language of the journal is Turkish and 
English. In sending the articles and translations 
addition to the text itself, Turkish and English 
abtracts should be added, each of them not 
exceeding 100-150  words.  The abstracts should 
cover the content, aim and results fo the paper. 
Key words must be written in English and 
Turkish.  

7) References: If the papers have been taken from 
other resources or referred by another article,  
main references should be  clearly shown. 

8) If there is a translated papers, the permission 
needs to be taken from the original writer and 
present the permission to the editorial board. 

9) More then one paper cannot be published from 
the same writer in the journal in one issue. But 
this rule is not valid if there is co-writers. 

10) The papers can be sent to the Institute through 
email to: psikodrama@superonline.com or 
psikodrama@istpsikodrama.com.tr 

11) The writers should send their correspondings 
(mail address and phone numbers) to the editorial 
boad. The papers, arcticles, writings and CDs 
cannot be returned either they are published or 
not 
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