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“I responded, “Well, Dr. Freud, I start where you leave off. You meet 
people in the artificial setting of your office. I meet them on the street 
and in their homes, in their natural surroundings. You analyze their 

dreams. I give them the courage to dream again.”

J.L. MORENO

“Şöyle cevapladım, “Evet, Dr. Freud, Sizin bıraktığınız yerden 
başlıyoruz. Siz insanlarla ofisinizin yapay ortamında buluştunuz. 
Ben onlarla sokaklarda ve evlerinde, onların doğal çevrelerinde 

buluşuyorum. Siz onların rüyalarını analiz ettiniz. Ben onlara yeniden 
rüya görme cesareti veriyorum.”

J.L. MORENO
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İstanbul	 Psikodrama	 Enstitüsü	 ve	 Uluslararası	
Zerka	Moreno	Enstitüsü	olarak	iki	dilli	Uluslara-
rası	E-Dergimizin	2.	Sayısı	psikodramanın	yaşa-
yan	efsanesi	Zerka	Moreno’nun	makalesi	ile	zen-
ginleşiyor.	Böylesine	yenilikçi	ve	nitelikli	dergiye	
yakışan	bu	durum	alanında	uzman	bir	çok	yazarın	
katkısı	 ile	 yine	 son	 derece	 kapsamlı	 bir	 içeriğe	
sahip	olarak	yayına	hazırlandı.	İlk	sayıda	olduğu	
gibi	bu	sayıda	da	hatıra	basımı	yapılan	dergimiz	
meraklılarının	raflarını	da	ücretsiz	süsleyebilecek.

Psikodrama	 Grup	 Psikoterapisi	 ve	 Sosyometri	
disiplinine	 İstanbul	 Psikodrama	 Enstitüsü	 uz-
manlarının	ve	diğer	psikodramatistlerin	katkıları-
nın	 yazılı	 olarak	 belgelenmesi	 ve	 geniş	 kitlelere	
duyurulması	 ve	 gelişim	 tarihimiz	 içinde	 yerini	
alabilmesi	 böylece	 gerçekleştirilmiş	 olmaktadır.	

Yaratıcılığın	bir	 yaşam	boyu	varolması	gerektiği	
gerçeğinden	hareketle	alandaki	uzmanların	yaratı-
cılıklarını	artırmak	ve	onlara	yaratma	cesareti	aşı-
lamak	olan	misyonumuzun	başarılması	 için	Der-
gimizin	önemli	bir	rol	üstlendiği	görüşündeyiz.

Dergide	bilgi	makalelerinin	yanı	sıra	önemli	pro-
jelerin	 de	 sunumlarını	 bulacaksınız.	 Sonsuz	 ya-
ratıcılığın	kapısını	bize	açan	Psikodrama	 tüm	bu	
gelişmeleri	olanaklı	kılmakta	ve	bizleri	beslemek-
tedir.

Yeni	sayıya	katkı	veren	tüm	yazarları	kutlar	alana	
katkıda	bulunmak	isteyen	psikodramatistleri,	grup	
terapistlerini,	aile	terapistlerini	2014	sonbaharında	
çıkacak	olan	3.	Sayımıza	davet	ederiz.

İSTANBUL	PSİKODRAMA	ENSTİTÜSÜ
ULUSLARARASI	ZERKA	MORENO	ENSTİTÜSÜ

Valikonağı	Cad.	Y.K.B.	Vakıf	Apt.	No:173
Daire:4-9	Nişantaşı	–	İSTANBUL

Tel:	+90	212	2321263	GSM:	+90	532	2136362	Fax:	+90	2122314754	
www.istpsikodrama.com.tr

İKİNCİ SAYIYA ÖNSÖZ

Uzm.Psk.Dnş. Deniz Altınay
Psikodramatist - Enstitü Başkanı

Bireysel ve Grup Psikoterapisti
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İSTANBUL	PSYCHODRAMA	INSTITUTE
INTERNATIONAL	ZERKA	MORENO	INSTITUTE

Valikonağı	Cad.	Y.K.B.	Vakıf	Apt.	No:173
Daire:4-9	Nişantaşı	/	İSTANBUL

Phone:	+90	212	2321263	Gsm:	+90	532	2136362	Fax:	+90	2122314754	
www.istpsikodrama.com.tr

EDITORIAL FOR VOLUME TWO

Deniz Altınay Psych.M.A.
Psichodramatist - President of Institute

Individual and Group Psychoterapist

As	 İstanbul	 Psychodrama	 and	 International	
Zerka	 Moreno	 Institute,	 we	 are	 proud	 to	 pub-
lish	 the	 second	volume	of	 our	 e-journal	with	 an	
article	 from	Zerka	Moreno,	 the	 living	 legend	 of	
psychodrama.	 The	 second	 volume	 of	 this	 jour-
nal,	 with	 its	 high	 quality	 and	 innovative	 style,	
is	 enriched	 in	 context	 and	 prepared	 for	 publish-
ing	with	the	help	of	many	specialists	in	their	own	
field.	As	was	the	case	for	the	first	volume,	a	lim-
ited	 number	 is	 published	 on	 paper;	 those	 who	
would	like	to	collect	our	issues	can	get	it	for	free. 
 
By	 documenting	 İstanbul	 Psychodrama	 Institute	
specialists’	 and	 other	 psychodramatists’	 the	 con-
tributions	 to	 the	 Psychodrama	 Group	 Psycho-
therapy	 and	 Sociometry	 discipline	 and	 making	
this	contribution	known	to	a	wide	network,	we	are	
able	 to	 achieve	 an	 important	 step	 in	our	history. 
 

We	 think	 our	 journal	 holds	 an	 important	 role	 in	
giving	 courage	 to	 specialists	 to	 enhance	 their	
creativity.	 Creativity	 should	 endure	 through-
out	 a	 lifetime.	 Based	 on	 this	 truth,	 our	 insti-
tute’s	 mission	 is	 accomplished	 by	 this	 journal	
which	 inspires	 specialists	 in	 terms	 of	 creativty. 
 
In	this	volume,	you	can	find	presentations	of	imporant	
projects,	as	well	as	articles	basedknowledge.	Psycho-
drama,	which	opens	up	a	door	of	infinite	creativity,	
provides	us	with	these	developments	and	nourishes	us. 
 
I	would	 like	 to	compliment	on	all	 the	contribut-
ing	 speacialists.	 I	would	 also	 like	 to	 invite	 psy-
chodramatists,	group	therapists,	family	therapists	
who	would	 like	 to	contribute	 to	 the	field,	 to	our	
3rd	volume	which	will	be	published	in	fall	2014.	
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20. ULUSLARARASI PSİKODRAMA KONFERANSI
Judith Tezsary - ‘Psikosomatik Psikodrama ve Aile İçinde Kuşaklararası Tekrarları’

10-11 Mayıs 2014
(Her	sene	yurt	dışından	gelen	değerli	psikodramatisleri	ağırlayıp	psikodramatistlere	yönelik	psikodrama	
konferansları	düzenleyen	IPI’ın	bu	sene	Mayıs	ayında	düzenleyeceği	eğitimin	konuğu	Judith	Tezsary	

olacaktır.)

20TH INTERNATIONAL PSYCHODRAMA CONFERENCE
JUDITH TEZSARY- ‘Psychosomatic Psychodrama and Its Transgenerational Repetions in Families’

10-11 May 2014
 (Every year IPI organizes International psychodrama conferences and invites different great psychodrama 

leaders to lead for only psychodrama trainees and graduates. This year IPI welcomes dear guest leader Mrs.
Judith Tezsary in May.)

PSİKODRAMA EĞİTİM GRUPLARI
Bünyesinde	alan	mezunlarına	psikodrama	eğitimleri	vermeye	devam	eden	İstanbul	Psikodrama	

Enstitüsü’nde,	4	Temel,	2	Üst	Aşama	olmak	üzere	toplamda	6	eğitim	grubuna	Mayıs	ayında	yeni	bir	
‘Hazırlık	Grubu’	daha	eklenecektir.

PSYCHODRAMA TRAINING GROUPS
There are 4 Basic Level-CoTherapist Level and 2 Advanced-Psychodrama Therapist Level alltogether 6 

training groups in IPI right now. There will be a new Introduction Level starts in May.

PSİKODRAMA EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ PROGRAMI
	IPI’da	bu	sene	başlayan	ve	psikodrama	eğitimcileri	yetiştirmeyi	hedefleyen	‘Eğiticinin	Eğitimi’	programı	

IPI’da	ilk	kez	hayata	geçirilmiştir.

PSYCHODRAMA TRAINERS TRAINING PROGRAMME
The	very	first	“trainers	training	programme”	has	been	started	this	year	in	IPI	and	aimed	to	educate	new	

psychodrama	trainers.

PDR VE PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ PSİKODRAMA GRUPLARI
Alandaki	öğrencilere	psikodramatik	metodu	tanıtmak	amacıyla	düzenlenen	2	ayrı	öğrenci	grubuna	bu	yıl	

devam	edilmektedir.

PSCHOLOGY AND PSYCHOLOGICAL COUNCELING STUDENTS  
PSYCCHODRAMA GROUPS

Two different student groups is running this year aimig to introduce psychodrama method for students in the 
same field.

IPI’DAN HABERLER / 2013-2014
NEWS FROM IPI / 2013-2014
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İSTANBUL SPONTANİTE TİYATROSU GÖSTERİSİ
Heryıl	en	az	5	gösteri	düzenleyen	İstanbul	Spontanite	Tiyatrosu,	2013	Aralık	ayında	yılın	son	gösterisini	

sergilemiştir.

ISTANBUL PLAYBACK THEATRE-SPONTANEITY 
Istanbul Playback Theatre has at least 5 performances every year and successfully performed the last one of 

the year 2013 was in December with more then 300 hundered audience.

ÇOCUK PSİKODRAMASI GRUPLARI
IPI	bünyesinde	Çocuk	Psikodraması	Gruplarına	bu	sene	de	devam	edilmiş,	bu	dönemde	başlayan	ve	farklı	
yaş	dilimlerine	göre	düzenlenmiş,	1	tanesi	farklı	gelişen	çocuklara	yönelik	olmak	üzere	toplamda	4	çocuk	

grubu	hala	devam	etmektedir.

CHID PSYCHODRAMA GROUPS
This year 4 groups with different age children including one with special education psychodrama groups 

have been stil running.

PSİKODRAMA ERGEN GRUPLARI
IPI	bünyesinde	bu	dönem	de	Psikodrama	Ergen	Grupları	çalışmalarına	devam	etmektedir.

PSCHODRAMA ADOLESCENCE GROUPS
IPI runs Psychodrama Adolescence Groups this year and continues.

PSİKODRAMA YAŞANTI GRUPLARI
Yetişkinlere	yönelik	olarak	düzenlenen	Psikodrama	Yaşantı	Grupları,	bu	dönem	4	akşam,	1	tane	de	gündüz	

olmak	üzere	toplamda	5	ayrı	grup	ile	çalışmalarına	devam	etmektedir.

PSCHODRAMA EXPERİANTAL GROUPS 
Psychodrama for Everybody -Psychodrama Experiantial Groups focuses the adults. There are 4 evening and 

1 daytime groups in the Institute.

TANGODRAMA
Deniz	Altınay’ın		çift	terapisine	yeni	bir	soluk	getirerek	geliştirmiş	olduğu	Tangodrama	eğitimleri	İstanbul	
Psikodrama	Enstitüsü’nde	geçen	dönem	küçük	bir	grupla	gerçekleştirilmiştir.	Bu	dönem	çalışmalara	devam	

edilecektir.

TANGODRAMA
Deniz Altınay has developed a new couple therapy approach with Tangodrama trainings has been startes 

with small group and will continue next year.
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AİLE AĞACI VE PSİKODRAMA
Kuşaklararası	psikolojik	mirasların	psikodramatik	olarak	incelendiği	yetişkinlerden	oluşan	yaşantı	grupları	6	

oturum	olarak	planlanmıştır.

FAMILY TREE AND PSYCHODRAMA
Transganerational Psychological Transititons are been focused in this adult experiantial groups for 6 group 

settings.

PSİKODRAMA ŞİRKET EĞİTİMLERİ
İstanbul	Psikodrama	Enstitüsü		şirketlere	yönelik	olarak	psikodrama,	sosyodrama	ve	sosyometri	sistemiyle	

çalışmalar	düzenlemekte	ve	eğitimler	vermektedir.

PSCHODRAMA FOR COMPANIES 
Istanbul Psychodrama Institute organizes trainings by using psychodrama, sociodrama and sociometry 

systems for companies.

PSİKODRAMA OKUL EĞİTİMLERİ
İstanbul	Psikodrama	Enstitüsü	okulların	ihtiyaçlarına	göre	çeşitli	psikodrama	ve	sosyodrama	teknikleri	

eşliğinde	çalışmalar	yürütmektedir.

PSCODRAMA FOR SCHOOLS
Istanbul Psychodrama Institute organizes trainings with psychodrama, sociodrama and sociometry 

techniques according to scholl’s needs.

KONFERANSLAR VE TANITIM VİDEOLARI
IPI	Enstitü	Başkanı	Deniz	Altınay’ın	çeşitli	konularda	vermiş	olduğu	konferans	videolarına	enstitünün	web	

sayfasından,	linkleri	belirtilmiş	olan

Web	Tv	;	http://web.tv/list/video/user/denizaltinay	ve
YouTube	;	http://www.youtube.com/channel/UCea_vwQ4LqDoj2Dt5PMK0SA

	üzerinden	ulaşılabilmektedir.	

 CONFERENCES AND INTRODUCTORY 
You can reach President of IPI Mr. Deniz Altınay’s conference videos about different subjects from Institute’s 

web site. Here is links that you can fallow: 

Web Tv ; http://web.tv/list/video/user/denizaltinay and
YouTube ; http://www.youtube.com/channel/UCea_vwQ4LqDoj2Dt5PMK0SA
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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 400 Isınma Oyunu / Deniz ALTINAY
  Psychodrama 400 Warming up Techniques

• Psikodrama Grup Psikoterapisi El Kitabı / Deniz ALTINAY
  Handbook pf Psychodrama GroupPsychotherapies

• Sahnede Yaratıcılık / Deniz ALTINAY 
  Creativity on Stage 

• Çocuk Psikodraması / Deniz ALTINAY
  Child Psychodrama

• Psikodramada Çağdaş Yaklaşımlar / Deniz ALTINAY
  Contemporary Applicaitons in Psychodrama

• Psikodramada Seçme Konular / Derleyen: Deniz ALTINAY
  Selected	Issues	in	Psychodrama

• Nesne İlişkileri Kuramı ve Psikodrama / Paul HOLMES
  Object Relation Theory and Psychodrama

• Bireysel Psikodramadan Sosyo-Psikodramaya / Çeviren: Bilun ARMAĞAN
  From Psychodrama to SocioPsychodrama / Zoltan (Zoli) FİGUSCH 
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Born :		May	18,	1889 
	 	 Bucharest,	Romania

Died :	 May	14,	1974	(aged	84) 
	 	 Beacon,	New	York,	USA

Jacob	Levy	Moreno	-	(May	18,	1889	–	May	14,	1974)	
was	a	Jewish	Romanian-	Austrian-American	lead-
ing	 psychiatrist	 and	 psychosociologist,	 thinker	
and	educator,	the	founder	of	psychodrama,	and	the	
foremost	pioneer	of	group	psychotherapy.	During	
his	lifetime,	he	was	recognized	as	one	of	the	lead-
ing	social	scientists.

Jacob	Levy	Moreno	was	born	in	Bucharest	in	the	
Kingdom	 of	 Romania.	 His	 father	 was	 Moreno	
Nissim	 Levy,	 a	 Sephardi	 Jewish	 merchant	 born	
in	1856	in	Plevna	in	the	Ottoman	Empire	(today	
Pleven,	Bulgaria).	Jacob’s	grandfather	Buchis	had	
moved	to	Plevna	from	Constantinople,	where	his	
ancestors	had	settled	after	they	leftSpain	in	1492.	
It	is	thought	that	the	Morenos	left	Plevna	for	Bu-
charest	 during	 the	 Russo-Turkish	War	 of	 1877–
1878,	following	the	Plevna	rabbi	Haim	Bejarano	
in	search	of	a	more	hospitable	environment.	Jacob	
Moreno’s	mother,	Paulina	Iancu	or	Wolf,	was	also	
a	Sephardi	Jew,	born	in	1873,	and	originated	from	
Călăraşi,	 Romania.	 Moreno’s	 ancestral	 home	 in	
Pleven,	Bulgaria,	and	a	close-up	view	of	the	com-
memorative	plaque

In	1895,	at	time	of	great	intellectual	creativity	and	
political	turmoil,	the	family	moved	to	Vienna.	He	
studiedmedicine,	 mathematics,	 and	 philosophy	
at	 the	University	 of	Vienna,	 becoming	 a	Doctor	
of	Medicine	 in	 1917.	 He	 had	 rejected	 Freudian	
theory	while	still	a	medical	student,	and	became	
interested	 in	 the	 potential	 of	 group	 settings	 for	
therapeutic	practice.	

In	his	autobiography,	Dr.	Moreno	recalls	this	en-
counter	with	Sigmund	Freud	in	1912.	“I	attended	
one	 of	 Freud’s	 lectures.	He	 had	 just	 finished	 an	
analysis	 of	 a	 telepathic	 dream.	 As	 the	 students	
filed	out,	he	singled	me	out	 from	 the	crowd	and	
asked	me	what	 I	was	doing.	 I	 responded,	 ‘Well,	
Dr.	Freud,	I	start	where	you	leave	off.	You	meet	
people	in	the	artificial	setting	of	your	office.	I	meet	

them	on	the	street	and	in	their	homes,	in	their	natu-
ral	surroundings.	You	analyze	their	dreams.	I	give	
them	the	courage	to	dream	again.	You	analyze	and	
tear	them	apart.	I	let	them	act	out	their	conflicting	
roles	and	help	them	to	put	the	parts	back	together	
again.’

Moreno	picked	up	where	Freud	left	off,	with	his	
theory	 of	 interpersonal	 relations,	 and	 the	 devel-
opment	of	his	work	in	psychodrama,	sociometry,	
group	psychotherapy,sociodrama,	and	sociatry.

Moving	to	the	U.S.	in	1925,	he	began	working	in	
New	York	City.	In	his	autobiography	he	states	that,	
of	all	the	places	in	the	world	“only	in	New	York,	
the	melting	pot	of	 the	nations,	 the	vast	metropo-
lis,	with	all	its	freedom	from	all	preconceived	no-
tions,	could	I	be	free	to	pursue	sociometric	group	
research	in	the	grand	style	I	had	envisioned”.

He	 later	 held	 positions	 at	 Columbia	 University	
and	the	New	School	for	Social	Research.

In	1932,	Dr.	Moreno	first	 introduced	group	psy-
chotherapy	 to	 the	American	Psychiatric	Associa-
tion.	For	the	next	40	years	he	developed	and	intro-
duced	his	Theory	of	 Interpersonal	Relations	 and	
tools	 for	 social	 sciences	 he	 called	 ‘sociodrama’,	
‘psychodrama’,	 ‘sociometry’,	 and	 ‘sociatry’.	 In	
his	 monograph	 entitled,	 “The	 Future	 of	 Man’s	
World”,	he	describes	how	he	developed	these	sci-
ences	 to	 counteract	 “the	 economic	 materialism	
of	Marx,	the	psychological	materialism	of	Freud,	
and	the	technological	materialism”	of	our	modern	
industrial	age.

His	 autobiography	 describes	 his	 position	 as	
“threefold:

•	 Spontaneity	and	creativity	are	 the	propelling	
forces	 in	 human	 progress,	 beyond	 and	 inde-
pendent	 of	 libido	 and	 socioeconomic	 mo-
tives	 [that]	 are	 frequently	 interwoven	 with	
spontaneity-creativity,	 but	 [this	 proposition]	
does	deny	that	spontaneity	and	creativity	are	
merely	a	function	and	derivative	of	libido	or	
socioeconomic	motives.

About Jacob L. Moreno / J.L.Moreno Hakkında
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•	 Love	 and	 mutual	 sharing	 are	 powerful,	 in-
dispensable	working	principles	in	group	life.	
Therefore,	it	is	imperative	that	we	have	faith	
in	our	fellow	man’s	intentions,	a	faith	which	
transcends	mere	obedience	arising	from	phys-
ical	or	legalistic	coercion.

•	 That	 a	 super	 dynamic	 community	 based	 on	
these	principles	can	be	brought	to	realization	
through	new	techniques...

Moreno	died	in	New	York	City	in	1974,	aged	84.	
He	chose	 to	die	by	abstaining	 from	all	 food	and	
water	 after	 a	 long	 illness.	His	 epitaph,	 at	his	 re-
quest,	 reads	 “the	 man	 who	 brought	 laughter	 to	
psychiatry.”	

There	is	evidence	that	the	methods	of	J.	L.	Moreno	
have	 held	 up	 respectably	 over	 time.	 Subsequent	
research	 from	 the	 University	 of	 Vienna	 shows	
the	 enormous	 influence	 that	Moreno’s	 theory	 of	
the	Encounter	(Invitations	to	an	Encounter,	1914)	
had	on	the	development	of	Martin	Buber’s	I-Thou	
philosophy,	and	Buber’s	influence	on	philosophy,	
theology,	and	psychology.	His	wife,	Zerka	More-
no,	writes:	“While	it	is	true	that	Buber	broadened	
the	idea	of	the	Encounter,	he	did	not	create	the	in-
struments	for	it	to	occur.”	Moreno	“produced	the	
various	 instruments	 we	 now	 use	 for	 facilitating	
the	human	encounter,	sociometry,	group	psycho-
therapy,	psychodrama,	and	sociodrama”.	Zerka	is	
herself	an	expert	in	psychodrama	and	sociometry,	
and	continues	her	late	husband’s	work.

With	training	centers	and	institutes	on	nearly	ev-
ery	 continent,	 there	 are	 many	 thousands	 of	 stu-
dents	who	are	expanding	and	developing	training	
and	teaching	the	Morenean	Arts	&	Sciences	across	
the	disciplines,	to	more	fully	realize	Moreno’s	vi-
sion	 to	make	 these	 social	 sciences	 available	 for	
“the	whole	of	[hu]mankind.”

Moreno	is	also	widely	credited	as	one	of	the	found-
ers	of	the	discipline	of	social	network	analysis,	the	
branch	of	sociology	that	deals	with	 the	quantita-
tive	evaluation	of	an	individual’s	role	in	a	group	
or	community	by	analysis	of	the	network	of	con-
nections	between	them	and	others.	His	1934	book	
Who	Shall	Survive?	contains	some	of	the	earliest	
graphical	depictions	of	social	networks.
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At	the	time	Jacob	Gershoni	asked	me	to	contribute	
a	section	for	his	new	book,	my	community-people	
were	stil	suffering	from	the	aftermath	of	the	eurth-
quake	that	hit	Turkey.	Now,	weeks	later	although	
the	nightmare	is	a	memory	of	the	past,	it	is	still	a	
very	vivid	now.	We,	at	the	İstanbul	Psychodrama	
Institute,	 have	 been	 busy	 helping	 people	 to	 heal	
from	 their	 traumatic	 expriences	 and	 overcome	
of	 the	 effect	 of	 their	 terrible	 ordeal.	The	 trauma	
effected	 everyone	 both	 the	 people	 who	 sought	
help	 and	 those	 whose	 profession	 is	 to	 provided	
it.	 Through	 our	 work	 we	 discovered,	 and	 actu-
ally	confirmed	our	belief,	that	psychodrama	tech-
niques	can	 repair	 the	psychological	 scars	caused	
by	the	trauma.	We	also	understood	the	ways	peo-
ple	 could	 prepare	 themselves	 psychologically	 to	
deal	with	trauma.	For	this	we	developed	a	model	
and	a	learning	program.	

The	following	discussion	will	be	divided	into	two	
parts.	 First,	 we	 will	 describe	 sociodramatic	 and	
psychodramatic	 interventions	 used	 in	 the	 treat-
ment	of	trauma.	The	second	part	will	present	the	
model	 fort	 he	 psychological	 preparation	 to	 trau-
ma.	The	model	has	been	developed	primarily	for	
companies	 and	 large	 organizations.	 Then	 it	 was	
adapted	 to	 treat	 individuals,	 victoms	 of	 trauma,	
who	were	seeking	psychological	help.	

Trauma	 is	 defined	 as	 “any	 life-threatening,	
emotionally	 over-whelming	 catastrophe	 that	
breaks	 through	 a	 person’s	 ordinary	 coping	
mechanisms,whether	 in	 childhood	 or	 as	 adult,	
whether	from	a	single	episode	or	a	lifetime	abuse”	
(Hudgins	&	Kellerman,	2000,	p	12).

On	 the	 17th	 August	 1999	 a	 severe	 earthquake	
occured	 around	 the	 İstanbul	 area	 in	Turkey.	Al-
though	 it	 was	 not	 the	 first	 time	 an	 eurthquake	
hit	our	country,	 it	was	a	particularly	big	disaster	
because	 of	 its	 proximity	 to	 İstanbul.	More	 than	
30.000	people	died	and	over	100.000	people	were	
injured	 and/or	 became	 homeless.	 The	 traumatic	
effects	of	the	disaster	were	not	confined	to	the	day	

and	eurtquake	occured	but	continued	for	one	year	
as	a	result	of	a	series	of	shocks.	Geologists	offered	
different	explanations	for	the	continuous	waves	of	
aftershocks.	This	actually	increased	people’s	anxi-
eties	as	they	were	continually	anticipating	the	next	
eurthquake	 in	 İstanbul.	There	was	 grief	 all	 over	
the	country.	People	were	scared	of	death	or	of	be-
ing	injured.	They	had	nightmares	of	being	in	ru-
ins,	were	anxius	because	of	increased	uncertainty	
concerning	their	future	and	fearful	of	loosing	their	
possessions	and	property.	On	a	deeper	level	they	
were	deeply	preoccupied	with	questions	about	life	
blief.	 These	 topics	 dominated	 all	 conversations	
among	the	people,	whether	they	were	talking	face	
to	face	or	on	the	phone.	There	was	a	natural	socio-
drama	happening	with	the	participation	of	the	en-
tire	membership	of	our	society.	It	was	also	a	good	
time	 to	extend	 this	 to	 the	 treatment	office	 in	 the	
form	of	sociodrama.

Moreno’s	theory	is	based	on	a	triadic	system	that	
includes	 sociodrama,	group	 therapy	and	psycho-
drama.	 Sociodrama	 addresses	 issues	 that	 are	 in	
the	forefront	of	the	concerns	of	a	community.	He	
coined	the	term:	sociometry,	a	concept	that	refers	
to	healing	of	large	societies.	Psychodrama,	on	the	
other	hand,	addresses	the	mental	healing	needs	of	
the	 individual.	 The	 methods	 of	 sociodrama	 and	
psychodrama	 (all	 conducted	 in	 the	 context	 of	 a	
group	therapy)	helped	us	work	with	both	the	so-
cial	effects	of	the	objective	world	and	with	the	in-
dividual	subjective	perceptions.	Personally,	I	was	
not	in	Istanbul	during	the	first,	big	earthquake,	but	
I	 experienced	all	 the	ensuing	shocks,	So	while	 I	
experienced	the	feelings	of	living	under	the	influ-
ence	of	earthquakes,	in	the	beginning	I	was	some-
what	detached,	a	fact	that	enabled	me	to	be	an	ob-
server	from	the	outside.	

A	 month	 after	 the	 earthquake,	 we	 resumed	 our	
regular	training	workshops	with	our	psychodrama	
trainees.	 At	 that	 time	 the	 earthquake	 occurred,	
we	had	eight	different	groups,	a	few	experiential	
groups,	as	well	as	training	groups	for	companies.	

A Psychodramatic Procedure of the Earthquake Trauma And Psychological 
Preparation For Trauma 

Deprem Travmasının Psikodramatik Modeli ve Travmaya Hazırlık

By Deniz Altınay
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When	 it	 came	 to	 dealing	with	 the	 effects	 of	 the	
trauma,	 the	difference	among	 the	groups	did	not	
matter.	All	were	personally	affected	by	the	trauma.	
Some	 members	 in	 the	 groups	 developed	 strong	
earthquake	fears	even	a	few	months	after	the	onset	
of	the	earthquake.	We	also	noticed	that	fears	trig-
gered	by	the	earthquake	tumed	out	to	be	fears	with	
other	psychological	contends	not	associated	with	
the	 earthquake	 showing	 Post	 Traumatic	 Stress	
Disorder	(PTSD)	symptoms.	

We	 identified,	 therefore,	 two	 different	 kinds	 of	
fears.	By	using	sociodrama	as	a	warming-up,	we	
hoped	to	address	the	issue	of	the	level	of	coping	
skills,	thus	dealing	first	with	the	real	fears	of	soci-
ety.	In	that	way	we	were	addressing	the	issues	that	
concerned	 the	 entire	 community.	This	 had	 to	 be	
taken	care	of	before	moving	on	into	psychodrama	
dealing	with	 the	 individual‘s	 personal	 fears.	We	
used	transcendental	roles,	that	is,	roles	pertaining	
to	questions	of	the	meaning	of	life.	In	these	roles	
the	protagonist	assumed	the	role	of	“the	energy	of	
life”	 and	 explored	ways	of	 viewing	 life.	We	be-
lieve	that	these	roles	are	essential	for	conducting	
sociodrama.	Transcendental	roles	explore	basic	is-
sues	such	as	fears,	anxieties,	insecure	feelings,	the	
need	 for	being	understood,	 the	wish	 for	 sharing,	
and	the	search	for	having	the	strength	to	cope	and	
go	on.	Through	this	kind	of	warm-up	we	created	
group	cohesion.	Whereas	the	exploration	of	these	
issues	emphasizes	the	similarity	of	all	human	be-
ings,	at	the	same	time	members	began	to	discover	
how	each	experience	was	different	fiom	the	oth-
ers	after	the	earthquake.	Those	discoveries	made	
them	more	and	more	close	to	their	fears.	

Although	 we	 were	 not	 particularly	 experienced	
working	 trauma	 induced	 by	 earthquakes,	 we	
thought	 that	 psychodrama	 would	 be	 a	 valuable	
intervention	 that	 could	 provide	 us	 clues	 for	 un-
derstanding	the	developmental	process	of	trauma.	
It	was	not	very	easy	for	us	to	formulate	a	proce-
dure	 for	working	with	 such	 traumas.	We	 had	 to	
take	risks	and	cope	with	our	own	anxieties.	As	a	
preamble	to	my	description	of	the	psychodramatic	
procedure	we	developed,	I	would	like	to	point	out	
that	our	approach	was	very	successful.	All	the	per-
sons	we	treated	became	free	of	their	fears	and	the	
problems	associated	with	the	trauma	in	one	single	
psychodrama	session.	This	was	true	for	those	who	
were	 part	 of	 the	 earthquake	 trauma	 groups	 and	
those	 who	 were	 members	 of	 the	 psychodrama	
training	groups.	

The Model 

The	special	psychodrama	procedure	we	developed	
consisted	of	five	steps.	These	are	as	follows:	

1.	 Understand	 the	 fear	 of	 earthquake.	 Each	 of	
our	protagonists	mentioned	a	different	earth-
quake	fear,	a	fact	that	surprised	us	because	we	
assumed	 that	 since	 they	 all	 experienced	 the	
same	earthquake	the	fear	would	be	the	same	
as	well.	But	different	individuals	experienced	
and	 perceived	 a	 different	 earthquake	 totally.	
Those	 differences	 lead	 us	 to	 talk	 about	 the	
concept	of	“individual	earthquakes”.	

2.	 Clarify	 the	 irrationality	 of	 the	 fears	 or	 any	
part(s)	of	them.	The	irrational	components	of	
the	fears	were	seen	as	clues	to	the	deep,	inner	
issues	and	personal	anxieties	that	were	awak-
ened	by	the	earthquake.	

3.	 Identify	 the	 particular	 feeling(s)	 that	 were	
formed	 by	 those	 irrational	 fears	 and	 conse-
quently	 govemed	 the	 individual’s	 daily	 ac-
tivities.	The	 reason	we	 focus	on	 the	 feelings	
is	that	they	tend	to	remain	intact,	unaltered	by	
the	passage	of	time.	

4.	 Discover	 the	 connection	 between	 the	 pro-
tagonists’	present	perception	of	the	world	and	
other	significant	persons	in	their	lives.	In	the	
course	 of	 the	 psychodramas	 we	 noticed	 the	
existence	of	a	connection	to	a	beloved	person	
in	the	protagonists	lives	as	well	as	to	an	early	
childhood	incident.	Realizing	the	connections	
facilitates	catharsis	and	becomes	an	important	
group	issue	during	the	sharing	part	of	the	ses-
sion.	

5.	 Explore	 ways	 to	 alter	 the	 irrational	 compo-
nents	 of	 the	 faulty	 concepts	 and	 troubling	
feelings,	 as	 they	 related	 to	 the	 protagonists’	
unresolved	 issues	with	significant	others.	 In-
deed,	 it	 has	 been	 noted	 that	 exploring	 these	
elements	by	means	of	role	playing	enactments	
is	 considered	 a	major	 factor	 that	 contributes	
to	 therapeutic	 effects	 of	 psychodrama	 with	
trauma	survivors	(Kipper,	1998).	

Our	 experience	 has	 shown	 that	 the	 second	 step		
was	 the	most	 important	one.	This	 steps	calls	 for	
clarifying	the	irrational	components	of	fears.	
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Case Illustrations 

The	first	case	involves	a	group	member	who	com-
plained	 of	 a	 loss	 of	 motivation	 after	 the	 earth-
quake.	We	started	with	sociodramatic	warm-up	by	
all	group	participation.	Its	main	theme	concerned	
the	 nature	 of	 human	beings	 and	 relationship	 be-
tween	 them.	 For	most	 of	 the	 people	we	worked	
with,	the	feelings	of	fears,	anger	and	desperation	
began	 to	 disappear	 about	 two	 months	 after	 the	
onset	 of	 the	 earthquakes	 but	 some	were	 harbor-
ing	the	fears	for	a	long	time.	The	first	illustration	
involves	such	a	case;

The	protagonist	was	 a	 45	years	 old	male	with	 a	
teenage	 daughter	 who	 wanted	 to	 get	 rid	 of	 his	
earthquake	fear.	He	was	very	anxious,	and	afraid	
of	 subsequent	 earthquakes.	 He	 suffered	 from	
sleeplessness,	 nightmares	 concerning	 the	 earth-
quake,	 and	mood	 shifts	 during	 the	 daytime.	We	
established	the	treatment	contract	which	included	
safeguarding	 confidentiality	 and	 a	 commitment	
on	his	part	to	be	available	for	follow-up	sessions	
should	he	require	further	psychotherapy.	

As	the	protagonist	was	describing	his	fears	follow-
ing	the	earthquake,	he	started	to	present	the	absurd	
(irrational)	components	of	it.	For	example,	he	was	
scared	 that	 the	 corridor	 between	 his	 daughter’s	
room	 and	 his	 own	 bedroom	would	 be	 collapsed	
and	he	would	not	be	able	to	reach	her.	He	bought	
long	ropes,	believing	that	sometime	in	the	future,	
he	might	have	to	climb	down	from	the	height	or	
to	get	out	from	the	pit.	We	asked	him	to	think	of	
a	possible	disaster	scene	where	such	a	possibility	
might	occur,	but	he	could	not	not	think	of	any.	We	
asked	him	to	select	auxiliaries	to	portray	the	roles	
of	the	collapsed	corridor	and	the	pit.	Using	role-
reversals	he	described	the	scene	to	the	auxiliaries.	
Being	in	the	reversed	role	position	was	very	im-
portant	to	understanding	the	protagonist’s	uncon-
scious	 contents.	Then	 the	protagonist	 listened	 to	
the	auxiliary	egos	and	was	asked	to	pay	attention	
to	his	own	feelings	and	reactions	to	the	portrayal.	
The	Director	asked	him	to	explain	the	meaning	of	
the	symbols	of	his	reactions	and	his	feelings.	He	
was	also	asked	to	think	of	any	connection	between	
these	symbols	and	any	person	from	his	life.	He	an-
swered	all	those	questions	easily.	Falling	into	the	
pit	and	trying	to	climb	out	with	the	rope	reminded	
him	of	his	own	father.	The	collapsed	corridor	re-
minded	him	of	the	relations	between	his	daughter	

and	himself	and	quarrels	with	his	wife	about	these	
relations.	 He	 explained	 that	 his	 father	 lives	 in	
Australia	and	keeps	marrying	young	women	and	
he	is	already	into	his	fifth	marriage.	The	protago-
nist	was	very	angry	with	his	father	for	leaving	his	
mother	and	himself	when	he	was	a	young	boy.	He	
was	very	embarrassed	about	 the	whole	situation.	
He	characterized	his	relations	with	his	daughter	as	
“very	cold”	and	“distant”.	He	wanted	to	be	closer	
but	 felt	 that	 being	 a	 father	 did	not	 allow	him	 to	
develop	 such	 closeness.	 He	 pointed	 out	 that	 his	
daughter	was	closer	to	her	mother.	

After	 that	 point	 the	 session	 followed	 the	 classi-
cal	psychodrama	procedure	and	ended	with	group	
sharing.	 In	 a	 follow-up	 session	 the	 protagonist	
said	 that	 the	psychodrama	made	him	realize	 that	
his	fear	was	not	that	of	the	earthquake	and	that	he	
had	an	undisturbed	night	sleep.	He	said	that	after	
the	psychodrama	he	felt	extremely	tired.	

The	protagonist	in	the	second	case	illustration	was	
a	woman.	She	 said	 that	 she	was	 afraid	of	 enter-
ing	 her	 bedroom	 fearing	 the	 walls	 will	 collapse	
on	her.	She	 thought	 that	 this	was	 ridiculous	 and	
absurd,	and	could	not	make	any	sense	of	 it.	The	
protagonist	was	asked	to	set	up	a	scene	depicting	
the	bedroom	scene	with	auxiliaries	serving	as	mo-
bile	walls.	When	 the	 time	 came,	 the	walls	were	
asked	 to	move.	As	 soon	 the	 psychodrama	 simu-
lated	 earthquake	 started,	 the	 protagonist	 began	
screaming	with	fear	and	with	the	help	of	the	direc-
tor’s	 probing,	 immediately	 remembered	 that	 she	
had	the	similar	fear	once	when	she	had	sex	with	
her	 husband.	 She	 recalled	 that	 at	 that	 situation,	
for	some	reason	she	felt	compelled	to	mention	her	
ex-boyfriend’s	name	to	her	husband.	At	that	time	
her	life	and	marriage	were	in	trouble.	Her	husband	
knew	about	the	ex-boyfriend	and	was	disturbed	by	
her	interest	in	him.	In	the	past,	prior	to	the	particu-
lar	incident	with	her	husband,	the	protagonist	had	
recurrent	dreams	about	 the	ex-boyfriend	and	felt	
uncomfortable	 about	 it.	 But	 subsequently	 these	
dreams	disappeared.	Now,	she	found	the	old	anxi-
ety	surfacing	again,	awakened	by	the	fear	from	the	
earthquake.	 Following	 the	 psychodrama	 session	
she	 reported	 that	 she	was	 free	of	her	earthquake	
related	fears.	It	appears	that	suppressed	feelings	of	
guilt,	anger	and	modesty	found	a	way	to	express	
themselves	 through	 the	 earthquake	 fears.	 The	
third	 illustration	 involved	 a	 female	 protagonist	
who	complained	of	a	 fear	of	what	she	described	
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as	“loosing	her	past”	because	of	 the	earthquake.	
She	explained	that	she	was	scared	of	uncertainty,	
and	of	“becoming	nothing”.	In	her	dreams	all	the	
houses	 in	her	 street	were	destroyed.	The	strange	
thing	was	that	she	was	not	scared	of	being	dead,	
injured	 or	 being	 in	 pain.	 Upon	 examining	 the	
meaning	 of	 her	 irrational	 symbols,	 it	 tumed	 out	
that	the	uncertainty	and	the	fear	reminded	her	of	
her	 mother	 and	 father.	 The	 destroyed	 buildings	
symbolized	the	collapse	(obliteration)	of	her	past.	
During	the	psychodrama	she	portrayed	her	mother	
as	a	controlling	person	who	was	constantly	criti-
cizing	her	and	her	father	as	a	punishing	and	non-
accormnodating	person.	She	said	that	throughout	
her	entire	life	she	had	been	fed	by	the	fears	of	los-
ing	something.	During	the	psychodrama,	she	en-
acted	old	scenes	and	tried	to	express	her	repressed	
feelings	and	 resolve	old	conflicts.	The	 following	
day	she	 reported	 that	 the	only	 thing	she	 remem-
bered	from	the	psychodrama	was	that	she	worked	
on	her	family	relations.	There	was	no	mention	of	
the	earthquake	related	fears	which	seemed	to	have	
disappeared.	 Again,	 it	 appears	 that	 the	 psycho-
drama	allowed	the	protagonist	to	face	her	uncon-
scious	conflicts,	which	were	brought	out	through	
the	earthquake	related	fears.	

The	 fourth,	and	 last	case	 involved	a	 female	pro-
tagonist.	She	explained	that	she	used	to	pack	her	
belongings	into	a	suitcase	and	sit	motionless	in	the	
corner	of	her	house	whenever	the	earthquake	and	
aftershocks	occurred	or	whenever	she	felt	fearful	
of	impending	earthquakes.	She	did	not	move	out	
from	her	 house	 in	 spite	 of	 the	 fact	 that	 she	was	
scared	of	being	trapped	under	the	collapsed	build-
ing.	The	first	clues	we	thought	needed	to	be	clari-
fied	were	(a)	packing	the	suitcase	and	(b)	sitting	
frozen,	 motionless.	 Upon	 probing	 she	 said	 that	
these	 feelings	 reminded	 her	 of	 her	 grandmother.	
When	punished,	as	a	child,	she	was	locked	in	the	
basement	and	told	not	to	move	at	all.	She	recalled	
being	 very	 sacred	 in	 the	 basement,	 sitting	 and	
crying	 quietly.	 These	 events	 were	 very	 difficult	
and	 hard	 times	 for	 her.	Being	 trapped	 under	 the	
collapsed	 building	 served	 as	 the	 second	 clue.	 It	
reminded	 the	 protagonist	 of	 feeling	 ignored	 and	
neglected	by	her	mother.	The	protagonist	required	
further	 psychotherapy	 following	 the	 psychodra-
ma.	One	month	later	she	reported	that	her	earth-
quake	related	fear	disappeared.	In	our	understand-
ing	 the	 reason	 for	 the	 therapeutic	 success	of	 the	
psychodrama	 intervention	 is	 that	 the	 earthquake	

related	fears	are	re-enactments	of	unconscious	is-
sues	brought	to	the	surface	through	the	reactions	
to	the	earthquake.	

The	continuous	after	shocks	and	their	impact	un-
derscored	for	me	the	need	to	devise	a	preventive	
program,	one	that	will	train	people	to	better	antici-
pate	and	cope	with	trauma.	Through	our	continu-
ous	work	I	developed	the	following	model.	

Psychological Preparation For Trauma: 

Decreasing	 the	 effects	 of	 trauma	 I	 believe	 that	
Moreno’s	 theoretical	approach	 is	 singularly	 suit-
ed	 to	 offering	 a	way	 of	 teaching	 people	 how	 to	
better	cope	with	 trauma.	Moreno	viewed	 trauma	
in	a	broader	context	not	only	as	an	intrapersonal	
phenomenon	but	also	as	an	interpersonal	relation-
ship	one.	He	noted	 that	during	World	War	 I,	en-
tire	populations	were	being	subjected	 to	 traumas	
from	a	large	number	of	sources.	In	his	view	psy-
chodrama	 was	 designed	 not	 only	 to	 change	 the	
life	of	individuals,	but	to	heal	the	traumas	of	the	
world	(Moreno,	Bloomkvist	&	Riuzel,	2000).	One	
of	 the	basic	questions	 that	needs	 to	be	answered	
is	who	is	less	affected	by	the	trauma?	The	person	
who	shall	better	survive	is	an	individual	who	has	
high	self-esteem,	 trusts	others,	and	has	access	 to	
an	 experiential	 psychotherapy	group	 to	 facilitate	
self-exploration	and	obtain	support.	Such	an	indi-
vidual	is	the	one	who	has	successfully	faced	his	or	
her	past	 traumas	and	overcome	 their	debilitating	
effects.	This	 individual	 expresses	 him	 or	 herself	
creatively	and	spontaneously,	and	knows	how	to	
experience	the	moment.	My	experience	with	100	
subjective	observations	 led	 to	 the	formulation	of	
the	following	model.

There	are	four	key	elements	in	the	model:	

1.	 Introduce	 the	 basic	 concepts	 of	 the	 protago-
nist-centered	approach	and	explain	how	basic	
trust	can	be	adversely	 impacted	during	early	
childhood.	 Explain	 how	 this	 approach	 in-
creases	the	individuals’	self-confidence	in	the	
group.

2.	 Emphasize	the	importance	of	having	good	re-
lationships	with	support	groups	such	as	fam-
ily,	business	friends,	best	friends,	close	envi-
ronment	around	him	for	support	and	sharing.	

3.	 Explain	 the	 importance	 of	 spontaneity	 train-
ing,	 relations	 between	 spontaneity	 and	 cre-
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ativity,	 and	 their	 role	 in	 life.	Help	 people	 to	
discover	their	own	creativity	potential.	

4.	 Develop	the	concept	of	“security	belt”	follow-
ing	trauma.	This	includes	understanding	what	
to	do	during	the	trauma,	after	the	trauma,	and	
the	search	for	emergency	and	other	services.	

Each	of	the	above	elements	may	require	different	
psychodramatic	 and	 sociodramatic	 interventions.	
To	be	successful,	the	model	for	preparing	people	
(as	distinct	from	the	model	of	treatment	described	
in	the	beginning	of	the	paper)	requires	a	long	term	
teaching	and	 training	process.	This	 is	 not	 a	pro-
gram	 that	 can	 be	 successfully	 attained	 in	 a	 few	
sessions.	To	 be	 implemented	 the	model	 requires	
the	training	of	trauma	trainers.	The	model	is	still	
in	the	stage	of	development,	and	I	think	of	it	as	“a	
psychological	immunity”	system.	
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The	‘social	atom’	refers	to	the	smallest	unit	of	in-
terpersonel	relations	that	a	person	has	around	him/
herself.	 ‘Sociogram’	 is	 an	 objective	 pictorial	 re-
cord	of	such	relationships.	It	is	usually	applied	in	
groups,	small	and	large,	based	on	a	particular	cri-
terion	or	choice.	The	term	‘perceptual’	refers	to	a	
personal,	subjectively	perceived	sociogram,	your	
own	 emotional	 geography,	 in	which	 you	 are	 the	
central	person	or	protagonist.	It	is	drawn	on	paper	
or	computer,	registering	your	own	relationship	to	
all	significant	others	in	three	areas:	personal,	pro-
fessional	or	work	,	and	social,	based	on	one’s	sub-
jective	perception	of	your	social	world,	knows	as	
a	social	or	cultural	atom.

The	questions	to	consider	before	drawing	this	chart	
are	 general	 ones:	what	 are	my	 feelings	 towards,	
for	 instance,my	 intimate	 other	 ,my	 parents,	 my	
friends,my	co-workers,	my	social	companions,etc.	
Also,what	are	their	feelings	towards	me	,	as	well	
as	to	one	another?

We	really	know	more	about	these	invisible	strands	
than	we	give	ourselves	credit	for.

Make	different	drawings	for	each	of	the	three	cat-

The	author	has	provided	a	description	of	drawing	
a	personal	social	atom	from	the	perspective	of	the	
subjectively	 perceived	 sociogram.	The	 person	 is	
free	to	develop	their	own	system,	or	follow	guide-
lines	which	are	provided.	A	series	of	questions	on	
which	to	reflect	have	been	offered	to	expand	the	
exploration	 of	 one’s	 perceptional	 social-cultural	
atom,	and	enrich	self-discovery.	Regular	attention	

is	 encouraged	 in	 order	 to	 investigate	 significant	
changes,	areas	of	neglect	and	promising	develop-
ments.

Keywords:	 socio-cultural	 atom;	 sociogram;	 soci-
ometry;	interpersonal	perception;	tele;	social
atom	exploration.			

egories.	Do	not	mix	the	personal,	social	and	work	
categories,	even	if	some	overlap.	Any	overlap	can	
be	shown	on	a	separate	page.

To	 make	 a	 drawing	 of	 such	 a	 sociogram,	 you	
should	 identify	 yourself	 with	 a	 circle	 if	 female,	
and	a	triangle	if	male.	Place	yourself	in	the	center	
of	the	page,	with	an	initial	or	the	first	two	letters	
of	your	own	name	inside	the	identifying	symbol.	
Next,	place	all	the	significant	others	around	your-
self	at	some	distance,	either	close	to	you	or	distant,	
according	to	your	perception.	Identify	each	person	
by	an	initial	or	two	letters,	inside	the	circle	or	tri-
angle.	Be	sure	to	include	as	many	persons	as	you	
can	think	of.

To	enable	you	to	recall	who	is	who,	make	a	note	
at	the	lower	left	of	the	page	to	record	whose	name	
is	represented.	This	is	also	recommended	for	what	
each	line	means,	for	example,	 if	you	use	a	color	
for	a	positive	relation	line,	record	that	same	color	
by	drawing	a	short	line	down	on	the	bottom	left	of	
the	page,	noting	there	what	the	line	means,	for	in-
stance,	red	for	attraction,	green	for	rejection,	blue	
for	neutral,	or	whatever	you	choose.	If	using	black	
ink,	indicate	those	by	a	simple	line	for	attraction,	a	

Zerka T. Moreno

DRAWING THE PERSONAL PERCEPTUAL 
SOCIO - CULTURAL ATOM

An Exercise in Sharpening and Stretching Tele Function

DRAWING THE PERSONAL PERCEPTUAL 
SOCIO - CULTURAL ATOM

An Exercise in Sharpening and Stretching Tele Function
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heavier	line	for	rejection,	a	dotted	line	for	neutral,	
and	a	parallel	for	ambivalence	in	two	colors	or	two	
different	lines,	or	whatever	you	prefer	for	all	your	
lines.	Obviously,	you	are	free	to	invent	your	own	
lines.	These	are	only	suggestions.

All	lines	from	you	should	only	go	half	way	to	each	
person	so	as	to	leave	the	rest	for	the	way	you	per-
ceive	how	others	relate	to	you.	Draw	a	small	verti-
cal	line	across	the	ending	of	your	lines.	This	entire	
process	is	an	interpersonal	tele	test,	a	test	of	mutu-
ality,	not	a	‘guess	who’	test.	The	more	mutual	the	
choices	as	indicated	by	exactly	the	same	as	your	
line,	the	better	the	balance	within	your	sociogram.

Be	sure	to	focus	on	how	you	perceive	each	person	
in	relationship	 to	yourself	as	 the	center,	drawing	
the	 lines	of	connection	 from	your	 side	and	 from	
the	others	toward	yourself,	whether	positive,	am-
bivalent,	negative,	or	neutral.

All	lines	coming	towards	yours	should	be	in	what-
ever	form	seems	best	for	each	line,	using	the	same	
format	 as	 for	your	own	choices.	 If	 you	perceive	
that	your	choice	is	reciprocated,	the	line	from	that	
person	 should	 be	 identical	 with	 your	 own	 and	
meet	yours	at	 the	end	point	of	your	line	towards	
that	person.	If	a	relationship	is	not	mutual,	decide	
what	 line	 represents	 the	 other’s	 relation	 towards	
you.	Choose	whatever	line	you	feel	is	appropriate.	
All	 lines	 should	 be	 completed.	The	 following	 is	
provided	as	a	guideline.

See	Figures	I	and	II	for	an	example	of	a	notation	
system	(tele)	and	social	atom	from	J.	L.	Moreno.

If	 you	have	 trouble	 sensing	what	 the	others	 feel	
towards	yourself,	you	can	role	reverse	in	an	empty	
chair,	 facing	yours.	Remember	 to	keep	a	note	at	
the	bottom	of	the	page	as	to	what	each	category	of	
line	represents.	For	a	one-way	choice	from	you	or	
to	you,	a	completely	unreciprocated	one,	draw	the	
line	all	the	way,	either	from	or	to	you,	with	an	ar-

row	at	the	end.	This	applies	to	you	and	to	the	other.

Decide	 how	 to	 indicate	 neutrality	 and	 ambiva-
lence;	 for	 instance,	 for	 ambivalence	 you	 could	
draw	a	parallel,	with	one	solid	line,	the	other	dot-
ted,	 or	 each	parallel	 line	 a	 different	 density.	For	
neutrality,	you	could	use	.	.	.	.from	you	or	to	you;	a	
mutually	neutral	relationship	could	be	all	.	.	.	.	.	./	.	
.	.	.	.	but	with	a	little	cross	line	in	the	middle,	or	in	
whatever	form	you	choose

Keep	your	 list	 at	 the	bottom	of	 the	page	current	
and	consistent,	 indicating	who	 the	 initials	of	 the	
other	represent,	as	well	as	what	emotion	the	colors	
or	lines	mean.

In	 addition,	 if	 known,	 try	 to	 establish	 the	 rela-
tionships	between	the	others	to	one	another;	they	
should	also	be	drawn.	For	example,	think	of	how	
their	relationships	to	one	another	impact	on	you,	
such	as	whether	your	in-laws	approve	of	you	and	
your	family	of	origin	or	not,	and	who	among	your	
family	and	friends	reject	your	choice	of	most	sig-
nificant	other,	etc.

The	more	mutually	positive	 the	relationships	are	
felt	to	be	and	shown	by	the	same	lines	as	your	own	
in	all	three	areas,	the	stronger	are	the	connections	
and	the	better	balanced	your	life.

Look	again	at	 those	 lines	 indicating	rejection	ei-
ther	to	or	from	others	and	ask	yourself:	Are	these	
more	numerous	 than	 the	positive	ones?	 Is	 that	 a	
stable	 pattern	 of	 mine?	 How	 and	 where	 have	 I	
learned	that?	How	do	I	change	it?	How	can	I	best	
use	my	 strengths	 to	 correct	 this	 or	 that	 relation-
ship?	Or	ask	yourself:	Is	this	a	person	I	really	need	
in	my	world?	If	so,	can	we	turn	this	negative	re-
lationship	positive,	or	do	we	need	to	disconnect	if	
that	relationship	is	not	mutually	productive?	Have	
we	been	hanging	on	 too	 long?	If	so,	how	do	we	
disconnect	without	hurting	each	other?	Isn’t	it	bet-
ter	 for	 that	 other	 person	 and	myself	 to	 be	 freed	
from	negative	 energy,	 so	 positive	 energy	 can	 be	
used	 elsewhere,	 with	 other	 people?	Are	 we	 not	
both	worthy	of	that?	Can	I	take	responsibility	for	
this?	How	do	I	handle	it?

The	most	complicated	ones	are	what	are	known	as	
‘incongruous’	relationships,	connections	in	which	
one	person	chooses	another	who	either	rejects	or	
is	indifferent	to	the	chooser.	Is	that	another	aspect	
of	your	pattern?	And	what	if	you	are	the	rejecting	
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or	neutral	 one	 and	 that	 person	 chooses	you?	All	
of	us	have	experienced	these	and	have	had	to	deal	
with	them.	All	require	our	ability	to	feel	ourselves	
into	the	other	with	the	heart,	to	let	that	heart	guide	
us.

If	mutual	neutrality	or	indifference	shows	up	fre-
quently	and	if	that	state	is	satisfactory	to	you	both	
and	does	not	require	attention,	so	be	it.	But	if	this	
is	a	person	with	a	central	position	in	your	life,	it	re-
quires	serious	attention	and	possibly	some	choices	
and	decisions	for	the	future.

This	highlights	a	vital	point	in	all	 these	relation-
ships:	whether	we	give	a	person	a	central	or	not-	
so-	important	place	in	our	life.	If	that	connection	is	
peripheral	or	not	significant,	or	has	been	replaced,	
it	may	be	easier	 to	 let	go.	Whatever	 choices	 are	
made,	we	can	never	be	sure	we	know	absolutely	
how	the	other	feels,	but	we	should	be	clear	about	
how	we	feel.	We	also	need	to	consider	how	to	deal	
with	the	feelings	of	the	other.

Perception	of	oneself	versus	others	may	be	strong,	
weak,	distorted	or	negative.	Turn	a	clear	light	upon	
yourself	 and	 others,	making	 sure	 you	 rely	 upon	
your	inner	strength	and	good	will	towards	others	
as	well	as	to	yourself.	Fortunately,	our	perception	
is	subject	to	change	and	if	you	undertake	to	work	
in	 life	 on	 your	 socio-cultural	 atom	 and	 draw	 it	
again	at	later	stages,	you	may	be	delighted	at	the	
changes	 and	 improvements	 you	 have	 achieved.	
The	more	often	you	do	this	exercise,	the	sharper	
your	 perception	will	 become	 and	 the	 better	 bal-
anced	your	socio-emotional	world.

Moreno	suggested	we	take	time	to	do	this	once	a	
month,	 just	as	we	check	our	bank	account.	Who	
have	I	lost?	Which	relationship	needs	my	attention	
to	 repair	or	end?	Which	have	 I	neglected?	What	
new	 connection	was	 offered	 that	 needs	 a	 follow	
up,	etc.

Above	 everything	 else,	 be	 absolutely	 clear	 and	
honest	 in	 this	process,	or	you	will	not	gain	any-
thing	from	it.

You	 might	 want	 to	 share	 your	 sociogram	 with	
someone	you	trust	and	to	whom	you	are	mutually	
positively	 related,	and	get	 that	person’s	observa-
tions.	They	could	be	very	instructive.

If	you	find	you	can	change,	improve	or	add	any-

thing	to	this	self-evaluation,	please	so	inform	me.	
Your	finding	will	be	seriously	considered	and	may	
be	added,	referring	to	you,	in	later	versions.	Con-
sider	this	a	work	in	progress.

Good	 luck	with	 this	map	of	 exploration	 of	 your	
own	social	geography.	
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Figure 1: Tele chart II: The vertical spread of 
tele in a social structure.	This	chart	shows	a	scale	
ranging	from	maximum	tele	to	pure	chance.	The	
area	 between	 tele	 and	 chance	 covers	 a	 range	 of	
incomplete	 perceptions	 and	 pathological	 inter-
personal	 relations.	 (From:	 Who	 Shall	 Survive?	
Foundations	of	Sociometry,	Group	Psychotherapy	
and	Sociodrama.	J.	L.	Moreno	(1953)	p.	298.)	Ac-
cessed	from	the	internet:	http://www.asgpp.org/
docs/WSS/WSS.html
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Figure 2:	Organization	of	Social	Atom	(from	
Who	Shall	Survive?	
J.	L.	Moreno	(1953)	p.	304-305.)

Multi-Criterial Sociogram
Key to Sociogram:

Solid	 black	 lines	 indicate	 acquaintance	 obtained	
by	the	question:	Please	 list	 the	names	of	all	per-
sons	with	whom	you	are	acquainted	at	your	place	
of	 work.	 Heavy	 interrupted	 black	 lines	 indicate	
choice	 (attraction)	 obtained	 by	 the	 criterion:	
Which	 person	 or	 persons	 do	 you	 enjoy	 having	
as	guests	in	your	home.	Heavy	red	lines	indicate	
choice	(attraction)	obtained	by	the	criterion:	With	
which	person	or	persons	do	you	like	to	work	when	
called	upon	to	do	a	job	requiring	cooperative
effort.

This	chart	illustrates	that	the	volume	of	acquain-
tances	 is	 the	matrix	out	of	which	attractions	and	
rejections	 between	 individuals	 emerge.	 It	 also	
shows,	within	the	same	sociogram,	the	cumulative	
effect	of	three	different	criteria.	Single	criterionso-
ciograms	give	only	a	fragmentary	portrayal	of	the	
position	of	an	individual	within	a	social	group.	The	

sociometric	 status	 of	 an	 individual	 may	 change	
from	one	criterion	to	another.	An	individual	who	
is	classified	as	an	isolate	or	a	star	on	one	criterion	
may	not	be	so	classified	on	another	criterion	or	on	
the	same	criterion	at	a	later	date.

Psiko_Revize_YD.indd   20 06.02.2014   18:35



21

21

ABSTRACT

In	recent	years,	there	is	a	growing	interest	towards	
recognition	of	the	importance	of	increasing	posi-
tive	emotions,	engagement	and	meaning	in	thera-
peutic	 interventions	where	 the	main	 focus	 is	not	
on	“	repairing	disorders	or	symptoms”.	The	litera-
ture	 on	 positive	 psychology	 (well-being	 therapy	
and	some	constructivist	 approaches	 like	 solution	
focused	brief	therapy	which	represents	older	tradi-
tions	like	Adlerian	“encouragement”,	now	empha-
sizes	concepts	like	resiliency,	courage,	creativity,	
forgiveness,	wisdom	…	and	what	is	already	func-
tioning	well	within	in	the	individual.

Referring	 to	 the	 “changing	character	of	 the	psy-
chodrama”	 as	 David	 Kipper	 stated,	 the	 author	
discusses	 how	 some	 constructivist	 counseling	
strategies	(mainly	solution	focused	strategies	like	
reframing,	recalling	exceptions)	can	be	integrated	
to	 psychodrama	 and	 also	 how	 the	 psychodrama	
therapist	 can	 be	 more	 empowering	 for	 the	 pro-
tagonist	in	the	session	through	‘auxilaries’	mainly	
the	 ‘double’	 and	 “	 through	 ‘doubling’.	Also,	 the	
leader’s	role	as	‘a	competence	seeker’	 is	empha-
sized.	 The	 article	 supports	 to	 keep	 the	 original	
theory	 and	 practice;	 the	 insight	 oriented	 nature	
of	 psychodrama	which	values	 the	 importance	of	
unconscious	motives	 in	 therapeutic	 work	 so	 the	
author	 outlines	 how	 the	 presented	 strategies	 can	
be	 compatible	with	 the	nature	of	 the	psychodra-
ma	since	J.L.	Moreno’s	main	focus	was	 to	build	
a	 health	 promoting	model	 rather	 than	 a	 psycho-
pathology	 oriented	 one	 (from	 the	 beginning	 he	
introduced	 concepts	 like	 spontaneity,	 role,	 tele	 ,	
encounter	etc.)	As	Zerka	Moreno	said	 in	a	1989	
lecture.	 the	approaches	the	article	suggests,	aims	
to	 facilitate	 the	 process	 of	 “putting	 the	 client	 in	
touch	with	their	own	internal	healer”.	
 
Keywords:	Psychodrama,	positive	psychology,	so-
lution	focused	therapy	strategies.

GİRİŞ

Güçlü	 bir	 araç	 olarak	 psikodrama,	 yalnızca	 bir	
tür	psikoterapi	olmaktan	ötedir	.	Aslında	bir	sanat	
olarak	tanımlanabilir	ve	yalnızca	bir	tekniğe	indir-
genemez,	 önemli	 bir	 psikolojik	 olgunlaşma	yolu	
olup,	yalnızca	eldeki	sorunu	çözmekle	ilgilenmez	
bireydeki	zihinsel	ve	sosyal	etkileşim	becerilerini	
geliştirir	 (Blatner,	 2002).	 Günümüzdeki	 uygula-
malar	 şüphesiz	ki	psikodramanın	 ilk	 tasarlandığı	
yıllardan	oldukça	farklıdır.	David	Kipper,	bu	du-
rumu	 ‘psikodramanın	 değişen	 karakteri’	 üzerin-
den	 özetlemektedir.	 Kipper,	 psikodramada	 farklı	
yaklaşımlar	gelişirken,	farklı	yollardan	gidildiğin-
den	bahsetmektedir;	bunlardan	biri	teoriyle	ilgili-
dir,	 diğeri	 ise	 grup	 psikoterapisi	 yaklaşımlarının	
bir	parçası	olmaya	yönelik	girişimler	olarak	özet-
lenebilir;	nesne	 ilişkileri	kuramı	 temelinden	yola	
çıkarak	 uygulanacak	 psikodrama	 örneğin	 farklı	
kuramlarla	psikodramanın	entegre	edilmesine	yö-
nelik	çalışmalarını	içermektedir.	Diğer	bir	yol	ise,	
benzer	sorunlara	sahip	üyelerle	grupta	çalışmaktır.	
Bunun	yanı	sıra,	kısa	süreli	 terapi	paradigmasıy-
la	 bütünleştirme	 gibi	 klasik	 psikodrama	 sürecini	
geliştirmenin	 yolları	 da	 aranmaktadır	 (Altınay,	
2000).	Temelleri	1940’larda	atılmış	olan	psikodra-
manın	yaşayan	ve	değişime	açık	yapısının	olması	
yeni	 açılımlar	 yaratmak	 ve	 teröpatik	 kazanımlar	
için	 bir	 fırsat	 olarak	 görülebilir	 ancak	 bunu	 ger-
çekleştirirken,	 psikodramanın	 tek	 boyutlu	 olma-
yan	yapısından	ödün	vermemek,	onu	bir	teknikler	
bütününe	 indirgememek	 ve	 Zerka	 Moreno’nun	
yaptığı	uyarıyı	da	dikkate	almak	yerinde	olacak-
tır;	yani	“	pastanın	üzümleri,	pastanın	bütününden	
ayrı	 düşünülemez”.	 Bu	 temel	 kabulden	 hareket-
le,	 bu	makale,	 orjinal	 teori	 ve	 felsefe	 korunmak	
suretiyle,	 son	 dönemlerde	 ‘çözüm	 odaklı	 terapi’	
nin	ve	‘pozitif	psikolojinin’	daha	çok	sahip	çıktığı	
ancak	izi	sürülecek	olursa	temelleri	Adler’e	daya-
nan	 bazı	 varsayımlarının	 psikodramayla	 uyumlu	
olabilecek	ve	hatta	psikodramanın	içinde	varolan	
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bazı	oluşturmacı	unsurlara	dikkat	çekebilmek	ve	
aynı	 zamanda	 uygulamada	 psikodrama	 grup	 ya-
şantısını	nasıl	besleyebileceği	üzerine	bazı	görüş-
leri	paylaşabilmek	için	kaleme	alınmıştır.
 
BİREYİN KAYNAKLARINI HAREKETE 
GEÇİRME ve ‘SAĞLIKLI’ OLANA 
ODAKLANMA

Danışanın,	 güçlü	 yönlerine	 odaklanma	 konusu	
günümüzde	 daha	 sık	 vurgulanır	 hale	 gelmiştir	
(Duckworth,	 Steen	 ve	 Seligman,	 2005;	 Flükiger	
ve	Regli,	 2007;	Orlinski,	 Rönnestad	 ve	Willutz-
ki,	2004;	Synder	ve	Elliot,	2005,	akt:	Flükiger	ve	
Holtforth,	 2008).	 Pozitif	 psikolojinin	 gündemde	
oluşunun	 takiben	olumluluğa	odaklanan	pek	çok	
sosyal	oluşturmacı	terapi	yaklaşımına	tanık	olun-
maktadır	(Wong,	2006).	

Psikoterapi	 esnasında	 danışanın	 güçlü	 yönlerini	
ve	kaynaklarını	harekete	geçirmek	olumlu	geribil-
dirim	 mekanizmasının	 devrede	 oluşuyla	 teröpa-
tik	 işbirliğini	 arttırma	 potansiyelini	 taşımakta	 ve	
danışanın	sürece	yönelik	alıcılığını	olumlu	yönde	
etkileyerek	uyum	sağlayıcı	başetme	mekanizma-
larını	kullanabilmesine	de	destek	sağlayabilmek-
tedir.	Psikoterapiye	başlamadan	önce	danışanların	
genellikle	moralleri	düşük	bir	ruh	haliyle	ve	yeter-
li	derecede	başetme	yollarını	kullanma	konusunda	
yetersiz	oldukları	 bir	 noktada	oldukları	 düşünül-
düğünde	bu	tutumun	önemi	görülebilir	(Regli,	Bi-
eber,	MAthier	 ve	Grawe,	 2000,	 akt:	 Flükiger	 ve	
Holtforth,	2008).

Nitekim,	 Flückiger	 ve	 Holtforth’un	 (2008)	 kli-
nikte	 yaptıkları	 bir	 araştırmada,	 her	 görüşmeden	
önce,	bireyin	güçlü	yönlerine	dikkatlerini	yönelt-
tikleri	bir	çalışma	prosedürü	uygulamışlardır	.	Beş	
seans	süresince	20	kişilik	bir	örneklem	üzerinde,	
bu	uygulamayı	sürdürmüşlerdir.	20	seans	sonunda	
gelişmeler	 değerlendirilmiş,	 psikoterapi	 sonuçla-
rı	klinikteki	mevcut	tedavi	protokolü	ile	seansları	
devam	eden	kontrol	grubuyla	karşılaştırıldığında	
daha	olumlu	sonuçlar	/	terapi	çıktıları	elde	edildiği	
görülmüştür.	Bu	eksende	en	çok	öne	çıkan	yakla-
şımlardan	biri	olan	çözüm	odaklı	yaklaşımı,	kısa	
terapi	yöntemlerinden	biri	olarak	1982	yılında	In-
soo	Kim	Berg	ve	Steve	de	Shazer	ve	arkadaşları	
tarafından	 geliştirilmiştir.	Ayrıca,	 Bill	 O’Hanlon	
da	 önemli	 isimler	 arasında	 yer	 almaktadır.	 Bun-
dan	 önceki	 dönemde	 John	Weakland	 ile	 birlikte	
yaptıkları	çalışmalarda	seanslar	sırasında	danışan-
ların	sorunlardan	bahsederken	aynı	zamanda	bazı	

istisnai	durumlardan	yani	problemin	bu	denli	gö-
rülmediği	 /	yaşanmadığı	durumlardan	da	bahset-
tiklerini	 farketmişler,	bunun	üzerine	 terapilerinin	
yönünü	sorunu	çözmekten	ziyade	çözümün	inşa-
sına	doğru	kaydırmışlardır.	Böylelikle,	danışanlar,	
kendi	 hayatlarının	 uzmanları	 olarak	 kabul	 edil-
miştir.	Bununla	 beraberi	 ‘tanı’	 kavramı	 da	 farklı	
bir	 bakış	 açısıyla	 ele	 alınmış	 tanıdan	 ziyade,	 bi-
reylerin	yaşamlarını	daha	iyi	nasıl	yaşayabilecek-
leriyle	ilgilenmeye	başlamışlardır	(Simon	ve	Kim	
Berg,	1999).

Zira,	 psikoterapide,	 olumlu	 yönlere	 ve	 bireysel	
kaynaklara	 odaklanma	 ve	 vurgulama,	 yeni	 bir	
olgu	 olmayıp	 danışma	 psikolojisinde	 geçmişe	
uzanan	 bir	 geleneği	 temsil	 etmektedir	 (Gelso	 ve	
Woodhouse,	2003,	akt:	Joel,	2006).	Tarihsel	ola-
rak	 bakıldığında,	Alfred	Adler,	 Milton	 Erickson	
gibi	isimlerin	öncülük	ettikleri	görülebilmektedir.	
Adler	ve	onu	takip	edenler	bireyi	cesaretlendirme-
yi	insan	gelişimi	ve	büyümesi	için	kritik	bir	unsur	
olarak	 tanımlamıştır.	 Günümüzdeki	 epistemolo-
jik	kayma	ve	böylelikle	psikolojik	danışmanlığın	
oluşturmacı	bakış	açısına	doğru	yönelimi	ile	Alf-
red	Adler	yeniden	hatırlanır	hale	gelmiştir	(Watts	
ve	Pietrzak,	2000).	Adler’e	göre,	danışana	güven	
duyma,	 kaynaklarına	 odaklanma,	 bireyin	 yaşa-
mında	 barınan	 mizahı	 danışanın	 da	 görmesine	
yardımcı	olma	gibi	unsurlar	cesaretlendirme	süre-
cinin	içinde	sayılmaktadır	(Adler,	1956;akt:	Watts	
ve	Pietrzak,	2000).	
 
Tanısal	 etiketlemelere	 dayanmayarak	 bireylerin	
sorunlarını	 çözme	 gücüne	 sahip	 olduğunu	 savu-
nan,	bireyin	eşsizliğine	büyük	değer	veren,	çağdaş	
psikolojiye	yön	vermiş	olan,	psikiyatr	ve	psikolog	
Milton	Erickson	da	bir	 diğer	 önemli	 isimdir.	Bu	
görüşe	en	önemli	kanıtı	kendi	yaşam	öyküsünde	
yatmaktadır.	Erickson	17	yaşındayken,	çocuk	fel-
ci	 geçirerek	 bir	 süre	 felç	 kalmış,	 hatta	 doktorlar	
öleceğini	 düşünmüştür.	 Kendisi,	 Wisconsin’de	
ailesinin	çiftliğinde	gün	boyunca	yalnız	kaldığın-
da	zihnini	çok	aktif	tuttuğundan	ve	kendisini	çift-
likte	 çalışırken	 ve	 hareket	 ederken	 imgelemiştir.	
Ayrıca,	 ‘beden	hafızasını’ndaki	kas	hareketlerine	
odaklanarak	 yavaş	 yavaş	 bedenindeki	 bazı	 bö-
lümlerin	kontrol	etmeye	başlamış	ve	yavaş	yavaş	
konuşabilir	 ve	 yürüyebilir	 hale	 gelmiştir	 (bknz:	
http://erickson-foundation.org/about/milton-h-
erickson/).	
 
Dolasıyla,	psikoterapi	ortamına	da	sorun	olarak	
görünen	 durumlara,	 bireyin	 kaynaklarını	 ge-
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tirmek	kritiktir.	Martin	E.	Seligman	ve	Mihaly	
Csikszentmihalyi‘nin	öncülüğünde	gelişen	yalnız-
ca	 “patolojiyi	 tamir	 etmek,	 semptonları	 ortadan	
kaldırmak’	geleneğinden	ayrılmayı	öneren	‘pozitif	
psikoloji’	de	bu	çerçevede	değinilmesi	gereken	bir	
akımdır.	Pozitif	psikoloji,	umut,	cesaret,	bilgelik,	
yaratıcılık,	 duyarlılık,	 gelecek	 odaklılık,	 sorum-
luluk,	 affedicilik,	 estetik	 duyarlılık,	 spiritüellik	
gibi	 bireysel	 özelliklerin	 ihmal	 edildiğine	 dikkat	
çekerken,	öznel	deneyimleri,	iyi	oluşu,	memnuni-
yeti,	mutluluğu	ve	akış	gibi	kavramları	öne	çıkar-
maktadır.	Zira	Csikszentmihalyi’ye	göre	psikolo-
ji,	yalnızca	hastalık	veya	sağlıkla	ilgilenen	bir	dal	
değildir,	ondan	çok	daha	geniştir;	çalışma,	eğitim,	
içgörü,	sevgi,	gelişme	ve	oyun	hakkındadır.	Zan-
nedilebileceği	gibi,	bireyin	kendini	aldatması	veya	
boş	umutlara	kapılması;	‘wishful	thinking’	olarak	
düşünülmemelidir.	 İnsan	davranışını	kendine	öz-
gülüğünü	ve	karmaşıklığını	anlamaya	çalışan	bi-
limsel	bir	yöntem	uygulama	çabasıdır	 (Seligman	
ve	Csikszentmihalyi,	2000).

Csikszentmihalyi,	 özellikle	 İkinci	 Dünya	 Savaşı	
sonrasındaki	 gözlemlerinin	 bu	 görüşün	 oluşma-
sına	 katkı	 sağladığı	 bilinmektedir.	 İşi,	 parası	 ol-
mayan,	herşeyini	yitirmiş	olan	ancak	yine	de	içsel	
bütünlüğünü	koruyabilmiş	olan	insanların	varlığı	
şu	soruyu	sormaya	kendisini	yöneltir;	“Bu	insan-
lar	 kaynaklarını,	 güçlerini	 nereden	 almaktaydı-
lar?”.	 İlginç	 bir	 şekilde	 psikopatolojiden	 ziyade	
sağlık	merkezi	üzerinden	psikodrama,	sosyometri	
ve	 grup	 terapisi	modelini	 geliştiren	Moreno’nun	
da	 ilk	 çalışmalarının	bir	mülteci	 kampında	oluş-
tuğu	bilinmektedir.	Moreno	ise	,	mülteci	kapında	
yaşayanların	benzer	koşullara	sahip	olmasına	kar-
şın		insanların	kiminle	yaşayıp	çalışacaklarına	izin	
verilmesi	durumunda	somatik	ve	kişilerasarası	so-
runların	azalabileceğini	 farketmiştir.	Dolayısıyla,	
her	 ikisi	 de	 işlevsel	 olandan	 yola	 çıkmış	 olması	
açısında	benzerlik	göstermektedir.	

Peki	 bu	 temel	 paradigma	 günümüzdeki	 uygula-
malardaki	ve	danışmanlık	psikolojindeki	karşılığı	
nasıl	olmaktadır.	Bu	noktada	,	çözüm	odaklı	kısa	
terapide	 tanımlanan	 bakış	 açışının	 temel	 varsa-
yımları	uygulamacılar	 için	özetleyici	bir	 çerçeve	
sunacaktır.	Walter	ve	Peller	(1992)	değindiği	üzere,

•	 Eğer	başarılara	odaklanırsak,	yararlı	değişim-
ler	gerçekleşir.	Bu	nedenle	hatalar	ve	sorulara	
odaklanmak	yerine	doğru	yapılanlara	odakla-
nılmalıdır.	

•	 Her	 sorun	 yaşanan	 durumda	bu	 sorunun	 gö-
rünmediği	istisnai	durumlar	vardır.	Bu	durum-
lar	çözüm	için	kullanılabilir.	Danışan	sorunu-
na	öylesine	odaklanır	ki	bu	sorunun	olmadığı	
durumları	fark	etmezler.

•	 Küçük	değişiklikler	büyük	değişikliklere	yol	
açabilir	 (Kartopu	 etkisi).	 İlk	 değişime	 yöne-
lik	zincirleme	reaksiyonlar;	bir	alandaki	deği-
şiklik	daha	büyük	alanlardaki	değişimi	teşvik	
eder.

•	 Herkeste	 sorunlarını	 çözme	gücü	vardır.	Da-
nışanın	güçlü	yönleri	öne	çıkarılırsa	 çözüme	
daha	kolay	ulaşılır.

•	 Danışanın	amaçları	pozitif	cümlelerle	ele	alı-
nır.	Danışanın	hangi	davranışlarda	bulunmak	
istediği	ele	alınır,	hangi	davranışları	bırakmak	
veya	kurtulmak	istediği	değil.

Burada	 da	 görülebileceği	 gibi,	 sadece	 değiştiril-
mesi	gereken,	çözülmesi	gerekenle	ilgilenilmeyip,	
danışanların	 neleri	 “doğru”	 yaptığı,	 nelerin	 “işe	
yaradığı”	ve	geçmişin	onlara	neleri	öğrettiği	üze-
rinde	durulmaktadır.
 
Berg	ve	De	Jong’un	 farklı	makalelerinde	belirtt-
tiği	 gibi,	 görüşmelerde,	 problemlerin	 dili’nden,	
çözümlerin	diline	geçebilmek	esastır.	Bu	bağlam-
da,	 “Neleri	 istemiyorum?”,	 “Neler	 yolunda	 git-
miyor?”,	 “Kontrolümün	 dışında	 neler	 oluyor?”,	
“Neleri	 istiyorum”,	 “Neler	 yolunda	 gidiyor?”,	
“Kontrolümde	olanlar	ne?”	tarafına	yönelebilmek	
ve	 böylelikle,	 “Takıldım,	 kaldım”	 veya	 “Başıma	
başka	 felakatlerin	 gelmesini	 bekliyorum”	 duru-
şundan,	 “İlerlemekteyim!	 ve	 “Bazı	 olasılıkları	
görebiliyorum”	 tarafına	 geçebilmek	 hedeflen-
mektedir.	Wittgenstein’ın	dilin	gerçeği	inşa	ettiği	
varsayımdan	 hareketle,	 terapide	 kullanılan	 dili	
değiştirmek,	bireyin	başetme	gücüne	odaklanmak	
(örneğin;	bu	zor	dönemi	nasıl	atlattın?	ne	yardımcı	
oldu?)	veya	bu	sorun	ortadan	kalktığı	durumda	na-
sıl	bir	geleceğin	onu	beklediğini	birlikte	kurgula-
mak	önemli	bir	araç	olarak	karşımıza	çıkmaktadır.

Bu	 temel	 prensiplerle	 yola	 çıkan,	 psikoterapist	
sağlıklı	 olana	 odaklanır,	 danışanın	 anlattıklarını	
olumlu	 bir	 şekilde	 yapılandırır,	 zaman	 konusun-
da	 amaca	 yöneliktir	 ve	 her	 zaman	 “yapılabilir”	
olanla	ilgilenir	ve	istisnaları	yakalayabilir	ve	on-
ların	 altını	 çizer.	 Danışandaki	 küçük	 gelişmeleri	
farkeder,	attığı	küçük	adımları	ve	ortaya	koyduğu	
çabayı	önemser	ve	bunu	danışana	olumlu	olarak	
yansıtır.	 Oluşturmacılığın	 (konstrüktivizmin)	 bir	
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uzantısı	olarak	 işbirliğine	önem	verir,	 ‘danışanın	
savunucusudur’	 aktiftir,	 ‘gerçek	 merakı’,	 bilir	
kişi/	 uzman	 olmaktan	 öte	 tutar	 ve	 bol	 bol	 soru-
lardan	yararlanır,	bir	başka	değişle,	bireyin	öznel	
dünyasını	 birlikte	 keşfetmeye,	 sorular	 yardmıyla	
anlamaya	 heveslidir	 ve	 danışanın	 dilini	 kullanır	
ve	en	çok	kullandığı	stratejiler	arasında	‘yeniden	
çerçeveleme’	bulunmaktadır	(örneğin,	“katı”	diye	
tanımlanan	bir	kişi	“görüşünde	kararlı”	olarak	da	
nitelendirilebilir,	ancak	yeniden	çerçeveleme	oto-
matik	bazı	formülleri	içermemektedir,	duruma	ve	
bağlama	uygun	olarak	özenle	oluşturulmaktadır).
 
Çözüm	odaklı	terapi	seansının	bir	diğer	önemli	da-
yanak	noktası,	söz	edilen	sorunun	ortadan	kalktığı	
varsayıldığında	bireyi	nasıl	bir	geleceğin	bekledi-
ğinin	kurgulanmasıdır.	Bu	vurgu,	istenilmeyenden	
ziyade	nelerin	yaşamda	istenildiğinin	farkedilme-
sinde	kilit	olmakta,	hatta	bu	amaçla	‘Mucize	Soru’	
tekniğinden	yararlanılmaktadır	.	
 
Bu	 bölüme	 kadar,	 bireyin	 yalnızca	 geçmişine,	
sorunlara	 ve	 eksik	 olanın	 giderilmesine	 yönelik	
oluştan	farklı	bir	pencere	açan	bazı	temel	prensip-
lere	ve	uygulamadaki	bazı	yansımalarına	değinil-
miştir.	 Şimdi,	 çözüm	 odaklı	 yaklaşım	 ve	 pozitif	
psikoloji	 bakış	 açısıyla	 psikodramanın	 olası	 bu-
luşma	noktaları	üzerinde	durulacaktır.
 
PSİKOLOJİK SAĞLIK ODAKLI BİR 
MODEL OLARAK PSİKODRAMA ve 
UYGULAMA İÇİN EK YENİ STRATEJİLER
 
Psikodramanın	 kurucusu	 J.L.	 Moreno,	 temelde,	
önceden	 değinildiği	 üzere	 psikopatoloji	 yerine	
psikolojik	sağlık	konusunda	bir	model	yaratmak-
la	ilgilenmiştir.	Burada	özetle	ele	alınacak	olursa	
psikodramanın	dokuz	 temel	unsuru	olan,	 ısınma,	
yaratıcılık,	spontanite,	karşılaşma,	tele	(iki	yönlü	
ilişki	 tarzı),	yardımcı	bilinç,	 rol,	egoya	karşı	 rol,	
rol	 değiştirme,	 eylem	 (Altınay,2000)	 aracılığıyla	
bireyi	 “korkudan	 cesarete”	 taşımayı	 önemsemiş-
tir;	 protogonistin	 rol	 repertuvarını	 genişletmesi,	
sağlıklı	 durumları	 canlandırması,	 fantazilerini	
normal	 etkileşimler	 yoluyla	 dışavurabilmesi,	 bi-
reye	düzeltici	deneyim	fırsatlarının	sunulması	ör-
neklerden	bazılarıdır.	Nitekim	Moreno,	regresyo-
nu	esas	almak	yerine	sağlıkla	ilgili	bir	kavram	olan	
‘spontanite’	üzerinden	bir	model	yapılandırmıştır	
(Kipper,	2000,	akt;	Amasyalı,	2010).	Nitekim,	ko-
ruyucu	ruh	sağlığı	ve	psikodrama	konusu	benliğin	
ve	diğerlerinin	bütünlüğünden	keyif	almayı	teşvik	
etme	esası	 olduğu	üzere,	 sevinç,	 heyecan,	 oyun-

1	Mucize	soru	Steve	de	Shazer	(1988)	tarafından	tasarlanmış	olup,	genellikle	şu	şekilde	sorulmaktadır	“	Bu	gece	/	bir	gece	uyumaya	gittiniz	.	Bir	mucize	oldu	ve	şimdi	burada	
üzerinde	konuştuğumuz	sorun	ortadan	kalktı.	Ancak	,	siz	uyuduğunuz	için	bir	mucizenin	olduğunun	farkında	değilsiniz.	Uyandığınızda	bir	mucizenin	olduğunu	size	gösteren	
ilk	işaretler	neler	olurdu?”.

culuk,	canlılık,	derinden	hissetme,	paylaşma	gibi	
duygulara	bir	psikodrama	oturumunda	bol	miktar-
da	yer	vardır.	Psikodramada	sürecin	içinde	bireyi	
güçlendiren	unsurlara	örnek	verilecek	olursa,	sah-
neyi	protogonistin	kendisinin	kuruyor	ve	bozuyor	
olması;	yapılandırıyor	olması,	rollere	kişileri	ken-
disinin	seçiyor	olması	gibi	temel	unsurların	kendi-
si	başlı	başına	bireye	özünde	yaşamını	kendisinin	
şekilendirebileceğini	 anımsatma	 ve	 sorumluluğu	
üstlenmesine	teşvik	etmektedir.	

J.L.	Moreno,	Blatner’in,	 (2002)	vurguladığı	üze-
re	çağının	çok	ötesinde	bir	bilim	insanıdır.	Onun	
günümüze	 yetmiş-seksen	 yıl	 önce	 keşfederek	
dile	 getirdiği	 pek	 çok	 kavram	 bulunmaktadır	 bu	
nedenle	Blatner,	 çağdaş	 bakış	 açıları	 ve	 akımlar	
hakkında	bilgi	olabilmenin	önemine	değinir	ancak	
bu	şekilde	yeni	açıklama	ve	yorumlar	gelişebilir	,	
yeni	sorgulamalar	yapılabilir.

Bunun	bir	uzantısı	olarak	örneğin,	Klontz,	Tayton	
ve	Klontz	(1999),	sosyal	atom,	eylem	sosyogramı,	
gelecek	yönelik	projeksiyon/	yansıtma	ve	geçmi-
şe	yönelik	psikodrama	aracılığıyla	çözüm	odaklı	
tarapinin	uygulamadaki	bazı	sınırlıklarını	aşmayı	
önermişlerdir.	Makalede,	 çözüm	odaklı	 terapinin	
içgörüyü	yeterince	desteklememesi,	bazen	yüzey-
sel	 kalabilmesi	 ,	 duygu	 boyutunu	 yeterince	 ele	
almaması	ve	geçmişteki	bitmemiş	işler	noktasın-
da	 yeterli	 olamaması	 nedeniyle	 psikodramanın	
tamamlayıcılığına	değinilmiş	çözüm	odaklı	terapi	
ve	psikodramanın	bazı	tekniklerini	entegre	etmek	
suretiyle	bir	model	önerisinde	bulunulmuştur.	Bu	
makalede	 ise	 başta	 değinildiği	 üzere,	 psikodra-
ma	temel	çalışma	sistemi	olarak	kalma	özelliğini	
korumakta,	bir	diğer	yaklaşımın	eksik	bıraktığını	
tamamlamaktan	 ziyade,	 ,	 psikodramanın	 özüyle	
uyumlu	 olabilecek	 bazı	 çağdaş/	 oluşturmacı	 psi-
koloji	 yaklaşımlarının	 altını	 çizdiği	 unsurların	
psikodramayla	nasıl	buluşabileceği	üzerinde	bazı	
önerilere	yazarın	yaptığı	uygulamalardan	da	yola	
çıkarak	yer	verilmiş	olup	aşağıda	yer	almaktadır:

•	 Liderin	 yaklaşımı	 ve	 kullandığı	 dil:	 Blatner	
(2000),	Bir	danışanın	kendi	içindeki	olumsuz	
seslerle	 bağlantıya	 geçirmeden	 önce	 olumlu	
seslerle	bağlantı	kurdurun”	önerisinde	bulun-
muştur.	Bu	ifadeyle,	bireyin	yüzleşme	öncesi,	
cesarete	ve	güç	kazanmasının	önermine	deği-
nilmiştir.	Bu	durumu,	psikodramada	öne	çıka-
rabilmenin	farklı	yolları	bulunmaktadır.	Bun-
lardan	ilki	grup	sürecinde	üyelere	dair	doğru	
zamanda,	olumlu	gözlemleri	iletmektir:	Buna	
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2	Psikodrama	ve	koruyucu	 ruh	 sağlığının	 ilişkisi	 hakkında	daha	detaylı	 bilgi	 için	bkz.	Amasyalı,	C.	 (2010).	 “Psikodrama	ve	Koruyucu	Ruh	Sağlığı”.	Altınay,	D.	 (Ed.)	
Psikodramada	Çağdaş	Yaklaşımlar’ın	içinde	(s:301-317).	Sistem	Yayıncılık:İstanbul.
3	Bkz.	Kurter,	F.	 (2010).	Yeni	Psikodramatik	Model	Oluşumunda	Kilit	Kavram;	 ‘Eş’”.	Altınay,	D.	 (Ed.)	Psikodramada	Çağdaş	Yaklaşımlar’ın	 içinde	 (s:35-60)	 .	Sistem	

Yayıncılık:İstanbul.	

bir	örnek,	kendisini	yeterince	planlı	olmadığı-
nı,	vb.	paylaşan	ancak	gruba	devam	oranı	bir	
kadar	yüksek	olan	bir	üyeye,	“	gruba	devam	
oranına	 bakınca	 yeri	 geldiğinde	 iyi	 organize	
olabildiğin	anlaşılıyor	ve	bu	da	aslında	bir	iç	
disiplin	 gerektirir”	 şeklinde	 bir	 geri	 bildirim	
vermek	 veya	 buna	 benzer	 danışana	 uygun	
ifadeler	kullanmak	birey	 için	cesaretlendirici	
olabilecektir.

•	 Çalışma	 /	 oturum	 sırasında	 uygulanabilecek	
bazı	stratejiler:	

* ‘Eşin’	 (Double’ın)	 kullanımı:	 Moreno	
“Eş”i	 ikinci	 bir	 “protagonist”	 gibi	 prota-
gonistin	sözel	olmayan	bölümünü	kendine	
uyarlayan	ve	o	kişinin	kimliğini	alarak	ko-
nuşan,	kurduğu	empatik	bağ	ile	kişinin	dış	
dünyaya	ulaştırmak	istediği	iç	sesini	temsil	
eden	üye	olarak	tanımlamıştır.	Protogonis-
tin	 ihtiyacına	 göre,	 sahnemele	 esnasında	
örneğin	 ‘yaratıcı	 eş’i	 veya	 “başedebilen	
eşi”	 kendisine	 eşlik	 edebilir,	 ya	da	 ‘cesa-
retli	 yönünü’	 temsil	 eden	 eşin	 çalışmaya	
dahil	 edilmesi	 etkili	 olabilecek	bir	müda-
hale	olabilir.	Dolayısıyla	bu	durum	içinde	
şu	varsayımı	barındır;	bireyin	içinde	zaten	
bu	güçlü	yönler	mevcuttur,	tek	ihtiyaç	on-
lara	 daha	 fazla	 sahip	 çıkılması,	 bunların	
daha	 rahat	 ifade	bulabilmesine	olanak	 ta-
nımaktır.	

* Liderin	yaptığı	“eşlemeler”	:	Buradaki	te-
mel	prensip,	protogonistin	içinde	barındır-
dığı	 başetme	gücüne	ve	bireyin	 çoğu	kez	
farketmeden	kullandığı	yolların	daha	 faz-
la	 ses	 bulmasına	 olanak	 tanımak	ve	 daha	
fazla	altını	çizmektir.	Örneğin	bir	çalışma	
sırasında	 bir	 sahnede	 tıkanıp	 kalmış	 geç-
mişte	depremden	kurtulmuş	olduğu	bilinen	
bir	protagoniste	içindeki	baş	etme	gücünü	
hatırlatan	 bir	 ifade	 lider	 tarafından	 “eşle-
me”	aracılığıyla	doğru	anda	sunularak	bi-
reyin	 takıldığı	 yerden	 çıkabilmesi	 teşvik	
edilebilir	(örneğin,	“o	enkazdan	ki	ben	çı-
kabildim	ve	hayatta	kalabildim	şimdi	de	bu	
durumdan	çıkabilirim	ve	grubun	da	deste-
ğiyle	devam	edebilirim	”	önermesi	sürecin	
ilerlemesinde	etkili	olabilmiştir.)	

* Oturumun	 “kontrat”ı	 oluşturulurken	 za-
man	zaman	olumlu	amaç	cümlelerine	yer	
vermek:	Bazen	 ilk	 aşamada	protogonistle	
yapılan	 ısınma	 yürüyüşünde,	 çalışmanın	

konusu	belirlenirken	ve	bireyin	dünyasına	
birlikte	 yol	 alırken	 bahsedilen	 şikayetin	
konusu,	,	özellikle	protogonistin	kafası	çok	
karışmış	 ise,	 “olumlu	 amaç	cümleleriyle”	
yeniden	tanımlanabilir.	Böylelikle,	aslında	
protogonistin,	hayatında	neyin	farklı	olabi-
leceği	konusunda	somutluk	kazanılabilinir,	
örneğin,	“bu	çalışmadan	yarar	sağlayabil-
mesi	 için	 neyin	 olması	 beklenmektedir?	
Veya	birey	neyin	değiştiğini	görmek	 iste-
mektedir?	Problem	diye	tanımlanan	durum	
ortadan	 kalkarsa	 hayatında	 neler	 değişe-
cektir”	 .	 Böylelikle	 sorun	 üzerine	 derin-
leşmek	 yerine	 gerçek	 niyete	 ve	 bireyin	
ihtiyacına	ulaşmak	daha	olanaklı	olurken,	
sorundan	 arınmış	 bir	 halin	 olabilirliğinin	
kapısı	 da	 aralanmış	 olur.	 Daha	 sonra	 ça-
lışma	sırasında	izlenecek	yollara	psikodra-
manın	tüm	olanklarının	devrede	olduğu	bir	
keşif	süreci	olmayı	sürdürür.	

* Yeniden	Çerçeveleme’den	yararlanma:	Za-
man	 zaman	 danışanın	 içinde	 değişmezlik	
barındıran	problem	 tanımları	yerine	 lider,	
yeniden	 çerveleme	 yoluyla	 ilerleyebilir.	
Yeniden	çerçevelemede	temel	prensip	dilin	
kullanımı	ile	danışanın	gerçeğinin	yeniden	
inşa	edilmesi,	çözümsüz	gibi	görünen	eti-
ketler	yerine	bakış	açısını	değiştirebilecek	
tanımlar	önermekti	 r.	Örneğin,	“içe	kapa-
nık	özelliğini	sürekli	vurgulayan	bir	danı-
şana	“	kendinle	zaman	geçirmeyi	daha	faz-
la	 tercih	 ediyorsun”	 çerçevesi	 önerilerek,	
bireyin	 kendisini	 daha	 rahat	 kabul	 etme-
sine	ve	grup	 içinde	daha	 iyi	hissetmesine	
yardımcı	olmak	mümkündür.	

 
•	 İstisnalardan	 yararlanmak:	 İstisnalardan	 ps-

kodramada	 farklı	 şekillerde	 yararlanılabilir.	
Bu	durumun	o	denli	şiddetli	veya	yoğun	ya-
şanmadığı	durumlardan	yola	çıkılarak	yapılan	
bir	sahnelemede	veya	geçmişte	benzer	bir	du-
rumda	işlemiş	olandan	yola	çıkarak,	hangi	un-
surların	bu	esnada	hali	hazırda	devrede	oldu-
ğu	ve	nelerin	“işe	yaradığı”	araştırılabilir,	yeni	
bir	gözle	bu	unsurlara	bakılabilir.	Ya	da	prota-
gonist,	kendisine	“akıl	hocalığı”	yaparken	bu	
tür	istisna	gibi	görünen	deneyimleri	kendisine	
hatırlatması	liderin	yapacağı	eşlemelerle	des-
teklenebilir.	Böylelikle,	bütün	bunlara	etraflı-
ca	bakabilmeyi	olanaklı	kılan	en	önemli	araç	
‘artık	gerçeklik’	üzerinden	farklı	keşif	fırsatla-
rı	yakalanabilecektir.	
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Dolayısıyla,	burada	tanımlandığı	şekliyle	bakıldı-
ğında,	psikodramada	lider	aynı	zamanda	“olumlu	
yapılandırıcı”	 bir	 rol	 almaktadır.	 Ancak	 burada	
altı	 çizilmesi	 gereken	 nokta,	 yukarıda	 bahsedi-
len	 yaklaşım	 ve	 yolların	 duruma	 uygun	 olması,	
o	 ana	 hizmet	 etmesi	 halinde	 anlamlı	 olacağıdır.	
Lider	 spontanlığından	 ödün	 vermez.	 Zira	 bilin-
diği	 gibi,	 “söz”ün	 ifade	 ettiği	 sınırlarda	 kalmak	
esas	değildir.	Blatner’ın	değindiği	gibi,	 zihin	acı	
deneyimleriyle	baş	edebilmek	için	bazı	duygu	ve	
düşünceleri	bilinçten	ve	birbirinden	ayırmaktadır.	
Örneğin	bastırma	veya	 inkar	yollarıyla	deneyim,	
bilinçten	kopartılabilir	.	Dolayısıyla	bir	psikodra-
ma	seansında	bilinç	dışı	etkilerin	keşfetmekten	ve	
çekirdek	 çatışmalara	 bakmaktan	 veya	 içgörüden	
vazgeçmek	hedef	değildir.	Amaç,	bu	 süreçte	uy-
gulama	ve	araştırmalar	yoluyla	günümüzde	 terö-
patik	 etkililiği	 kanıtlanmış	 bazı	 ek	 stratejileri	 ve	
yolları	mevcut	çalışmalara	entegre	etmektir,	böy-
lece,	 Zerka	 Moreno’nun	 deyimiyle,	 “danışanın	
kendi	 içsel	 şifacısıyla	 bağlantıya	 geçmesi”	 daha	
da	kolaylaşabilecektir.
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Korunmaya	 Muhtaç	 Çocuklar	 Köyü	 (Bolluca),	
Sosyal	Hizmetler	Kanunu	ile	devlet	koruması	al-
tına	alınan,	evlatlık	verilme	durumu	olmayan,	fi-
ziksel	engeli	bulunmayan	ve	özellikle	kardeş	olan	
çocuklardan	 oluşan	 yerleşik	 bir	 yaşam	 alanıdır.	
Köy,	çocukların	sürekli	yaşadıkları	iki	katlı	evler,	
gençlik	evleri,	kütüphane,	anaokulu,	idari	bina	ve	
depodan	oluşmaktadır.	Her	evde	bir	anne	ve	mak-
simum	7	çocuk	birlikte	yaşamaktadır.	Köyde	ayrı-
ca,	annelerin	senelik	izinlerinde	evi	idare	edecek	
teyzeler,	erkek	ve	kız	gençlik	liderleri,	bekçi,	bah-
çıvan	ve	diğer	yardımcı	personel	bulunmaktadır.	

Köydeki	 çocukların	 büyük	 çoğunluğu	 sosyoeko-
nomik	yoksunluk	ve	aile	parçalanması	nedeni	ile	
korunma	 altına	 alınmış	 olup,	 bir	 kısmı	 da	 fizik-
sel	ve	duygusal	ihmal	ve	istismara	maruz	kalmış,	
riskli	 hayat	 koşullarından	gelen	 çocuklardır.	Ço-
cuğun	 içinde	 yaşadığı	 ve	 yetiştiği	 ortam,	 bakım	
vericilerinin	 edindiği	 çocuk	 yetiştirme	 biçimleri	
ve	 çocuğun	 diğer	 aile	 üyeleri	 ile	 kurduğu	 ilişki-
nin	niteliği	çocuğun	tüm	yaşamını,	ilişkilerini	ve	
ruh	 sağlığını	 etkilemektedir.	 Çocuklar	 kendisine	
bakan	yetişkin	ile	yalnızca	fiziksel	bakımı	ve	bes-
lenmesi	düzeyinde	değil,	aynı	zamanda	sosyal	ve	
psikolojik	bir	ilişki	kurmakta	ve	çocuk	ile	bakıcı	
arasında	 kurulan	 bu	 ilişki,	 sağlıklı	 gelişimin	 te-
melini	 oluşturmaktadır.	Çocuk	ve	 bakım	vericisi	
arasındaki	ilişkinin	niteliği	çocuğun	tüm	yaşantısı	
üzerinde	etkili	olmaktadır.
 
Bu	bağlamda,	İstanbul	Psikodrama	Enstitüsü	pro-
jede,	psikodrama	metodu	ile,	sağlıklı	aile	ortamını	
ve	destekleyici	sosyal	çevreyi	mümkün	olduğunca	
geliştirebilmeyi,	tüm	sorumluluğu	üstlenen	perso-
neli	eğitmeyi,	çocuklara	ve	gençlere	geçmişlerine	
ve	geleceklerine	daha	yapıcı	bir	bakışla	bakabilen,	
gerekli	ilişki	ve	uyum	becerilerini	kazanmış,	ken-
di	 değerlerini	 ve	 hedeflerini	 belirleyebilen	 birer	
yetişkin	olabilmeleri	için	gerekli	donanımı	kazan-
dırmayı	hedeflemiştir.
 
ÇALIŞMA EKİBİ

Tüm	 çalışmalar,	 İstanbul	 Psikodrama	 Enstitüsü	
çalışanları	kapsamında,	enstitü	başkanı	Deniz	Al-

tınay	 süpervizörlüğünde;	 alanında	 uzman	 olan	 2	
ergen	ve	8	çocuk	terapisti	olmak	üzere	toplam	10	
psikodramatist	tarafından	yürütülmüştür.	Proje	sü-
recinde	yapılan	tüm	çalışmalar	uluslararası	çalışan	
sponsor	bir	şirket	tarafından	karşılanmıştır.	

PSİKODRAMATİK SÜREÇ
 
Projede,	çocuk	ve	ergenler	için	sistematik	olarak	
oluşturulan	gruplarda	psikodrama	grup	çalışmala-
rı,	yaşı	küçük	olan	diğer	çocuklar	ve	grup	süreciy-
le	beraber	bireysel	seanslara	da	ihtiyaç	duyan	ço-
cuklar	için	bireysel	seanslar	yapılmıştır.	Bununla	
beraber	köydeki	 tüm	çocuklara	Sosyometri	Testi	
uygulanmıştır.	Ayrıca	gelişim	geriliğinden	şüphe-
lenilen	çocuklar	 için	zeka	ve	gelişim	 testleri	uy-
gulanmıştır.

Proje	sürecinde,	öncelikle	tüm	köy	çalışanlarının	
ve	 proje	 terapistlerinin	 katıldığı	 büyük	 grup ile 
tanışma oturumu	 yapılmıştır.	 Ardından	 çocuk	
ve	ergenler	ile	iki	haftalık	tanı	ve	tarama	grupla-
rı,	sonrasında	psikodrama	tedavi	grupları	şeklinde	
bir	yol	izlenmiştir.	Çocuk	ve	ergen	gruplarına	pa-
ralel	olarak	anne,	teyze,	gençlik	liderleri	ve	erkek	
personel	ile	psikodrama	grupları	da	devam	etmiş-
tir.	 Proje	 son	 hafta	 yapılan	Playback Tiyatrosu 
(Spontanite Tiyatrosu)	ile	sonlandırılmıştır.

Proje	 kapsamında,	 70	 çocuk	 ve	 ergen,	 13	 anne-
teyze	ve	12	erkek	personel	olmak	üzere	toplam	95	
kişi	ile	çalışılmıştır.	Projede	3	ay	boyunca	toplam	
108	psikodrama	grup	çalışması	yapılmıştır.	

Büyük Grup Psikodrama Tanışma Oturumu: 
Projenin	en	başında	31	kişiden	oluşan	köy	çalışan-
ları	(idari	personel,	köy	anne	ve	teyzeleri,	gençlik	
liderleri	ve	diğer	personel)	ve	11	kişilik	proje	eki-
bi	 ile	birlikte	 toplam	42	kişi	 ile	büyük	psikodra-
ma	grubu	yapılmıştır.	Deniz	Altınay’ın	 yönettiği	
grupta	psikodramatik	tanışma	sonrasında,	bölüne-
rek	küçük	gruplar	halinde	her	alt	grubunun	ihtiyaç	
ve	beklentileri	 ile	 ilgili	 küçük	psikodramatik	ça-
lışmalar	yapılmış	sonra	tekrar	bir	araya	gelinerek	
değerlendirmelere	geçilmiştir.	

BÜYÜK GRUP PSİKODRAMA PROJESİ
(BOLLUCA ÇOCUK KÖYÜ PSİKODRAMA PROJESİ)

İstanbul, TÜRKİYE

KÖYÜN TANITIMI VE PROJENİN RASYONELLERİ
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Tanı-Tarama Grupları: Projenin	 ilk	 2	 haftası,	
yaş	dilimlerine	göre	oluşturulmuş	gruplarda,	tera-
pistlerin	 çocuk	portföyünü	değerlendirip	 çalışma	
gruplarını	 oluşturmaları	 amacıyla	 tanı	 ve	 tarama	
grupları	 yapılmıştır.	 Tarama	 gruplarından	 elde	
edilen	gözlemler	doğrultusunda	uygun	olarak	ço-
cuklar	 bir	 araya	getirilerek	 tedavi	 gruplarına	 ge-
çilmiştir.

Çocuk Psikodrama Grupları:	 Çocuk	 grupları,	
bir	grupta	en	az	4	ve	en	fazla	7	çocuk	olmak	üzere,	
6-10	yaş	grubu	arasından,	gelişim	düzeylerine	ve	
ilk	iki	haftalık	tarama	grupları	değerlendirmeleri-
ne	göre	oluşturulmuştur.	Projede	toplam	6	çocuk	
grubu	 yürütülmüştür.	Bir	 terapist	 ve	 bir	 yardım-
cı	terapistin	yürütmüş	olduğu	gruplar,	haftada	bir	
defa	ve	1	saat	15	dakikalık	sürelerle	gerçekleşti-
rilmiştir.	

Köy	çocukların	geldikleri	 ortamlarda	yaşadıkları	
yoksunluk,	 şiddet,	 kötü	 yaşam	 koşulları	 çalışıl-
ması	 gereken	 başlıca	 konular	 iken,	 buna	 ailele-
rinden	 ayrılma,	 yeni	 anneye	 ve	 yeni	 bir	 ortama	
adaptasyon	sorunları	gibi	ayrı	birçok	problem	de	
eklenmiştir.	 Bu	 bağlamda	 çalışılan	 kitleyi	 iç	 içe	
geçmiş	travmalar	ve	patolojileri	içinde	barındıran	
çok	özel	bir	grup	oluşturmuştur.	Bu	sebeple	grup	
süreci	baştan	yarı	yapılandırılmış	şekilde,	özenle	
seçilen	oyunlar	ve	sınırlı	öfke	çıkarma	metodlarıy-
la	gerçekleştirilmiştir.	Gruplarda	öncelikle	kohez-
yon	 sağlamaya	 yönelik	 çalışmalara	 yer	 verilmiş	
ve	sonrasında	özellikle	kardeşler	arası	kıskançlık,	
aile	 içi	 iletişimsizlik	 üzerinden	 gidilerek	 empati	
kurma	ve	problem	çözme	becerileri	geliştirmeye	
yönelik	çalışılmıştır.	
 
Ergen Psikodrama Grupları:	Ergen	grupları	ile,	
1	önergen	grubu,	1	ortaokul	grubu	ve	1	kız	ergen,	
1	 erkek	 ergen	 olmak	üzere	 4	 ayrı	 grupta	 çalışıl-
mıştır.	Ergen	gruplarında	en	az	5,	en	fazla	9	ergen	
yer	almıştır.	Gruplar	haftada	bir	defa,	bir	saat	15	
dakikalık	sürelerle	gerçekleştirilmiştir.

Ergen	 grupları	 ile	 cinsiyet	 farklarından	 kaynak-
lanan	 sorunlar	 dolayısıyla	 tarama	 gruplarından	
sonra	iki	ayrı	grupta	çalışılmaya	başlanmış,	çalış-
malarda	 özellikle	 cinsel	 kimlik	 ile	 aile	 ve	 akran	
ilişkileri	 üzerinde	 durulmuştur.	 Bu	 süreçte,	 özel	
bir	grup	ile	çalışıldığı	için	hem	çocuk	hem	de	er-
genlerde	 protagonist	 çalışmalarına	 çok	 fazla	 git-
meden	çalışılmasına	özen	gösterilmiştir.	Çalışılan	
vakalarda,	özellikle	kontrollü	ve	sınırlı	öfke	çıkar-

ma	çalışmaları	yapılmasına	dikkat	edilmiştir.	

Anne-Teyze-Gençlik Liderleri Psikodrama 
Grupları:	 Anne,	 teyze	 ve	 gençlik	 liderlerinden	
oluşturulan	13	kişilik	grup	ile	hafta	bir	defa	2	saat-
lik	sürelerle	çalışılmıştır.	Günün	yirmi	dört	saatini	
çocuklarla	birebir	ilgilenerek	geçiren,	onların	tüm	
sorunları,	 beklentileri	 ve	 ihtiyaçları	 ile	 ilk	 elden	
ilgilenen	 anne-teyze	 ve	 gençlik	 liderlerinin	 ağır	
stres	yükü	bulunmaktadır.	Gruplarda	bu	doğrultu-
da,	köy	içi	iletişim	becerilerini	geliştirmeye	ve	da-
yanışmayı	 sağlamaya	 yönelik	 çalışmalar	 yapılır-
ken,	bireysel	farkındalıkları	 ile	 ilgili	oyunlara	da	
yer	verilmiştir.	Kendilerine	özel	yapılan	çalışma-
lara	çok	fazla	ihtiyaç	duyan	anne-teyzeler	ile	son-
rasında,	çocukları	ile	ilgili	farkındalık	yaratmaya,	
empati	kurmaya	yönelik	ve	problem	çözme	bece-
rilerini	 geliştirmeye	 katkı	 sağlayacak	 yaratıcılık	
ve	spontanite	çalışmalarına	yer	verilmiştir.	

Köy Erkek Personeli ile Yapılan Psikodrama 
Grubu:	On	üç	kişiden	oluşan	köy	erkek	persone-
li	ile	bir	psikodrama	oturumu	gerçekleştirilmiştir.	
Çalışmada	 özellikle	 rol	 model	 olmak	 sorunları	
paylaşabilmek	ve	empati	kurma	becerilerini	geliş-
tirmek	amaçlı	bir	çalışma	yürütülmüştür.

Spontanite Tiyatrosu Proje Kapanış Gösterisi: 
Son	hafta	köyde,	 tüm	köy	personelinin,	çocukla-
rın,	terapistlerin	ve	sponsor	şirketten	birkaç	yetki-
linin	izleyici	olarak	katıldığı	Spontanite	Tiyatrosu	
yapılmıştır.	 İstanbul	 Spontanite	 Tiyatrosu	 oyun-
cularının	 Deniz	Altınay	 liderliğinde	 yürüttükleri	
oyun,	proje	için	aynı	zamanda	bir	geri	bildirim	ça-
lışması	niteliği	taşımıştır.	Çalışmaların	bitiminde,	
terapistlerin	çocuklar	hakkında	yazdıkları	gelişim	
gözlem	raporları	ile	köydeki	çocuklar	için	dosya-
lar	oluşturulmuştur.	
  
BÜYÜK PSİKODRAMA GRUP PROJESİNİN 
KAZANIMLARI

Çalışmaların	 sonunda	 anne-teyzelerden	 ve	 spon-
tanite	 tiyatrosu	 esnasında	 çocukların	 bizzat	 ken-
dilerinden	 alınan	 geribildirimler	 doğrultusunda,	
çocuk	ve	ergenlerin;

•	 Kardeşleri,	 anneleri	 ile	daha	 iyi	 ilişkiler	 içe-
risinde	 oldukları,	 ayrıca	 arkadaşları	 ile	 olan	
iletişim	becerilerinin	de	artmış	olduğu,

•	 Empati	becerilerinin	geliştiği,
•	 Kendini	ifadede	belirgin	bir	artış	gözlendiği,

Psiko_Revize_YD.indd   28 06.02.2014   18:35



29

•	 Agresif	 ve	 dürtüsel	 davranışlarda	 genel	 bir	
azalmanın	meydana	geldiği,	

•	 İlk	defa	bir	çalışma	için	uyarı	almadan	hazır	
olduklarını	ve	genel	bir	sorumluluk	alma	be-
cerisi	edindiklerini,	

•	 Hayata	karşı	çok	daha	pozitif	ve	motivasyonlu	
olduklarını,

•	 Üstelik	bu	süreçte	çok	keyif	alıp,	eğlendikleri-
ni	belirtmişlerdir.

Ayrıca,	anne	ve	teyzeler,	kendileri	için	yapılan	an-
neteyze	grupları	 ile	 ilgili	 olarak	da,	 hayata	 fark-
lı	 gözle	 bakmaya	 başladıklarını,	 rahatladıklarını,	
birbirlerini	daha	yakından	tanıyıp	birbirlerine	olan	
güven	ilişkisinin	ve	dayanışmanın	arttığını	ve	ilk	
defa	köye	gelen	bir	ekibe	gerçekten	inandıklarını	
belirtmişlerdir.	

Proje,	 geniş	 bir	 kitleyi	 kapsayan	 sosyal	 sorum-
luluk	 projesi	 olması	 açısından	 önemlidir.	 Diğer	
taraftan	3	 aylık	 bir	 süreçte	 çocuklar,	 ergenler	 ve	
diğer	 personel	 üzerinde	 fark	 edilebilir	 ve	 kalıcı	
gelişmelerin	 gözlenmesi	 psikodramanın	 iyileşti-
rici	gücünün	büyük	gruplarda	da	ne	derece	etkin	
olduğunun	kanıtıdır.

Uzm Psk. Dnş. Deniz ALTINAY  
Psikodramatist	-	Enstitü	Başkanı
Enstitü	Ekibi	(Esra	Bilik,	Derya	Leblebicioğlu,	
Sibel	Aslantepe,	Ayça	Atasoy,	Arzu	Soysal,	
Damla	Yılmaz,		Ezgi	Başaran,	Begüm	Bilik,	Arzu	
Koç,	Özlem	İlbeyli)

İSTANBUL	PSİKODRAMA	ENSTİTÜSÜ		
İSTANBUL	ULUSLARARASI	ZERKA	
MORENO	ENSTİTÜSÜ
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Protection	and	Welfare	Village	for	Children	(Bol-
luca)	is	a	living	space	for	children	that	are	under	
the	protection	of	the	government	through	the	So-
cial	Services	Law.	These	children	are	not	apt	for	
adoption,	are	not	physically	handicapped	and	also	
are	not	separated	from	their	siblings.	The	village	
consists	of	two	sytle	houses,	in	which	the	children	
dwell,	youth	houses,	a	library,	a	kinder	garden,	an	
administrative	office	and	a	storage.	In	each	house	
a	mother	lives	with	a	maximum	of	7	children.	Ad-
ditionally	aunts	who	manage	the	houses	during	the	
mothers’	annual	leave,	leaders	of	male	and	female	
youths,	 guards,	 a	 gardener	 and	 other	 auxiliary	
staff	members	live	in	the	village.
 
Most	of	the	children	in	the	village	are	under	pro-
tection	due	to	socioeconomic	deprivation	and	fam-
ily	disruptions,	while	some	others	due	to	risky	life	
conditions,	 like	 physical	 and	 emotional	 neglect	
and	 abuse.	 The	 environment	 in	 which	 the	 child	
lives	and	is	brought	up,	the	bringing	up	approach	
of	 the	caregivers	 and	 the	quality	of	 the	 relation-
ships	the	child	forms	with	other	family	members	
affect	 the	 child’s	 whole	 life,	 relationships	 and	
mental	health.	Not	only	do	the	children	establish	
relationships	with	their	caregivers	on	the	bases	of	
physical	upkeep	and	nurturing,	but	 they	also	es-
tablish	social	and	psychological	bonds.	This	type	
of	 social	 and	 psychological	 relationship	 formed	
between	the	child	and	the	caregiver	constitutes	the	
essence	 of	 the	 child’s	 healthy	 development.	The	
quality	of	 the	relationship	between	the	child	and	
the	caregiver	influences	child’s	whole	life.

In	this	sense,	Istanbul	Psychodrama	Institute	aims	
to	 improve	 the	 healthy	 family	 environment	 and	
supportive	 social	 surroundings	 of	 these	 children	
and	train	all	the	responsible	staff	as	much	as	possi-
ble	through	the	method	of	psychodrama.	By	doing	
so,	the	Institute	also	aims	to	help	the	children	gain	
the	necessary	skills	to	be	adults	able	to	determine	
their	own	values	and	goals,	and	to	possess	the	nec-
essary	skills	for	relationships	and	adaptation.

PSYCHODRAMA TEAM
 
All	the	work	has	been	carried	out	by	2	therapists	
specialised	 in	 adolescence	 and	 8	 therapists	 spe-
cialised	 in	child	psychology,	which	adds	up	 to	a	
total	of	10	psychodramatists,	as	a	part	of	Istanbul	
Psychodrama	Institute,	and	under	the	supervision	
of	Deniz	Altınay,	president	of	the	Institute.	An	in-
ternational	sponsor	company	funded	all	the	works	
conducted	in	the	process	of	the	project.
 
PSYCHODRAMATIC PROCESS

In	 the	project,	 for	children	and	adolescents	were	
systematically	organised	in	psychodrama	groups.	
Moreover	for	the	younger	children	and	the	special	
children	who	needed	 individual	 assistance	 along	
the	group	process,	individual	sessions	were	held.	
At	the	same	time,	Sociometric	Tests	have	been	ap-
plied	to	all	the	children	and	adolescents	in	the	vil-
lage.	Furthermore,	for	children	with	a	question	of	
growth	 deficiency,	 intelligence	 and	 development	
tests	have	been	applied.

The	project	began	with	an	introductory	sosciodra-
ma	session	with	the	large	group	of	attendees	that	
include	all	the	village	workers	and	all	psychodra-
matist.	After	the	opening	session,	diagnostic	scan-
ning	groups	were	applied	for	two	weeks,	followed	
by	psychodrama	therapy	groups	with	children	and	
adolescents.	At	the	same	time,	groups	with	moth-
ers,	aunts,	youth	leaders	and	male	staff	were	held.	
The	project	was	finalised	with	Playback	Theatre	
in	the	village	theatre,	which	was	performed	during	
the	last	week	of	the	project.

Within	the	context	of	the	project,	a	total	of	95	peo-
ple	70	children	and	adolescents,	13	mothersaunts	
and	 12	 male	 staff	 were	 included.	 During	 the	 3	
months	of	the	project,	a	total	of	108	psychodrama	
group	works	were	held.

Warm Up with the Large Group: At	the	begin-
ning	 of	 the	 project	 a	 large	 psychodrama	 session	

LARGE GROUP PSYCHODRAMA PROJECT
(BOLLUCA CHILD VILLAGE PSYCHODRAMA PROJECT)

İstanbul, TÜRKİYE

THE PRESENTATION OF THE VILLAGE AND 
THE RATIONALS OF THE PROJECT

Psiko_Revize_YD.indd   30 06.02.2014   18:35



31

was	held	with	a	total	of	42	people,	including	vil-
lage	 staff	 consisting	 of	 31	 people	 management	
staff,	village	mothers	and	aunts,	youth	leaders	and	
other	 staff	and	 the	pschodramatısts	consisting	of	
11	 people.	After	 the	 large	 group	 session	 led	 by	
Deniz	Altınay,	the	group	was	divided	into	smaller	
groups.	According	 to	 the	needs	and	expectations	
of	 the	 groups,	 small	 groups	 continued	 with	 the	
psychodramatic	 applications.	 In	 the	 end,	 all	 the	
small	groups	were	assembled	for	evaluation.
 
Small Groups for Encounter and Diagnosis: 
For	 the	first	 two	weeks	of	 the	project,	 the	 thera-
pists	evaluated	the	children	in	the	diagnostic	and	
scanning	groups,	which	were	divided	according	to	
the	ages.	As	a	result	of	this	evaluation,	psychodra-
ma	therapy	groups	were	formed.	According	to	the	
observations	from	the	diagnostic	scanning	groups,	
children	were	gathered	in	appropriate	groups	and	
the	therapists	moved	on	to	therapy	groups.
 
Child Psychodrama Groups:	The	 child	 groups	
were	 formed	 according	 the	 evaluations	 from	 the	
first	 two	weeks	 of	 scanning	 groups,	 and	 the	 de-
velopment	levels	of	the	children.	The	groups	con-
sisted	of	minimum	4,	maximum	7	children	from	
the	ages	of	610.	In	the	project,	a	total	of	6	children	
groups	 were	 held.	A	 therapist	 and	 a	 cotherapist	
carried	out	each	group.	Groups	 took	place	every	
week,	and	lasted	1	hour	and	15	minutes	per	ses-
sion.	Main	issues	of	the	children	to	be	worked	on	
were	deprivation,	violence	and	poor	living	condi-
tions	 that	 they	had	been	 exposed	 to	 in	 the	 envi-
ronment	they	originally	come	from.	Among	these	
main	 issues,	problems	concerning	 the	 separation	
from	their	families	and	adaptation	to	a	new	moth-
er	and	a	new	environment	were	included.	In	this	
context,	the	sample	of	children	that	were	included	
consisted	of	very	special	groups	with	intertwined	
traumas	 and	 pathologies.	 For	 this	 reason,	 the	
group	processes	were	prestructured	and	included	
very	delicately	chosen	warmup	games	and	limited	
anger	release	techniques.	At	the	beginning	of	the	
groups,	 applications	 intended	 for	 cohesion	 were	
used.	Following	these	applications,	the	subjects	of	
sibling	rivalry	and	communication	problems	with-
in	 the	 family	were	 brought	 up.	 By	 dealing	with	
these	subjects,	works	towards	the	development	of	
empathy	and	problem	solving	abilities	were	held.

Adolescent Psychodrama Groups: There	 were	
4	 separate	 adolescent	 groups:	 1	 preadolescent	
group,	1	middle	school	group,	1	female	adolescent	

group	 and	 1	male	 adolescent	 group.	 In	 the	 ado-
lescent	groups	a	minimum	of	5,	a	maximum	of	9	
adolescents	were	included.	The	groups	were	car-
ried	out	once	a	week,	lasted	1	hour	and	15	minutes	
per	session.

After	 the	 scanning	groups,	 separate	groups	were	
organised	due	to	the	gender	differences	in	adoles-
cence.	The	main	topics	of	the	groups	were	gender	
identity	and	family	and	peer	relationships.	

Mothers Aunts Youth Leaders Psychodrama 
Group:	This	group	consisted	of	13	people,	were	
carried	out	every	week	and	lasted	2	hours	per	ses-
sion.	The	mothers,	 aunts	 and	 youth	 leaders	who	
spend	24	hours	taking	care	of	each	child	individu-
ally,	taking	care	of	all	their	problems	and	expecta-
tions,	are	under	heavy	stress.	In	accordance	with	
their	conditions,	the	group	exercises	were	based	on	
improving	communication	skills	within	the	village	
and	 providing	 support	 for	 each	 other;	 moreover	
warmup	games	which	aim	 to	develop	 individual	
awareness	were	included.	The	mothersaunts,	who	
were	very	much	in	need	of	these	works	for	them-
selves,	were	later	provided	creativity	and	sponta-
neity	exercises	aiming	towards	awareness	of	their	
children,	empathy	and	improvement	of	their	prob-
lem	solving	skills.
 
Village Male Staff Psychodrama Group:	 This	
group	was	composed	of	13	male	staff.	The	group	
work	especially	based	on	being	a	role	model,	shar-
ing	responsibility	and	empathy	skills.

Closure and Evaluation with Playback Theatre: 
In	the	last	week,	the	whole	village	staff,	children,	
therapists	and	a	couple	of	authorised	officers	from	
the	sponsor	company	participated	as	the	audience	
in	 the	 Playback	 Theatre	 performance.	 Directed	
by	 Deniz	 Altınay,	 Istanbul	 Spontaneity	 Theatre	
(Playback	Theatre)	actors’	performance	was	in	the	
form	of	 the	whole	project’s	feedback	session.	At	
the	end	of	all	applications,	the	children’s	develop-
ment	evaluation	reports,	written	by	the	therapists,	
were	 included	 in	 the	 files	 of	 the	 children	 of	 the	
village.

THE ACHIEVEMENTS OF THE PROJECT

Based	on	to	the	feedback	from	mothersaunts	and	
from	the	children	themselves	gathered	during	the	
playback	 theatre	 performance,	 main	 gains	 from	
the	project	can	be	summarised	as	follows:
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The	children	and	the	adolescents:

•	 are	in	a	better	relationship	with	their	siblings,	
mothers	and	have	improved	their	communica-
tion	skills	among	their	friends,

•	 have	increased	their	empathy	abilities,
•	 show	significant	increase	in	self-expression,
•	 show	generally	less	aggressive	and	impulsive	

behaviours,
•	 prepare	themselves	for	an	activity	without	be-

ing	warned	and	have	gain	responsibility	skills,
•	 are	more	positive	and	more	motivated	towards	

life,
•	 state	that	they	enjoyed	the	groups	very	much	

and	had	much	fun.

Moreover	mothers	and	aunts	stated	 that	with	 the	
help	of	the	mother-aunt	groups,	they	gained	a	dif-
ferent	 point	 of	 view,	 relaxed,	 got	 to	 know	 each	
other	 more	 closely,	 now	 have	 more	 trustworthy	
relationships	among	 themselves,	 and	 feel	 the	 in-
crease	of	the	support	of	each	other.	Moreover,	they	
stated	that	this	was	the	first	time	they	ever	really	
trusted	 a	professional	 crew	 that	 has	 come	 to	 the	
village.
     
This	project	is	important,	in	terms	of	being	a	social	
responsibility	project,	covering	a	large	population.	
On	the	other	hand,	after	this	process,	which	lasted	
3	months,	significant	and	permanent	changes	were	
observed	on	the	children,	adolescents	and	the	oth-
er	staff.	This	fact	is	an	adequate	proof	of	psycho-
drama’s	therapeutic	impact	on	large	groups.

Deniz ALTINAY, Psych. M.A. 
Psychodramatist	-	President	of	Institute	and	
Institute	Team	(Esra	Bilik,	Derya	Leblebicioğlu,	
Sibel	Aslantepe,	Ayça	Atasoy,	Arzu	Soysal,	
Damla	Yılmaz,	Ezgi	Başaran,	Begüm	Bilik,	Arzu	
Koç,	Özlem	İlbeyli)

İSTANBUL	PSYCHODRAMA	INSTITUTE
İSTANBUL	INTERNATIONAL	ZERKA	
MORENO	INSTITUTE
www.istpsikodrama.com.tr
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Bu	yazıda,	psikodramanın	 teorisinin	ve	 teknikle-
rinin	 temelinde	yeraldığına	inandığım	“artık	ger-
çeklik”	 kavramının	 anlamı,	 tanımı	 ve	 önemini	
tartıştım.	Bu	kavrama,	çocuk	psikolojisi	ve	psika-
naliz	 alanına	 önemli	 katkıları	 olan	Winnicott’un	
ileri	sürdüğü	“ara	deneyimleme	bölgesi	(interme-
diate	area	of	experiencing)	kavramı	ışığında	baka-
rak,	 bu	 iki	 kavramı	 bağlantılandırmaya	 çalıştım.	
Son	 olarak	 da	 psikodramanın	 üç	 temel	 aşaması	
olan,	ısınma,	oyun	ve	paylaşımı,	“artık	gerçeklik”	
kavramı	çerçevesinde	inceledim.

‘Artık	Gerçeklik’	Nedir?

Bugüne	 kadar	 yaşamış	 olduğum	psikodrama	 de-
neyimlerim	 sayesinde,	 kimi	 zaman	 grup	 üyesi	
kimi	zaman	da	grup	lideri	olarak,	psikodramanın	
insanların	özlediği	bir	yaşantıyı	onlara	sunduğuna	
tanık	 oldum.	 Bu	 yaşantının	 iyileştirici	 etkilerini	
gözlemledim.	 J.	 L.	Moreno’nun	 ortaya	 koyduğu	
bu	güçlü	ve	etkili	methodun,	arkasında	duran	ar-
tık	gerçeklik	kavramı,	kilit	bir	kavram	niteliğinde	
olmakla	birlikte,	psikodramanın	teknik	ve	teorile-
rine	büyük	bir	 anlam	derinliğini	 sağlayarak,	 ona	
felsefi	bir	 boyut	 kazandırmıştır.	Literatüre	 bakıl-
dığında,	 J.	 L.	Moreno’nun	 bu	 konuya	 çok	 fazla	
değinmemiş	 olduğu	 görülmekte,	 ancak	 ilerleyen	
yıllarda,	 bu	 kavramdan	 sıkça	 bahsedilmeye	 baş-
lanması	dikkat	çekmektedir.	

E.K.	Tahar	ve	P.	F.	Kellerman	(1996)	psikodrama	
ve	drama	terapisini	karşılaştırdıkları	makalelerin-
de,	Yunanca	‘eylem	halindeki	ruh’	(soul	in	action)	
anlamı	 taşıyan	psikodramada,	 ruhun	 amaç,	 eyle-
min	 ise	yöntem	olduğundan,	drama	 terapi	de	 ise	
tersinin	geçerli	olduğundan,	yani	eyelemin	ya	da	
dramanın	amaç,	ruhun	ise	ifade	için	bir	araç	oldu-
ğundan	bahsetmişlerdir.	Bu	farklılığın	da	anlamsal	
farklılıktan	öte,	 felsefelerindeki	 farklılık	 olduğu-
nu	vurgulayarak,	psikodramanın	felsefi	boyutunu	
dile	 getirmişlerdir.	 J.	 L.	 Moreno’nun	 hayattaki	
ve	çalışmalarındaki	önemli	destekçisi	ve	aynı	za-
manda	eşi	olan	Z.T.	Moreno,	öğrencisi	Leif	Dag	

Blomkvist	ve	onun	da	öğrencisi	Thomas	Rützel	ile	
üç	nesil	olarak	Psychodrama,	Surplus	Reality	and	
the	Art	of	Healing	(2000)	isimli	kitabı	yayınlamış-
lar	ve	artık	gerçeklik	kavramını	literatürde	ilk	kez	
detaylı	olarak	ele	almışlardır.	Z.	Moreno,	kişinin	
ruhuna	 temas	 edildiği	 anda	 subjektif	 ve	 objektif	
gerçekliğin	ötesinde	bir	boyuta	ulaşıldığını,	bunun	
da	bir	çeşit	kosmik	gerçeklik	olduğunu	söyler.	Ar-
tık	gerçekliği	de,	zamansal	ve	mekansal	sınırlara	
sahip	olmayan	bu	kosmik	gerçeklik	olarak	tanım-
lar.	Kipper	makalesinde	(2001),	artık	gerçekliğin,	
kişinin	 iç	dünyasındaki	ve	dış	dünyadaki	sınırla-
rı	ortadan	kaldırdığını,	bu	özelliği	sayesinde	çok	
önemli	 bir	 terapötik	 faktör	 olduğundan	bahsede-
rek,	bu	kavramın	psikodrama	teorisindeki	önemini	
ve	terapötik	değerini	vurgulamıştır.	Blatner	(2003)	
artık	gerçekliğin	felsefi	bir	kavram	olduğunu	ileri	
sürerek,	kavrama	çok	daha	geniş	bir	anlam	yük-
lemiş	ve	 terapideki	büyüsellikle	bu	kavramı	 iliş-
kilendirmiştir.	 Hem	 hayatta	 hem	 de	 terapide	 bir	
miktar	 büyüselliğe	 yer	 olduğunu	 ileri	 sürer.	 İn-
gilizcede	 hayal	 etmek	 (imagination)	 kelimesinin	
kökeninde	 büyü	 (magic)	 olduğundan	 bahseder.	
Büyüyü	 ‘kurulan	 hayallerin	 ifade	 edilmiş	 şekli’	
olarak	 tanımlar.	Psikodramada	 ‘-mış	gibi’	 (as	 if)	
sahnelenen	oyunlar	için	gerçek	diyemeyeceğimiz	
gibi,	gerçek	değil	de	diyemeyeceğimizi,	çünkü	bu	
oyunların	 ruhun	 gerçeğini	 ifade	 ettiğini,	 ve	 esa-
sında	bu	oyunların	deneyimlediğimiz	hayatın	ger-
çeğine,	 gerçekte	 yaşanmış	 olaylara	 kıyasla	 daha	
yakın	olduğunu	söyler.	Artık	gerçekliğin,	psikod-
ramanın	 terapötik	bir	aracı	olmanın	ötesinde,	 in-
sanlık	 kültüründe	önemli	 bir	 rolü	olan	dramanın	
önemine	dikkat	 çekmesi	 açısından	da,	 felsefi	bir	
değere	 sahip	 olduğundan	 bahseder.	 Ayrıca	 psi-
kodrama	sahnesinde	büyüselliğe	olanak	 tanıması	
açısından	önemlidir.	Örnek	olarak	kayıp	yaşamış	
olan	kişiye,	 bu	ölmüş	olan	kişiyle	 son	bir	 karşı-
laşma	 imkanı	 yaratmasından	 bahseder.	 Gerçek	
hayatta	 asla	mümkün	 olamayacak	 bu	 karşılaşma	
sahnedeki	 büyülü	 bir	 yaşantıya	 örnektir,	 ve	 iyi-
leştirici	etkilere	sahiptir.	Benzer	olarak,	konuşma	
öncesi	 bebeklik	dönemiyle	 ilgili	 duyguların	 sah-
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 Encounter of Inner Reality with Outer Reality on Stage.
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nelenmesinde,	 kişi	 konuşabilir.	 Bu	 da	 duygula-
rın	 ifadesini	 sağlaması	 açısından	 çok	 önemli	 bir	
açılım	sağlar.	Büyüselliğin	ifade	bulabilmesi	için,	
algıların	 açıklığının	 ve	 zihnin	 trans-rasyonel	 bo-
yutlara	açık	olmasının	önemini	vurgular.	N.	Huc-
ker	(2009)	makalesinde,	görünen	fiziksel	boyut	ile	
zihinselliğin	 psikodrama	 sahnesindeki	 dansından	
bahseder.	Bu	 dansın	 sahnede	 artık	 gerçeklik	 bü-
yüsünü	 yarattığını	 söyler.	 Kişi	 sözel	 tanımlama-
lar	 ve	 drama	 sayesinde	 içsel	 gerçekliğini	 sahne-
de	 somutlaştırır.	 Bu	 kapsamda	 yardımcı	 egolara	
zihindeki	 roller	 yansıtılır,	 rol	 değiştirme	 tekniği	
sayesinde	de	içsel	yaşantı	sahnede	daha	iyi	ifade	
bulabilir.	Bu	şekilde	artık	gerçekliğe	ısınma	sağ-
lanır.	M.Clayton	 (2009)	 eşlemeyle	 (doubling)	 il-
gili	incelemesinde,	eşlemenin	psikodrama	tekniği	
olmanın	ötesinde	daha	geniş	bir	 anlamının	altını	
çizer.	 Eşlemenin	 artık	 gerçeklik	 çerçevesindeki	
öneminden	 bahseder.	 Uygun	 bir	 şekilde	 yapılan	
eşlemenin,	 protagonisti	 içsel	 deneyiminin	 derin-
liklerine	taşıdığını	söyler.	Eşleme	ve	diğer	teknik-
ler	 sayesinde	 sahnelenen	 psikodrama	 oyununda,	
daha	önce	ifade	fırsatı	bulamamış	duygu,	düşünce	
ve	eylemler	ortaya	konulur,	bu	çerçevede	düşünül-
düğünde,	protagonistin	sahnedeki	draması	gerçek	
hayattakinden	 daha	 büyük	 ve	 daha	 gerçektir.	A.	
Watersong	 (2011)	 ise,	artık	gerçekliği	 ‘psikodra-
madaki	 büyüsel	 bileşen’	 olarak	 tanımlar.	 “Hayal	
edilebilen	herşey	psikodrama	sahnesinde	yaratıla-
bilir.	Artık	 gerçekliği	 psikodrama	metodunun	 en	
önemli	özelliği	yapan	büyü	budur”.	Artık	gerçek-
lik	kavramıyla	ilk	karşılaşmasının,	kendi	psikod-
rama	 oyununda,	 annesinin	 onu	 bebekken	 kuca-
ğında	tuttuğu	bir	fotografı	canlandırması	sırasında	
olduğundan	bahseder.	Gerçek	yaşantısında	korku	
dolu	annesi	onu	umutsuzca	tutmakta	iken,	psikod-
rama	sahnesinde	bu	deneyimi	olumluyan	çevirme	
imkanını	 yakalayarak,	 dünyanının	 en	 iyi	 annesi	
tarafından	 kucaklandığını	 hissetmiştir.	 Bu	 yeni	
olumlu	deneyimin	sosyal	atomunun	onarılmasını	
sağladığını	söyler.	Artık	gerçeklik	kavramını	kul-
landıkça,	büyüsünü	ve	insan	ruhundaki	olumlu	et-
kilerini	giderek	daha	çok	hissettiğinden	bahseder.	
Artık	gerçekliği,	hayal	kurma	ve	oyun	yeteneğinin	
genişletilmesi	olarak	 tanımlar.	Psikodramada,	ar-
tık	gerçeklik	sayesinde,	yaratıcılığımıza	olan	derin	
açlığımızın,	kendimizi	hissederek	ve	özgürce	ken-
di	gerçeğimizi	ifade	ederek,	doyuma	ulaştığından	
bahseder.

Moreno	 (1969)	 artık	 gerçekliği	 isimlendirirken,	
Marx’ın	 kullanmış	 olduğu	 ‘artık	 değer’	 (surplus	
value)	 kavramından	 esinlenmiştir.	 Artık	 değer,	
kapitalistlerin	çalışan	işçinin	artık	kazançlarına	el	
koyması,	 yani	 işçilerin	 haklarının	 yenmesi	 anla-
mına	geliyordu.	Moreno’nun	kendi	ifadesine	göre	

bu	 iki	 kavram	 isim	 benzerliği	 dışında	 bir	 anlam	
benzerliği	 taşımamaktadır.	 “Artık	 gerçeklik	 ‘arta	
kalan’	 anlamı	 taşır,	 dış	 dünyaya	 ait	 olan	 kısmı	
kendi	iç	dünyamıza	ait	olan	yaşantıdan	çıkarırsak	
geriye	 kalan	 artık	 gerçekliktir.	 Bu	 kapsamda	 iç	
ruhsal	 gerçeklik	 genişletilmiş	 olur,	 protogonistin	
yaşamının	dokunulamayan,	görülemeyen	boyutla-
rı	ifade	edilmiş	olur.”	(Moreno	ve	Moreno,	1969)	.	
Moreno	psikodramayı	psikolojik	gerçekliği	drama	
metodlarıyla	araştıran	bilim	olarak	 tanımlar.	Psi-
kolojik	gerçeklik	kişinin	deneyiminin	içsel	ve	dış-
sal	 dünyasıyla	 ilgili	 tüm	 boyutlarını	 kapsar.	 Psi-
kodrama	 ise	objektif	gerçeklik	 ile	 içsel	 subjektif	
gerçeklik	arasındaki	köprünün	kurulmasını	sağlar.	
Artık	 gerçeklik	 hayatın	 görülemeyen,	 dokunula-
mayan	boyutlarının	 ifade	edilmesine	olanak	sağ-
lar.	(A.	Watersong,	2011).	

Dayton,	her	insanın	en	iyi	kendisi	tarafından	his-
sedilen,	 ancak	 bazen	 kendisinin	 bile	 anlamakta	
zorluk	 çektiği,	 entellektüel,	 duygusal	 ve	 ruhsal	
bir	 benliği	 olduğundan	 bahseder	 (1994).	Kişinin	
artık	gerçekliği	olan	bu	benlik,	başkaları	 tarafın-
dan	görülmese	de	yaşantımız	üzerinde	çok	güçlü	
etkilere	sahiptir.	Psikodrama	yaşantısını	‘kişilerin	
artık	gerçekliğine	giden	uzun	bir	yolculuk’	olarak	
tanımlar.	Bu	yolculuk	kendi	gerçekliğimize	doğru	
cesur	 bir	 yürüyüştür,	 içinde	 derin	 korkular,	 gizli	
utançlar,	konuşulmamış	umutlar	ve	rüyalar	barın-
dırır.	Psikodramanın	bize	sunduğu	sahne	sayesin-
de	kendimizi	ortaya	koyabiliriz	ve	artık	gerçekli-
ğimiz	daha	iyi	anlaşılabilir.	Dayton	bu	yaşantının	
kendi	başına	iyileştirici	olduğunu,	çünkü	çoğu	za-
man	içimide	feryat	eden	ancak	hiçbir	zaman	söy-
lemeye	cesaret	edemediğimiz	gerçekliğimizi	ifade	
edebilme	şansını	yakalayabildiğimizi	söyler.

Blomkvist	 ve	 Rützel	 (1994)	 “Artık	 gerçeklik,	
farklı	gerçekliklerin	kesişimidir,	bilinen	veya	bi-
linmeyen;	egonun	kontrol	etme	ve	ayırt	etme	yete-
neğinin	bittiği	yerdedir”	şeklinde	felsefi	bir	tanım	
sunmuşlardır.	Onlar	bu	kavrama	sadece	fantazile-
rin	ve	isteklerin	oynanması	için	kullanılan	bir	tek-
nik	olarak	bakmanın	çok	dar	bir	bakış	olduğunu	
söylerler.	 Onların	 tanımına	 göre	 artık	 gerçeklik,	
gerçekliğin	genişletilmesidir,	bir	çeşit	ayrışma	ve	
parçalanma	durumudur.	Önemli	bir	özelliği	iç	ve	
dış	dünyanın	ayrıştırılamaz	oluşudur.	İç	dünyanın	
dış	dünyayı	yansıttığı	veya	 tam	tersi	de	söylene-
mez.

Artık	gerçeklikle	ilgili	çeşitli	yaklaşımlara	baktı-
ğımızda,	bu	kavramın	 farklı	 şekillerde	 tanımlan-
mış	olduğunu	ve	zaman	zaman	bu	tanımlamaların	
tam	olarak	örtüşmediğini	farkediyoruz.
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Artık	gerçeklik;

•	 Psikodramatik	bir	teknik	midir?
•	 Terapötik	bir	faktör	müdür?
•	 Psikodramanın	 içine	doğmuş	bir	kavram	mı-

dır,	yoksa	psikodramayı	da	içine	alan	daha	ge-
niş,	felsefi	bir	kavram	mıdır?

Zaman	 içinde	 herkes	 tarafından	 benimsenecek	
bir	 tanımlamanın	öne	çıkması	ve	kabul	görmesi,	
psikodrama	teorilerini	güçlendirmek,	ortak	bir	dil	
yaratmak	adına	önemli	olacaktır.

D.	W.	Winnicott’ın	ileri	sürdüğü	‘ara	deneyimle-
me	bölgesi’	kavramına	daha	yakından	bakmak,	ar-
tık	gerçekliği	anlamak	için	aydınlatıcı	olmaktadır.

‘Ara Deneyimleme Bölgesi’ Nedir?

Çeşitli	psikoloji	teorilerinde,	kişinin	sınırları	için-
de	yer	alan	‘iç	ruhsal	gerçeklik’ten	ve	bu	sınırlar	
dışında	kalan,	herkes	tarafından	gözlenebilen	‘dış	
gerçeklik’ten	bahsedilir.	Bu	gerçekliklerin	ilişkisi,	
birbirleriyle	etkileşimi	açıklanmaya	çalışılır.	Win-
nicott	bu	iki	gerçeklikten	farklı,	ancak	ikisinin	de	
katkıda	 bulunduğu	 bir	 ara	 bölge	 olduğunu	 ileri	
sürmüş	ve	bunu	‘ara	deneyimleme	bölgesi’	olarak	
isimlendirmiştir.	Bu	bölgenin	çocuğun	gelişimin-
de	 olduğu	 gibi	 yetişkinlerin	 de	 hayatlarında	 çok	
önemli	bir	yeri	olduğunu	söyler.

Sınırlayıcı	bir	zara,	bir	iç	ve	dışa	sahip	bir	birim	
aşamasına	 ulaşmış	 her	 bireyin	 bir	 iç	 gerçekliği,	
zengin	ya	da	yoksul,	huzurlu	ya	da	savaş	halinde	
olabilen	bir	iç	dünyası	olduğu	söylenebilir.	Bu	bize	
yardımcı	olur,	ama	yeterli	midir?	İnsan	hayatının	
ihmal	 edemeyeceğimiz	 üçüncü	 parçası,	 hem	 iç	
gerçekliğin	hem	de	dış	hayatın	katkıda	bulunduğu	
bir	ara	deneyimleme	bölgesidir.	Pek	kurcalanabilir	
bir	 bölge	değildir	 bu,	 çünkü	 iç	 ve	dış	 gerçekliği	
birbirinden	ayrı	ama	yine	de	birbiriyle	bağlantılı	
tutmak	gibi	insanı	sürekli	meşgul	eden	bir	işle	uğ-
raşan	birey	için	bir	dinlenme	yeri	olması	dışında	
ondan	bir	şey	beklenemez.	Hiçbir	bilinç,	iç	ve	dış	
gerçekliği	 birbiriyle	 ilişkilendirme	 geriliminden	
kurtulmuş	değildir	ve	bu	gerilimden	kurtulma	im-
kanını	 sağlayan,	 sorgulanmayan	bir	 ara	deneyim	
bölgesidir	(sanat,	din,	vs.)	(Winnicott,	1971).

Winnicott’a	 göre,	 bebeğin	 sahip	 olduğu	 ilk	 şey	
olan	 kendi	 öznelliğiyle	 nesnel	 olarak	 algıladığı	
şey	arasında	yer	alan	bir	‘geçiş	nesnesi’	vardır.	Bu	
nesne	bir	 içsel	 nesne	değildir,	 çünkü	 içsel	 nesne	
zihinsel	bir	kavramdır,	ancak	tam	anlamıyla	çocu-

ğun	egemen	olamadığı	dış	dünyaya	ait	bir	dışsal	
nesne	de	değildir,	çünkü	sahip	olduğu	bir	şeydir.	
Bu,	çocuğun	battaniyesi	veya	oyuncak	ayısı	olabi-
leceği	gibi	herhangi	bir	şey	olabilir.	Önemli	olan	
bu	nesnenin	çocuk	tarafından	dokusu	ve	kendine	
ait	bir	canlılığı,	gerçekliği	olan,	ona	sıcaklık	yayan	
bir	 şey	 olarak	 algılanmasıdır.	 Bu	 nesne	 şevkatle	
kucaklanabildiği	gibi	hırpalanıp	paralanabilir	de.	
Zaman	 içinde	 bu	 nesneye	 yapılan	 yatırım	 yavaş	
yavaş	geri	çekilir,	ancak	nesne	unutulmaz,	ardın-
dan	yas	da	tutulmaz.	Yalnızca	anlamını	kaybeder	
ve	ara	deneyimleme	bölgesine	yayılır.	

Winnicott,	evrensel	bir	olgu	olan	bu	üçüncü	böl-
genin	bireysel	gelişme	ve	deneyim	için	önemli	ol-
duğunu,	yetişkinlerin	hayatında	din	ve	sanat	alan-
larında	yer	aldığını	söyler.	Holmes	(1994)	din	ve	
sanat	alanlarının	yanı	sıra	psikodrama	süreçlerinin	
de	bu	ara	bölgede	yer	aldığını	ileri	sürer.	

Bu	 düşünceyi	 daha	 genişleterek,	 genel	 olarak	
psikoterapiyi	 de	 bu	 bölge	 içinde	 düşünebiliriz.	
Normal	 yaşam	 akışında	 zaman	 zaman	 kendi	 iç	
gerçekliğimize	döneriz,	zaman	zaman	da	dış	ger-
çeklikle	 ilişki	 içindeyizdir.	Adeta	 dış	 gerçekliği-
miz	iç	gerçekliğimizle	burun	buruna	gibidir.	Sanat	
veya	 psikoterapi	 alanları	 gibi	 alanlar	 bu	 iki	 ger-
çekliğin	arasında	bize	bir	ara	deneyim	yaşama	im-
kanını	 verir.	Kendi	 yaşantılarımıza	 bakarsak,	 ör-
neğin	sanatsal	bir	etkinliğimizi,	bir	terapi	seansını	
veya	bir	psikodrama	oturumunu	düşündüğümüzde	
kendimize	 şunu	 sorabiliriz:	 “Neredeyiz?	 Kendi	
iç	dünyamızda	mı,	yoksa	dış	dünyada	mı?	Bu	so-
runun	cevabını	düşünürken	bu	 iki	gerçekliğin	ne	
kadar	 birbiriyle	 iç	 içe	 olduğunu	 ve	 aslında	 tam	
anlamıyla	iki	gerçeklikte	de	olmadığımızı,	üçüncü	
bir	gerçeklikte	olduğumuzu	fark	edebiliriz.	Genel	
olarak	yaşantımıza	baktığımızda	bu	ara	alanda	za-
manımızın	sadece	çok	az	bir	kısmını	geçirdiğimizi	
görüyoruz.

Geçmişe	 dönüp	 çocukluğumuzu	düşündüğümüz-
de,	oyun	oynadığımız	zamanlarda	da	bu	ara	dene-
yimleme	bölgesinde	olduğumuzu	 fark	 edebiliriz.	
Oyun	 sözcüğün	 hiçbir	 kullanımıyla	 içeride	 sayı-
lamaz.	Ama	dışarıda	da	değildir,	yani	bireyin	dış-
sal	bir	şey	olarak	görmeye	karar	verdiği,	büyüsel	
denetimin	dışında	olan	reddedilen	dünyanın,	ben	
olmayanın	bir	parçası	değildir.	Sağlığın	göstergesi	
olan	ve	evrensel	olan	şey	oyundur;	Oyun	oynama	
büyümeye,	dolayısıyla	da	sağlığa	katkıda	bulunur.	
Grup	ilişkilerine	girmeyi	sağlar.	Doğal	olan	oyun	
oynamadır,	 psikanalizse	 yirminci	 yüzyıla	 öz-
gün	son	derece	karmaşık	bir	olgudur	(Winnicott,	
1992).	 Holmes	 analitik	 psikoterapilerde	 de	 tera-
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pist	 ve	 hasta	 arasında,	 eylem	 olmamasına,	 sözel	
bir	ilişki	olmasına	rağmen,	oyunun	var	olduğuna,	
hatta	sergilenen	oyunun	bir	çeşit	iletişim	şekli	ol-
duğuna	inanır	(1992).

Eylem	metotlarıyla	 iç	 içe	 geçmiş	 olan	 psikodra-
madaysa	 oyunun	 varlığı	 tartışma	 götürmez.	 Psi-
kodrama,	oyun	gibi,	kişinin	dışında	yaşanır.	Sade-
ce	iç	gerçeklikte,	zihinde	yaşanmaz,	ama	tamamen	
dış	dünyanın	gerçekliğine	de	ait	değildir.	Çocuk-
ların	oyunlarında	olduğu	gibi	kişi	kendi	iç	dünyası	
için	dış	gerçekliği	manipüle	eder	(Holmes,	1992).

Moreno	 psikodrama	 teorisinin	 temellerini,	 üni-
versite	yıllarında	Viyana	bahçelerinde	çocuklarla	
oynarken	 atmıştır.	 Çocukların	 eylemlerini	 göz-
lemlerken	insanların	eyleme	(fiziksel	ve	zihinsel)	
olan	 açlıklarını	 fark	 etmiştir.	Kişinin	 ruhsal	 ger-
çekliğine	sadece	kelimeler	ve	konuşmalarla	ulaş-
manın	mümkün	olmadığını	anlamıştır.	Gelişimsel	
olarak	da	konuşmadan	daha	önce	gelen	hareket	ve	
etkileşimin	 önemini	 vurgulamış	 ve	 teorisinin	 te-
meline	koymuştur.	

Ara	 deneyimleme	 bölgesi	 kavramının	 ışığında	
düşündüğümüzde,	hareket	ve	etkileşimin	gerçek-
leştiği	psikodrama	sahnesinin	kişiyi,	iç	ve	dış	ger-
çeklikten	 farklı	olarak,	bu	ara	bölgeye	 taşımakta	
olduğunu	 düşünebiliriz.	 Bu	 çerçevede	 baktığı-
mızda,	kişileri	ara	deneyimleme	bölgesine	taşıyan	
sahnenin	artık	gerçeklik	üzerine	kurulmuş	olduğu-
nu	söyleyebiliriz.	Yani,	sahne	ne	iç	ne	de	dış	ger-
çeklik	üzerine	kurulmuştur.	Artık	gerçeklik,	kişi-
nin	ara	deneyimleme	bölgesine	taşınabilmesi	için	
gerekli	olan	ortamdır,	yani	sahnenin	gerçekliğidir.

Kipper	 dört	 farklı	 yaşantısal	 alandan	 bahseder	
(2001).	Dış	dünya,	terapi	odası,	grup	alanı	ve	psi-
kodramatik	eylem	alanı.	Bu	alanların	her	biri	fark-
lı	bir	iletişim	düzeyini	temsil	eder.	

Dış	dünya	dış	gerçeklik	üzerine	kuruludur.	Kişi-
ler	bu	gerçeklikte	yaşamaktadırlar.	Psikoterapiye	
bu	gerçeklikten	gelirler	ve	psikoterapi	sonrasında	
tekrar	bu	gerçekliğe	dönerler.	

Terapi	 odasına	 gelindiğinde,	 burası	 terapi	 norm-
ları	 tarafından	 idare	edilir.	Kişiler	açık	ve	dürüst	
olmaya	 yüreklendirilirler.	 Dış	 dünyadan	 farklı	
olarak	söylenen	ve	ifade	edilenler	için	ceza	uygu-
lanmaz,	aksine	bunlar	kabul	görür.	Grup	alanıysa	
grup	 dinamikleri	 tarafından	 idare	 edilir.	Bu	 alan	
dış	dünyayla	eylem	alanı	arasındadır	ve	bu	iki	alan	

arasındaki	 geçişi	 sağlar.	 Eylem	 alanından	 çıkan	
protagonist	bu	sayede	hemen	dış	dünyaya	geçmez,	
grup	alanında	bir	süre	zaman	geçirir.	Bu,	grubun	
paylaşım	yaptığı	zamandır.	

Eylem	alanı,	psikoterapi	metotlarından	sadece	psi-
kodramanın	içinde	barındırdığı	bir	terapi	alanıdır.	
Klasik	 psikodrama	 uygulamalarında	 bu	 alan	 net	
olarak	 sahne	 şeklinde	 ayrılmıştır.	Ancak	 psikod-
rama	 yaygınlaştıkça	 ve	 tedavi	 odalarında	 uygu-
lanmaya	başlayınca	sahne	yerine	grup	tarafından	
belirlenen	 eylem	 alanı	 kullanılmaya	 başlamıştır.	
Dolayısıyla	 sahne	 kadar	 net	 bir	mekansal	 ayrım	
ortadan	kalkmıştır.	Ancak	buna	rağmen	bir	prota-
gonistin	grup	alanından	bu	alana	geçişi	çok	farklı	
bir	terapötik	ortama	geçişi	ifade	eder.	Eylem	ala-
nına	geçildiği	andan	itibaren	artık	gerçekliğe	ge-
çilmiştir.	Bu	alanda	 zaman,	mekan	ve	gerçeklik,	
özel	psikodramatik	anlamlar	taşırlar.	

Dış	dünyada	zamanın	üç	boyutu	vardır:	Geçmiş,	
şimdi	ve	gelecek.	Artık	gerçeklikteyse	bu	üç	bo-
yut	arasındaki	sınırlar	ortadan	kalkar,	sahnelenen	
her	şey	‘şimdi’	oluyormuş	gibi	canlandırılır.	Sah-
nelenen	 olayın	 geçmişte	 yaşanmış	 olması	 veya	
gelecekte	yaşanacak	olması	fark	etmez;	artık	ger-
çeklikte	 her	 şey	 şimdi	 canlandırılır.	Örneğin,	 bir	
genç	kızın	beş	yıl	önce	babasıyla	olan	tartışması,	
sahnede	sanki	o	anda	oluyormuş	gibi	oynanır.	Ay-
rıca	zamanda	istenildiği	gibi	yolculuk	yapmak	da	
mümkündür,	geçmişten	geleceğe,	gelecekten	şim-
diye	 gidilebilir.	Örnekteki	 genç	 kız	 10	 yıl	 sonra	
babasıyla	olabilecek	bir	karşılaşmayı	da,	sahnede	
o	anda	oluyormuş	gibi	yaşayabilir.	

Dış	 dünyada	 mekanın	 iki	 boyutu	 vardır:	 Burası	
ve	orası.	Artık	gerçeklikteyse	 sadece	 sahne	veya	
oyun	 alanı	 kullanılabilir.	 Herşey	 bu	mekan	 üze-
rinde,	‘burada’ymış	gibi	oluşturulur.	Sahnenin	be-
lirlenmiş	sınırları	olmasına	 rağmen,	kendi	 içinde	
dış	dünyanın	sınırları	ve	ölçüleri	geçerli	değildir.	
Örneğin	gerçekte	binlerce	kilometre	uzaklıkta	iki	
ülke	sahnede	birkaç	metre	arayla	ifade	edilebilir.	

Dış	 dünyada	 gerçekliğin	 üç	 boyutu	 vardır:	 Fan-
tezi	 ve	 istekler,	 objektif	 gerçeklik,	 rüyalar.	 Ar-
tık	 gerçeklikteyse	bu	boyutlar	 arasındaki	 sınırlar	
kalkmıştır.	Sahnelenen	her	 türlü	deneyim	gerçek	
kabul	edilir.	Örneğin	uçmak	isteyen	bir	kişi	bunu	
sahnede	 deneyimlediğinde	 gerçekten	 uçtuğu	 ka-
bul	edilir,	sorgulanmaz.	Veya	köpek	rolündeki	kişi	
sahnede	gerçek	bir	köpek	olarak	kabul	edilir,	sor-
gulanmaz.
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Artık Gerçekliği bir kez daha Tanımlamak

Literatürdeki	 çeşitli	 yaklaşımları	 göz	 önün-
de	bulundurduğumda,	artık	gerçeklikliği	psi-
kodrama	sınırları	ötesinde,	felsefi	bir	kavram	
olarak	 düşünmek	 gerektiği	 inancındayım.	
Herhangi	 bir	 gerçeklikten	 bahsettiğimiz	 za-
man,	felsefi	bir	alana	adım	atmış	oluyoruz.	Bu	
nedenle	bu	kavramın	 içinde	barındırdığı	 fel-
sefi	 boyut	 tartışma	 götürmez.	 Elbette	 felsefi	
boyutunu	 tanımlamak,	 detaylarını	 tartışmak,	
bu	yazınını	sınırlarını	aşmaktadır.	Ancak	kav-
ramın	içinde	barındırdığı	felsefi	boyutu	kabul	
etmek,	bu	kavramın	psikodrama	çerçevesinde	
daha	 iyi	 tanımlanmasına	 yardımcı	 olacağın-
dan,	 önemlidir.	Bugüne	 kadar	 pek	 çok	 yazı-
da	bu	kavramdan	bahsedilmesi,	bu	kavramın	
psikodrama	 terminolojisine	 kazandırıldığının	
kanıtıdır.	 Herkes	 tarafından	 kabul	 gören	 bir	
tanımın	öne	 çıkması	 için	 biraz	 daha	 zamana	
ihtiyaç	 olabilir.	Ancak	 yıllar	 içinde	 bu	 kav-
ramdan	 artarak	 bahsediliyor	 olması,	 bu	 kav-
ramın	olgunlaşıyor	olması	anlamına	gelmek-
tedir.	Bu	kavram	ışığında	psikodrama	teorileri	
ve	 teknikleri,	 ayrı	 bir	 derinlik	 ve	 zenginlik	
kazanmaktadır.

Yazımın	başlığı	olan	“iç gerçeklikle dış ger-
çekliğin sahnedeki buluşması”,	 artık	 ger-
çekliği	psikodramanın	sınırları	içinde	bir	kez	
daha	 tanımlama	 çabamdır.	 İç	 ve	 dış	 gerçek-
liğin	 buluşmasına	 izin	 veren	 artık	 gerçeklik,	
çocukların	oyunlarına,	çeşitli	sanatsal	aktivi-
telere	 uygun	 alanı	 sağlayabildiği	 gibi	 birçok	
terapi	yöntemine	ve	psikodrama	ugulamaları-
na	uygun	ortamı	sağlamaktadır.

Artık	gerçekliği	psikodramatik	bir	teknik	şek-
linde	tanımlamak,	sahip	olduğu	geniş	anlamı	
sınırlandırmak	olur.	Teknik	olmanın	ötesinde,	
pek	çok	tekniğin	uygulanmasını	mümkün	kı-
lan	bir	gerçekliktir.

Terapötik	 bir	 faktör	 olarak	 tanımlamak	 da,	
artık	gerçekliğe	dar	bir	anlam	yüklemektedir.	
Terapötik	 pek	 çok	 faktörün	 etkili	 olmasına	
olanak	veren	bir	gerçeklik	alanı	olarak	düşün-
mek,	 kavramı	 daha	 iyi	 anlaşılır	 kılmaktadır.	

Gözardı	 edilmemesi	 gereken	bir	 diğer	 boyut	
ise	artık	gerçeklikle	birlikte	ortaya	çıkan	‘bü-
yüsellik’dir.	 Blatner	 (2003)	 büyüselliğin	 ha-
yattaki	 ve	 terapideki	 yerinden	 bahsetmiştir.	
Watersong	 (2011)	 yazısında	 bu	 büyüselliğin	
öneminden	 bahsetmiştir,	 ve	 artık	 gerçekliği	
psikodramanın	büyüsel	bileşeni	olarak	tanım-
lamıştır.	

Bilimsel	 olarak	 tanımlanması	 zor	 gibi	 görü-
nün	 bu	 kavram	 da	 artık	 gerçeklik	 ile	 çok	 iç	
içe	geçmiş	olması	dolayısıyla,	üzerinde	daha	
fazla	durulabilecek	bir	konudur.	Artık	gerçek-
liğe	 bu	 şekilde	 kapsamlı	 bir	 kavram	 olarak	
bakıldığında,	psikodrama	teknikleri,	terapötik	
kavramlar	 ve	 psikodrama	 aşamaları	 bu	 kav-
ram	 ışığında	 yeniden	 tanımlanabilir	 ve	 tartı-
şılabilirler.	 Claton	 (2009)	 eşleme	 tekniğiy-
le	 ilgili	 yazısında,	 bu	 tekniği	 artık	 gerçeklik	
çerçevesinde	 de	 incelemiştir.	 Bu	 ve	 benzeri	
çalışmalar	sayesinde,	artık	gerçeklik	kavramı	
psikodrama	teorisindeki	hak	ettiği	yere	adım	
adım	yaklaşmaktadır.

Psikodramanın	 üç	 aşamasını,	 ileri	 sürdüğüm	
artık	gerçeklik	tanımı	ışığında	açıklayacağım.

Psikodramanın Aşamaları

Moreno	psikodramanın	üç	 temel	aşaması	ol-
duğunu	söyler.	Bunlar	ısınma,	oyun	ve	payla-
şım	aşamalarıdır.	Bu	aşamaların	artık	gerçek-
likle	ilişkisi	aşağıdaki	şekilde	gösterilmiştir.

ARTIK GERÇEKLİK
(iç	gerçeklik+dış	gerçeklik)

Oyun
Isınma
Paylaşım
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a) Isınma
Kişiler	 bir	 psikodrama	 oturumuna	 dış	 gerçeklik-
ten	gelirler,	çalışmanın	sonlanmasıyla	da	tekrar	bu	
gerçekliğe	dönerler	(Kipper,	2001).

Isınma,	üyelerin	dış	gerçeklikten	artık	gerçekliğe	
geçebilmelerini	 sağlayan	psikodrama	aşamasıdır.	
Çalışmaya	 gelen	 üyelerin	 dış	 gerçeklikten	 artık	
gerçekliğe	geçebilmeleri	için	böyle	bir	sürece	ihti-
yaçları	vardır.	Bu	süreç	aynı	zamanda	kişileri	Kip-
per’in	deyimiyle	grup	alanından	da	eylem	alanına	
taşır.	 Eylem	 alanına,	 yani	 sahneye	 gelindiğinde	
protagonist	 kendi	 iç	 gerçekliğiyle	 dış	 gerçekliği	
buluşturmaya	hazırdır.	Sahnede	katıksız	bir	iç	ger-
çeklik	veya	objektif	bir	dış	gerçeklik	 sergilemek	
mümkün	değildir.	

Isınma,	ardından	gelecek	olan	oyun	ve	paylaşım	
aşamalarının	 da	 gidişatını	 etkileyeceği	 için	 çok	
önemli	 bir	 aşamadır.	 Gruplarda	 zaman	 zaman	
çok	 hızlı	 bir	 ısınma	 sağlanabildiği	 gibi,	 bazı	 za-
manlarda	daha	uzun	bir	süreç	olabilir.	 Isınmanın	
gerçek	 anlamda	 gerçekleşmesi,	 sadece	 dış	 ger-
çekliğin	sınırlarından	bağımsızlaşmakla	mümkün	
olmaz,	çünkü	iç	gerçekliğin	sınırları	da	bağlayıcı-
dır.	Sahnede	olmak,	artık	gerçekliğe	geçmek,	dış	
gerçekliğin	yanısıra	iş	gerçekliğin	de	sınırlarından	
arınmayı	ve	en	önemlisi,	bu	iki	gerçekliği	buluş-
turabilmeyi	 gerektirir.	 Dış	 gerçeklikten	 çıkmayı	
başaran,	 ancak	 iç	 gerçekliğine	 yoğunlaşmış	 bir	
kişi	sahnede	oyun	sergileyemeyebilir,	hatta	konuş-
makta	bile	 zorlanabilir.	 Isınmanın	 işlevi	bu	nok-
tada	çok	önemlidir,	bu	durumdaki	üyeyi	sahneye	
hazır	hale	getirir.	

Isınmaya,	başlayıp	biten	bir	aşama	olarak	bakma-
mak,	bir	süreç	olarak	bakmak	daha	doğrudur.	Ör-
neğin	sahnedeki	bir	çalışma	sırasında	protagonist	
ara	gerçeklikten,	iç	veya	dış	gerçekliğe	kayabilir,	
bu	durumlarda	çeşitli	 teknikler	ve	 liderin	beceri-
siyle	üyeler	ara	gerçekliğe	 tekrar	 ısındırırlar.	Ör-
neğin	bir	sahnede	evini,	evdeki	odaları	canlandı-
ran	bir	protagonist	oyun	sırasında	oyun	sırasında	
salondan	 oturma	 odasına	 geçerken	 duvar	 olarak	
belirlediği	 yerden	 geçmeye	 çalışabilir.	 Bu	 du-
rumda	 liderin	 kişiyi	 artık	 gerçekliğe	 ısındırması	
önemlidir.	Kişi	bu	örnekte	artık	gerçeklikten	çık-
mış,	 dış	 gerçeklik	 kurallarına	 göre	 davranmıştır,	
bir	şey	yokmuş	gibi	görünen	yerden	yürümüştür,	
halbuki	orada	duvar	bulunmaktadır.	Başka	bir	ör-
nekte	babasının	rolünü	oynayan	üye,	rolden	çıka-

rak	kendisi	olarak	konuşmaya	başlayabilir.	Bu	du-
rumda	da	üyenin	tekrar	role	ısındırılması	ve	artık	
gerçeklik	boyutunda	kendisi	olmadığı,	babası	ol-
duğu	hatırlatılmalıdır.	Çalışmanın	başında	ısınma	
çeşitli	psikodramatik	oyunlar	oynanarak	sağlana-
bilir.	Zaman	zaman	sadece	konuşarak	bile	ısınılıp	
artık	gerçekliğe	geçilmesi	mümkün	olur.	 Isınma-
nın	 başarılı	 olup	 olmadığı,	 ne	 şekilde	 ısınıldığı	
ile	ölçülmemeli,	oyun	aşamasında	artık	gerçeklik	
boyutuna	ne	derece	geçilebildiğiyle	ölçülmelidir.

b) Oyun

Isınma	 aşamasındaki	 ‘ısınma	 oyunları’	 ile	 ‘oyun	
aşaması’	birbirinden	çok	farklı	kavramlardır.	Isın-
ma	oyunları	 tüm	grubun	 ısınmasını	ve	bir	prota-
gonistin	ortaya	çıkmasını	 sağlar.	Psikodrama	 sü-
resince	ısınma	aşamasında	yer	alırlar.	
Oyun	aşaması,	artık	gerçekliğe	ısınmayla	birlikte	
başlayan	aşamadır.	Bu	aşamada	grup	artık	üçüncü	
gerçeklik	içindedir.	İç	ve	dış	gerçekliklerden	fark-
lı	özellikleri	sayesinde,	bu	iki	gerçekliğin	sahne-
de	buluşmasını	mümkün	kılar.	Psikodramatik	bir	
mekan	olan	 sahne	 semboliktir	ve	normal	günlük	
mekanlardan	 çok	 farklıdır.	 Bu	mekan	 gerçekliği	
olduğu	kadar	gerçek	üstünü	de	barındırır,	dolayı-
sıyla	psikodramanın	büyüsel	yaşantılarını	da	içine	
alır.	 Protagonistin	 iç	 gerçekliği	 sahnede	 oynanır.	
Oyun	 protagonistin	 iç	 dünyasının	 metaforudur	
(Dayton,	1994).

Sahnelenen	oyun	sırasında	başrol	oyuncusu	olan	
protagonist	çok	önemlidir.	Onun	iç	gerçekliği	ve	
oyunu,	 dış	 gerçeklik	 kriterleriyle	 sorgulanamaz.	
Bu	konuyla	ilgili	olarak,	Blomkvist	(2000),	Bea-
con’daki	Moreno	Enstitüsü’nde	öğrenciyken	Zer-
ka	Moreno’nun	yönettiği,	kendisinin	de	çok	etki-
lenmiş	olduğu	bir	oturumdan	bahseder.	Erkek	olan	
protagonist,	 boşanmasıyla	 ve	 çocuklarıyla	 ilgili	
yoğun	duygularla	dolu	bir	 oyun	 sahneler.	Ancak	
oyun	sırasında	üç	çocuğunun	isimlerini,	yaşlarını	
ve	cinsiyetlerini	sürekli	karıştırmaktadır.	Bu	sırada	
grup	 üyeleri	 bundan	 rahatsızlık	 duyarak	 oyunun	
doğruluğunu	ve	gerçekliğini	sorgulamaya	başlar-
lar.	Oyunun	ilerleyen	bir	aşamasında,	protagonist	
oyunu	durdurur.	Gerçek	hayatında	ne	karısının	ne	
de	çocuklarının	olmadığını,	aslında	çok	yalnız	bir	
yaşam	 sürdürdüğünü	 itiraf	 eder.	Grup	 bu	 itirafla	
birlikte	 büyük	 bir	 şaşkınlık	 yaşar.	Ancak	 Zerka	
şaşırmaz;	 çünkü	 sahnelenmiş	olan	oyuna	bir	 ya-
lan	olarak	bakmaz,	aksine	onu	psikodramatik	bir	
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doğru	olarak	değerlendirir.	Bu	doğru	gerçekliğin	
sınırlarından	bağımsızdır,	varoluşsal	bir	doğrudur.	
Protagonistin	dış	gerçeklikteki	yalnızlığı,	 iç	dün-
yasındaki	 bir	 eş	 ve	 çocuklara	 duyduğu	 özlemle	
artık	gerçeklikte	bu	şekliyle	buluşmuştur.	

Bütün	 psikodrama	 oturumlarında,	 bu	 örnekteki	
kadar	çarpıcı	olmasa	da,	sahnelenen	oyun	mutlaka	
bu	iki	gerçeklikteki	etkileşimi	olarak	düşünülme-
lidir.	 Örneğin	 gerçek	 hayatta	 karısı	 ve	 çocukları	
olan	bir	protagonistin	oyunu	sergilenmiş	olsaydı,	
bu	durumda	da	sahnelenen	yaşantılar	dış	gerçek-
likteki	yaşantıların	tamamen	aynısı	olamazdı.	Mut-
laka	iç	gerçeklikle	birlikte	ortaya	konulacaktı.	Bu	
durumda	oyunun	doğruluğu	sorgulanmayacak	ve	
psikodramatik	doğru	olarak	kabul	edilecekti.	Psi-
kodramanın,	ortaya	ilk	çıkışından	itibaren,	amacı	
hayatı	model	alan	bir	terapötik	ortam	yaratmak	ve	
psikodramanın	 içine	 yaşamın	 çeşitli	 boyutlarını	
entegre	etmekti	–zaman,	mekan,	gerçeklik	ve	koz-
mos-;	yaşamın	 tüm	detayları	ve	 ince	noktalarına	
kadar	(Moreno,	1966).	Psikodramanın	bu	özelliği,	
onu	 diğer	 psikoterapi	 yaklaşımlarından	 farklı	 ve	
terapötik	etkisi	bakımından	zengin	kılar.	Zamanın	
üç	boyutu,	geçmiş,	şimdiki	ve	gelecek	zaman,	psi-
kodramanın	 telapötik	 ortamında	 sahneye	 getire-
bilmektedir.	Geçmiş	bir	yaşantının	sahnelenmesi,	
‘şimdi	 –burada’ki	 dinamiklerle	 ilgili	 çalışılması	
veya	gelecekte	olması	beklenen	bir	durumun	sah-
nelenmesi	mümkündür.	Ancak	unutulmaması	ge-
reken	 şey,	 sahnelenen	 oyun	 hangi	 zamanla	 ilgili	
olursa	 olsun,	 artık	 gerçeklikte,	 ‘şimdiki	 zaman’	
buyutunda	çalışıldığıdır.	Yani	protagonistin	oyun	
sırasında	‘şimdi	ve	burada’	ne	yaşadığı	çok	önem-
lidir.	 Farklı	 psikoterapi	 yaklaşımları,	 üç	 zaman	
boyutlardan	bazılarını	vurgulamışlardır,	ancak	hiç	
biri	üç	boyutu	birden	terapötik	sürece	entegre	et-
memiştir.	 Psikodrama	dışındaki	 psikoterapilerde,	
hasta	kendini	sadece	dil	sayesinde	ifade	edebilir.	
Mekan	psikoterapisi	fikri	ilk	olarak	psikodramay-
la	 ortaya	 çıkmıştır.	 Protagonist	 sahne	 sayesinde	
terapötik	mekana	girer,	oyunu	için	uygun	mekanı	
sahnede	tanımlar,	oyunuyla	bağlantılı	olarak	ilgi-
li	objelerin	birbirlerine	uzaklıklarını	ve	ilişkileri-
ni	göz	önünde	bulundurularak	mekana	yerleştirir	
ve	 iç	 gerçekliğini	 psikodramatik	 bir	mekan	 olan	
sahneye	 yansıtır.	 Dış	 gerçeklik	 kriterlerine	 göre	
sınırları	belirlenmiş	olan	 sahne,	 artık	gerçeklikte	
sınırsızdır.	

Moreno’ya	 göre	 kozmik	 fenomenler	 protagonis-

tin	 iç	 gerçekliğinde	 sahip	 olduğu	 yaşantısal	 ve	
varoluşsal	 değerler	 dolayısıyla	 terapötik	 sürece	
entegre	 edilebilmelidir	 (1969).	 Yani,	 kişinin	 iç	
gerçekliğindeki	kozmik	boyutun	da	sahneye	yan-
sıtabilmesi	 önemlidir.	 Bu	 kozmik	 boyutu	 içine	
almayan	psikoterapi	metotları	eksik	ve	uygunsuz-
dur.	 Psikodramatik	 uygulamalarda	 cinsiyet,	 yaş,	
canlı	veya	ölü	olmak	gibi	kavramlar	ara	gerçek-
likte	 farklı	 anlamlar	 kazanırlar.	 Bir	 kadın	 erkek	
rolünü	alabilir,	yaşlı	birisi	çocuk	olabilir,	ölü	birisi	
yaşama	davet	edilebilir,	hatta	kişi	tanrı	rolüne	bile	
girebilir.	

Artık	 gerçeklikte	 protagonistin	 ilerlemesini	 ve	
oyununu	 sergilemesini	 kolaylaştıran	 bir	 takım	
teknikler	vardır.	Bunlar	oyun	aşamasının	motoru	
olarak	 düşünülebilir.	 Bu	 tekniklerden	 en	 temel	
olanları	 eşleme,	 rol	değiştirme	ve	ayna	 teknikle-
ridir.	Bu	tekniklere	‘artık	gerçeklik	teknikleri’	de-
mek	uygun	olabilir,	 çünkü	bu	 tekniklerin	 sadece	
bu	gerçeklikteki	kullanımı	uygundur	ve	ancak	bu	
şekilde	terapötik	olabilirler.

c) Paylaşım

Artık	 gerçeklikte	 oynanan	 oyun	 aşaması	 sonlan-
dıktan	 sonra,	 grup	 üyelerinin,	 özellikle	 de	 pro-
tagonistin	 yoğun	 olarak	 içine	 girmiş	 olduğu	 bu	
gerçeklikten	çıkması	paylaşım	aşaması	sayesinde	
olur.	Protagonist	sahnesini	temizlemiştir,	rol	alan	
üyeleri	 ve	 kullanmış	 olduğu	 objeler	 varsa	 onları	
rolden	 çıkarmıştır.	 Oyunun	 bitmesiyle	 sahne	 de	
kapanmıştır,	üyeler	daire	olarak,	gruba	başlarken	
oturdukları	 şekilde	 otururlar.	 Bu	 sembolik	 ola-
rak	da	üyelerin	artık	gerçekliği	terk	etmelerini	ve	
grubun	 başındaki	 gerçekliğe	 dönmelerini	 göste-
rir.	Üyeler	oynanmış	olan	oyunla	 ilgili	duygu	ve	
çağrışımlarını	 grupla	 paylaşırlar.	 Rol	 almış	 olan	
üyeler	 rolden	 çıkarak	 kendileri	 gibi	 hissetmeye	
başlarlar.	Tüm	grup	 ‘şimdi	ve	burada’yı	dış	ger-
çeklik	kurallarına	göre	yaşar,	oyun	aşamasındaki	
teknikler	kullanılmaz,	çünkü	artık	grup	‘-miş	gibi’	
davranmamaktadır.	 Paylaşım	 aşaması	 sonunda	
tüm	 üyelerin	 artık	 gerçeklikten	 çıkmış	 olmaları	
ve	kendi	rollerine	dönmüş	olmaları	çok	önemlidir.	
Özellikle	de	en	hassas	durumda	olan	protagonis-
tin	kendi	oyunundan	çıkıp,	gruba	dönmesi	kendini	
yalnız	ve	çıplak	hissetmemesi	büyük	önem	taşır.	
Bu	şekilde	paylaşım,	çalışmadan	ayrılıp,	dış	dün-
yaya	gidecek	olan	üyelerin	artık	gerçeklikten	dış	
gerçekliğe	yumuşak	bir	 şekilde	geçmelerini	 sağ-
lamış	olur.
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İleriki Çalışmalar İçin Öneriler

Son	yıllarda	yayınlanan	çalışmalar	sayesinde	psi-
kodrama	 teorisindeki	 yeri	 gittikçe	 daha	 netleş-
mekte	olan,	 artık	gerçeklik	kavramı,	psikodrama	
teorilerine	felsefi	bir	derinlik	kazandırması	ve	yeni	
teorik	açılımlar	sağlaması	açısından	umut	vaat	et-
mektedir.	 Psikodramanın	 çeşitli	 unsurlarının	 ve	
tekniklerinin	de	bu	kavram	 ışığında	daha	detaylı	
incelenmesi	 kavramın	 daha	 iyi	 anlaşılmasını	 ve	
zaman	 içinde	gelişmekte	olan	 tanımının	daha	da	
olgunlaşmasını	sağlayacaktır.	Psikodramayı	dene-
yimleyen	pek	çok	grup	üyesinin	ve	psikodrama-
tistlerin	sık	sık	tanık	olduğu	büyüsellik	boyutu	da,	
artık	 gerçekliğin	 daha	 iyi	 anlaşılması	 açısından	
derinlemesine	 incelenebilecek	 önemli	 bir	 kav-
ramdır	 ve	Moreno’nun	 teorilerindeki	 spontanlık,	
yaratıcılık,	 tele	gibi	 temel	kavramlar	 ışığında	 in-
celenebilir.	
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Psikodramanın	 kurucusu	 J.L.Moreno	 1920’lerde	
Psikodramanın	 teori	 ve	 kuramını	 tanımladığında	
aslında	 bilmeden	 Doğum	 öncesi	 ve	 doğum	 anı	
psikolojisinin	ve	psikodramasının	da	temelini	at-
mıştır.

Moreno	gelişim	psikolojisi	 ile	 ilgili	olarak	spon-
tanlık	olgusundan	hareker	 eder.	Başlangıçtan	 iti-
baren	 yani	 ambriyonel	 dönemden	 itibaren	 kendi	
dünyasıyla	spontan	olarak	eylemsel	ilişkiye	giren	
kişi	varoluşunun	her	anında	en	az	bir	rol	alarak	rol	
kavramını	gelişiminin	her	boyutuna	taşır.

Moreno	‘doğum;	annenin	ve	bebeğin	ilk	spontan	
davranışıdır’	der.	Ama	daha	ambirionel	dönemde	
başlayan	bebeğin	anne	karnında	bir	davranışı	var-
dır,	 bu	 da	 paraziter	 bir	 davranış	 ve	 paraziter	 bir	
roldür.	Anne	ve	bebek	beraberce	organik	bir	işlev	
birimi	 halinde	 tüm	 gebelik	 boyunca	 doğum	 ola-
yına	hazırlanırlar.	Bu	nedenle	de	doğum	olayında	
gelişimin	yanısıra	bebekten	kaynaklanan	spontan-
lıkta	önemlidir.	Moreno	buna	S.	Faktörü	adını	ve-
rir.	(1974,	Özbek,	Leutz)

Doğum	öncesi	ambiriyonel	dönem	ve	doğum	anı	
çok	önemlidir.	Yeni	doğan	bebek	doğumla	beraber	
uterus	içi	yaşamdan	uterus	dışı	yaşama	spontanlık	
yeteneğiyle	geçer,	böylece	paraziter	 rolden	yeni-
doğan	bebeğin	somatik	rolüne	bir	geçiş	yaşanır.	

Doğumla	beraber	bebeğin	tüm	rolleri	Moreno	ta-
rafından	tanımlanmıştır;	somatik,	psişik,	sosyal	ve	
transcendental	(aşkın)	roller.

Son	yapılan	çalışmalar	fetüsün	anne	karnında	12	
ayrı	duyu	geliştirdiğinden	bahseder.	(2003,	Cham-
berlain).	Dokunma,sıcak	ve	soğuk	algısı,	ağrı	al-
gısı,	duyma,	denge	ve	boşlukta	yön	bulma,	koku,	
tat	 alma,	 emme/yalama,	 ağızla	 keşfetme,	 görüş,	
ebeveyniyle	telepatik	bağlantı,	aşkınlık	hissi	gibi	

çeşitli	duyuların	varlığı	ispatlanmıştır.	Bu	duyuları	
da	Morenonun	rol	kuramı	 ışığında	 incelemek	la-
zımdır.	Görüidüğü	gibi	bu	duyular	aynı	zamanda	
somatik,	 psişik,	 sosyal	 ve	 transcendental	 (aşkın)	
rolleri	içerirler.	Bu	da	bize	tüm	rollerin	doğmadan	
önce	anne	karnında	alınmaya	başlandığını	söyle-
mektedir.	 Dolayısıyle	 doğum	 öncesi	 psikolojisi	
çok	önemlidir.
 
Doğum	öncesi	psikodraması;	her	ne	kadar	bu	ta-
nımlama	altında	olmasa	da	psikodrama	terapistle-
ri	 tarafından	gerek	bireysel	gerekse	grup	 terapisi	
ortamlarında	yapılmaktadır.	Anne	adayı	kendiyle,	
bebeğiyle,	 eşiyle,	 annesiyle,	 doğum	 korkusuyla,	
doğum	 anıyla	 karşılaşarak	 çeşitli	 sahneler	 ya-
şamakta	 ve	 böylece	 hem	 eskiyi	 bitirip	 tamamla-
makta,	hem	de	gelecekle	ilgili	güvenli	bir	ortam-
da	provalar	yapmaktadır.	Doğum	öncesi	 ile	 ilgili	
hamilelerle	yapılan	bireysel	ve	grup	çalışmalarına	
daha	sonraki	yazılarda	değinilecektir.

Bu makalede dünyada ilk defa uygulanan ‘Doğum 
ANI Psikodraması’na ağırlık verilecektir.

Örnekler  yazarın son 3 senedir Hamile ve Doğum 
Psikologu olarak şahsen katıldığı doğumlarla il-
gili bazı vaka çalışmalarını (isimler değiştirilmiş-
tir) da içerecektir ( 2010-2013 arası 40 doğum:

DOĞUM ANI PSİKODRAMASI NEDİR?

Doğum	anı	psikodraması	;	tüm	doğum	eylemi	es-
nasında	gerekli	durumlarda	özellikle	anne	adayı-
na	bireysel	psikodrama	uygulanmasını	 içerir.	Bu	
cümlenin	her	bir	 tanımını	 	 açıklığa	kavuşturmak	
gereklidir:	Doğum	eylemi	nedir,	 ne	kadar	 sürer?	
Gerekli	durumlar	nelerdir?	Özellikle	anne	adayına	
yapılan	uygulamalar	baba	adayı	vs	gibi	başkaları-
nı	da	 içermeli	midir?	Bireysel	psikodrama	nedir,	
grup	uygulamasından	farkı	var	mıdır?	

DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM ANI PSİKODRAMASI 
Prenatal and Perinatal Psychodrama

Uzm.Psk.Neşe Karabekir
 Psikodrama Terapisti ve Eğitimcisi, 

Hamile ve Doğum Psikologu
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En	 son	 soruyla	 başlayalım.	 Çünkü	 bireysel	 psi-
kodrama	teknikleri	bu	yazıda	en	kısa	değinilecek	
konudur.	Bu	tekniklerin	detaylarını		yazarın	konuk	
yazar	olarak	yer	aldığı	Psikodrama	Grup	Psikote-
rapisi	El	Kitabında	ayrı	bir	bölüm	olarak	okuyabi-
lirsiniz.	(2000,	Altınay,D.)		

Doğum	anı	psikodramasında	bireysel	psikodrama	
ile	 ilgili	 en	 önemli	 detay	 terapistin	 çok	 aktif	 ve	
yönlendirici	olması	ve	uygulama	esnasında	çeşit-
li	 rollere	 geçebilecek	 spontanitede	 hissetmesidir.	
Tüm	bireysel	psikodrama	teknikleri	ihtiyaca	göre	
ve	 doğumun	 hangi	 aşamasında	 olunduğuna	 göre	
uygulanabilir.	 	 Bazen	 hareket	 etmenin	 zor	 oldu-
ğu	durumlarda	tamamen	zihinsel	psikodrama	(rol	
değiştirme	tekniğinin	zihinde	uygulanması)	yapı-
labilir.	Özellikle	bebekle	rol	değiştirmek,	bebeğin	
rolüne	geçmek	en	 fazla	uygulanan	 tekniktir.	Do-
ğum	 eylemi	 esnasında	 gebenin	 aklına	 gelip	 onu	
rahatsız	eden	kişi,	olay	ve	kaygılar,	duygular,	eski	
anılar	 gibi	 her	 şey	 ile	 çalışabilmek	mümkündür.	
Gebenin	bunlarla	rol	değiştirmesi	kadar	terapistin	
de	rol	değiştirmesi	etkili	olur.	Böylece	grup	terapi-
sindeki	grup	üyelerinin	tüm	fonksiyonunu	terapist	
fazlasıyla	üstlenmelidir.

Doğum	 anı	 psikodramasında	 terapist	 kendi	 uz-
manlık	 alanıyla	 ilgili	 bilgilerin	 dışında	 gebelik	
ve	 doğum	 psikolojisini,	 tüm	 ilaçdışı	 teknikleri,	
doğum	fizyolojisini	ve	 tıbbi	müdehaleleri	bilme-
si,	 gerektiğinde	de	bu	 teknikleri	 (endorfin	masa-
jı,	nefesler,	zihin	alanı,	 telkin,	olumlama,	müzik,	
ses,	ışık)	kullanabilmesi	önemlidir.	Doğum	eylemi	
esnasında	gebenin	yanında	olacağı	için	bir	doula	
(doğum	destekçisi)	gibi	eğitim	almalıdır.	Tüm	tıb-
bi	müdehalelerin	avantajlarını	ve	dezavantajlarını		
öğrenmelidir.	Kararlar	verilirken	doğum	ekibiyle	
aynı	dili	konuşabilmesi,	hangi	müdehalenin	gebe	
için	ne	anlama	geldiğini	bilmesi	gerekir.

Doğum	 eyleminin	 aşamaları	 vardır.	 Doğumun	
başlaması,	 açılma,	 doğum,	 plasentanın	 çıkışı	 ve	
doğum	sonrası	(Çoker,	H.	Keşkesiz	Doğuma	Ha-
zırlık	 Programı	 ders	 notları).	 	 	 Her	 doğum	 ken-
di	 zamanında	 gerçekleşir	 ve	 bu	 nedenle	 hem	bu	
aşamaların	hem	de	genel	 tıbbi	kuralların	 terapist	
tarafından	 bilinmesi	 şarttır.	 Doğumun	 hangi	 dö-
neminde	hangi	konuyu	çalışması	gerekeceğini	ve	
hangi	 aşamada	 gebenin	 neye	 ihtiyacı	 olduğunu	
terapist	 öngörebilmelidir.	 Başlangıç	 aşamasında	
doğumun	başlamasını	engelleyen	stresler	ile	ilgili	

de	bireysel	psikodrama	yapılabilir.	Açılma	dediği-
miz	doğumun	daha	çok	hastane	(ev	doğumları	çok	
nadirdir	ve	şu	andaki	sağlık	sisteminde	büyük	şe-
hirlerde	yapılmamakta	veya	çok	az	yapılmaktadır)	
ortamında	 olan	 aşamalarında	 gerçekleşebilir.	 Bu	
aşamada	açıklığın	durması,	doğumun	ilerlememe-
si,	fiziksel	bir	sebep	yokken	doğumun	uzaması	ve	
kadının	strese	girip	doğum	dalgalarını	ağrı	olarak	
hissetmeye	 başlaması	 gibi	 durumlarda	 bireysel	
psikodrama	uygulanabilir.

Doğum	 anında	 bireysel	 psikodramadan	 sadece	
kadın	değil,	baba	adayı,	bekleyen	aile	üyeleri	ve	
doktor-	ebe	de	yararlanabilir.	Bu	yazıda	sadece	ka-
dın	için	doğum	anı	uygulamalarına	değinilecektir.	
Ama	 doğum	 şekli	 ne	 olursa	 olsun	 doğuma	 şahit	
olan	herkesin	o	doğumdan	keşkesiz	çıkmasını	he-
defleyen	 bu	 felsefe	 ile	 çalışan	 doğum	 ekibi	 için	
gerek	babanın	gerek		hastanede	bekleyen	aile	üye-
leri	(başta	anneanne	olmak	üzere)	nin	gerekse	sağ-
lık	personelininde	kendi	 travmaları,	ön	yargıları,	
psikolojik	tıkanıklıkları	doğumu	ve	doğum	anında	
tüm	uyaranlara	açık	olan	kadını	etkileyebilir.	Bu	
nedenle	gerekirse	doğum	anını	istemeden	de	olsa	
olumsuz	anlamda	bozan	herkes	için	bireysel	psi-
kodrama	yapılabilmelidir.

Doğum	 anı;	 doğuma	 kadar	 fetüsün	 anne	 karnın-
da	geçirdiği	tüm	yaşam	sürecini,	anne	ve	babanın	
özellikle	de	annenin	kendi	hayat	akışlarındaki	ha-
tıralarını,	 tüm	 tıkanıklıkları,	 travmaları,	 olumlu	
olumsuz	 anları	 içinde	 barındırır.	 Burada	 More-
no’nun	AN	felsefesinin	tüm	açıklığıyla	karşımıza	
çıktığını	 görüyoruz.	 AN’ların	 içinde	 geçmiş	 ve	
gelecek	vardır.	DOĞUM	ANI	da	aynı	şekilde	tüm	
geçmişi	 ve	 geleceği	 içinde	 barındırır.	Bu	 neden-
le	 Doğum	Anı	 Psikodraması;	 psikodramanın	 ve	
özellikle	 bireysel	 psikodramanın	 tüm	unsurlarını	
içerirken	aynı	zamanda	tamamen	kendine	özgü	bir	
teknik	ve	kuramı	da	beraberinde	sunar.

Doğum Anı Psikodramasının Özellikleri:

•	 Psikodamanın	 temel	 teknikleri	 ve	 bireysel	
psikodramanın	tüm	yardımcı	teknikleri	kulla-
nılır.	(	2009,	Altınay,	D.)	Terapist	yönlendiri-
cidir,	bir	çok	role	girip	çıkması	ve	aktif	olması	
gerekir.	

•	 Doğum	eylemi	esnasında	çok	kısa	sürede	çok	
derin	yaşantılara	gidilir	
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•	 Hedef;	 doğumdaki	 tıkanıklığın,	 ilerlememe	
durumunun,	stresin	ortadan	kaldırılmasıdır

•	 Tıbbi	bir	müdehaleye	geçmeden	önce	yapıla-
bilecek	bir	çalışmadır,	yan	etkisi	yoktur,	çoğu	
zamanda	gereksiz	müdehaleyi	önler

•	 Hiç	 bir	 zaman	 tıbbi	 müdehalenin	 alternatifi	
değil,	 tamamlayıcısıdır,	 bazen	 tek	 başına	 işe	
yarar	 ve	 doğumu	 kolaylaştırır,	 bazen	 de	 bir	
tıbbi	müdahalenin	kabulünü	sağlar.

•	 Doktor,	 ebe	 ve	 hastane	 personelinin	 bu	 ça-
lışmaya	açık	ve	saygılı	olması	verimi	arttırır.	
Doktorun	 tıbbi	 müdehaleden	 önce	 veya	 es-
nasında	bu	alanı	açması	,	ebenin	de	bu	çalış-
madan	 çıkan	 bilgilere	 uygun	 hareket	 etmesi	
anlamlıdır,	 böylece	 bir	 takım	 çalışması	 ger-
çekleşir.

•	 Gebe	 ile	 hamilelik	 döneminde	 bireysel	 ve	
grup	 çalışmalarının	 yapılmış	 olması	 doğum	
anı	 psikodramasını	 kolaylaştırır	 ve	 hızlandı-
rır.	Eğer	gebelikte	hiç	görüşme	yapılmadıysa	
bile	azami	sonuç	alınır.çünkü	gebelikte	özel-
likle	de	doğum	anında	kadın	farklı	bir	beyin	
frekansının	içindedir.	Alfa	frekansı	denilen	ve	
tam	gevşeme,	hipnoz,	telkin	veya	meditasyon	
esnasında	 beyinde	 oluşan	 bu	 frekans	 gebeyi	
tüm	uyaranlara	açık	hale	getirir.	O	yüzden	bu	
açık	olma	halinin	çok	olumlu	olarak	kullanıl-
ması	mümkündür.

•	 Daha	önce	de	ifade	edildiği	gibi	terapistin	do-
ğuma	hazırlık	yöntemleri,	doulalık	konusunda	
bilgi	sahibi	olması	ve	sezgilerini	,	yaratıcılığı-
nı	kullanabilir	olması	gereklidir.	

Moreno’ya	göre	 doğumdan	 sonra	 ve	hatta	 gebe-
lik	 esnasında	 anne	 bebeğin	 double	 (eş)dır.	Anne	
karnındaki	 paraziter	 rol	 bittikten	 ve	 artık	 sosyal	
plasentaya	 geçildikten	 sonra	 farklı	 roller	 başlar.	
Organik	plasenta	organik	gelişme	 için	 fetüse	be-
sin	maddelerini	nasıl	sağlıyorsa	sosyal	plasentada	
aynı	şekilde	sosyal	gelişim	için	gerekli	olan	etki-
leşimleri	ve	insan	ilişkilerini	sağlar.

Doğum	 anı	 psikodramasında	 en	 önemli	 ekleme	
gebelik	esnasında	plasenta(eş)’nın	bir	nevi	doub-
le	fonksiyonunda	olabilme	rolüdür.	Halk	arasında	
plasentanın	 	 bebeğin	 eşi	 olarak	 tanımlanması	 da	
dikkat	çekicidir	ve	bu	hipotezi	belki	de	kollektif	
bilinçaltı	 noktasında	 desteklemektedir.	 Plasenta	
tüm	gebelik	boyunca	göbek	kordonu-göbek	bağı	
vasıtasıyla	bebeği	besler.	Her	türlü	kan	ve	sıvı	an-

neden	bebeğe	ve	bebekten	anneye	birbirine	karış-
madan	geçer.

İşte	Doğum	Anı	Psikodramasının	temeli	bu	olgu-
lar	üzerinde	şekillenmiştir:	

1.	 Plasenta	hem	annenin	hem	de	bebeğin	ortak	
double	ıdır.	Hem	gebelikte	hem	doğum	esna-
sında	 özellikle	 bilinçaltı	 bilgileri	 bu	 şekilde	
anneden	bebeğe	akar

2.	 Doğum	 anındaki	 alfa	 frekansı	 bilinçaltının	
daha	rahat	bir	şekilde	ortaya	çıkmasını	sağlar.	
Böylece	 normal	 bir	 zamanda	 bir	 çok	 ısınma	
ve	 sahne	 oluşmasına	 ihtiyaç	 duyacak	 olan	
kişi	doğum	anında	bu	frekansın	etkisiyle	kısa	
sürede	çok	derin	kayıtlarına	gidebilir.	 (2006,	
Brizendine)

3.	 Başta	oksitosin	ve	 endorfin	olmak	üzere	do-
ğum	hormonları	 doğum	anındaki	 ectasy	 (aş-
kınlık)	sürecini	provoke	eder	ve	gebenin	tüm	
uyaranlara	açık	olmasını	sağlar.

Aşağıda	bazı	vaka	çalışmaları	Doğum	Psikologu-
nun	ağzından	paylaşılacaktır:

VAKA 1) ELİF (28y.ilk gebelik),	gebelik	boyun-
ca	 bir	 kaç	 bireysel	 seans	 yaptık,	 rahat	 bir	 gebe-
lik	geçirdi.	Sadece	son	ayında	babasının	kaybetti.	
Evde	otururken	huzurlu	bir	ölüm	yaşamıştı,	Elif’e	
telefonla	eşi	haber	vermişti,	eve	gitmiş	ve	onun-
la	 vedalaşmasını	 tamamlama	 fırsatını	 bulmuştu.	
İçi	 rahattı	 ama	 tabi	 ki	 babasının	 kızını	 görmesi-
ni	istemişti.	Doğum	başladığında	rahattı,	doğuma	
odaklanmıştı.	 Hiç	 bir	 şeyin	 ve	 hiç	 bir	 kimsenin	
konsantrasyonunu	bozamayacağı	belliydi.	Doğum	
dalgaları	 başladığında	 evdeydi,	 ebemiz	 eve	 gitti	
kontrolünü	yaptı	 açıklık	vardı,	 herkes	mutluydu.	
Açıklık	 6	 cm	 olduğunda	 ebemiz	 ve	 eşiyle	 bera-
ber	hastaneye	geldiler.	Bu	noktada	doktor	ve	ben	
(	hamile	ve	doğum	psikologu)	hastaneye	gideriz.	
Doktor	kendi	kontrollerini	yapar	ben	de	herkesin	
genel	olarak	psikolojisini	kontrol	ederim.	Her	şey	
yolunda	görünürken	birkaç	saat	sonra	hiç	ilerleme	
olmadığı	ortaya	çıktı,	ilerleme	olmaması	görünen	
bir	 şeydi	 ama	 dalgalarda	 bitmiş	 yani	 nerdeyse	
doğum	durmuştu.	Öyle	ki	ebesiyle	sohbete	başla-
mışlardı.	Bu	şekilde	1	gece	geçirdiler	doğum	6	cm	
de	tamamen	durmuştu.	Artık	doğum	anı	psikodra-
ması	yapılması	gerekmekteydi.	Aksi	takdirde	bun-
dan	sonraki	adım	halk	arasında	suni	sancı	denilen	
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yapay	 oksitosin	 (damar	 yolundan	 damla	 damla	
verilir,	 doğum	 dalgalarını	 yapay	 olarak	 başlat-
mak	 için	bir	kimyasaldır)	verilmesiydi	ve	bunun	
verilmesini	 istemiyordu.	Ama	 doktorun	 bu	 açık-
lıkla	ne	kadar	daha	fazla	bekleyeceği	de	önemliy-
di.	Elif	 ile	yalnız	kaldığımdamzamanım	vardı	ve	
dalgalar	çok	sık	gelmediği	için	bizim	çalışmamızı	
engellemiyordu.	Bebeğinin	rolüne	geçmesini	iste-
dim.	Daha	önce	gebelik	esnasında	yaptığımız	bir	
çalışmaydı.	O	zamanda	bebeğin	nasıl	bir	doğum	
istediğini,	bize	söylemek	istediği	bir	şey	olup	ol-
madığını	 sormak	 içim	 rol	 değiştirme	 yapmıştık.	
Kolaylıkla	 role	 girdi	 ve	 bebeğinin	 ağzından	 ko-
nuşmaya	başladı.	Ve	zaten	o	zaman	doğumun	ne-
den	durduğu	da	anlaşılmış	oldu.	Bebek	annesinin	
ağzından	 konuşurken	 dedesinin	 yanında	 olduğu-
nu,	beraber	vakit	geçirdilerini,	tam	gelecekken	bu	
nedenle	gelişini	ertelediğini	bunun	şu	an	için	çok	
önemli	olduğunu	söyledi.	Çok	net	ve	kararlı	 ,	ne	
yaptığını	çok	iyi	bilen	bir	konuşma	içindeydi.	Bu	
durumu	çok	iyi	anladığımı,	bu	karşılaşmanın	hari-
ka	bir	fırsat	olduğunu	ifade	ettim.	Neler	yaptıkla-
rını	sordum.	Oturduk	sohbet	ediyoruz	dedi.	Dede-
nin	bize	veya	kızına	iletmek	istediği	bir	şey	var	mı	
dedim.	Evet	anneme	biraz	darılmış	deyince	Elif’i	
bebek	rolünden	çıkartıp	babasının	rolüne	girmesi-
ni	 söyledim.	Bu	 sefer	 babasının	 rolünde	 hastane	
odasındaki	 koltuğa	 oturdu.	 Dedenin	 ismini	 öğ-
rendim	 orda	 nasıl	 olduğunu	 vs	 sorduktan	 sonra	
(daha	da	uzatmamaya	kararlıydım	çünkü	doğum	
dalgaları	gelmeye	başlamıştı)	Ben	de	Elif	 rolüne	
girdim.	Baba	Elif’e	biraz	darılmış	olduğunu,	ve-
fatını	görmezden	geldiğini,	son	ayında	olduğu	ve	
üzülmemeye	çalışmasını	anlayabildiğini	ama	gene	
de	daha	fazla	ilgi	beklediğini	anlattı.	Torununa	ha-
yat	ile	ilgili	bazı	bilgiler	vermek	istemişti.	Rol	de-
ğiştiştik.	Ben	babanın	rolüne,	Elif	de	kendi	rolüne	
geçti.	Burdaki	katarsis	(duygu	boşalımı)	çok	işime	
yaradı.	Çünkü	doğum	dalgaları	sıklaşmadan	çalış-
mayı	 tamamlamak	 istiyordum.	Gözyaşları	 içinde	
babasından	özür	diledi.	Bebek	etkilenmesin	diye	
çok	 üzülmüş	 olmasına	 rağmen	 rol	 yaptığını,	 dü-
şünmemeye	çalıştığını	söyledi.	Babası	zaten	çok-
tan	 affetmişti,	 bebekle	 ilgili	 bazı	 tüyolar	 verdi.	
Elif	 ile	 babası	 vedalaştılar.	Burda	baba	 rolünden	
Elif’e	sarıldım	ve	gerçek	vedalaşmayı	yaşamasını	
istedim.	Dalgalar	sıklaştığı	için	tekrar	bebeğin	ro-
lüne	girmesi	yerine	zihninde	bebeğin	dedeyle	ve-
dalaşmasını	seyretmesini	istedim.	Bebeğe	de	artık	
bizim	yanımıza	gelme	vaktindir	dedim.	Bu	sırada	
ebe	gelinceye	kadar	doğum	dalgaları	için	nefes	ve	
masaj	 çalışmalarına	da	başlamıştım.	Elif	bundan	
sonra	ne	yapacağını	 biliyordu.	Terapist	 rolünden	

konuşmaya	başlamam	aldığım	 rollerden	çıkmam	
için	yeterli	oldu	(doğum	anı	psikodramasında	de-
roling-rolden	çıkartma	ritüelinin	yapılması	gerekli	
olmayabilir)	Ebesini	çağırdım	,	ebeye	gerekli	bil-
giyi	verdikten	ve	hangi	kelimeleri	kullanmasının	
doğumu	kolaylaştıracağını	ilettikten	sonra	odadan	
çıktım.	 Dışarda	 bekleyen	 babaya	 da	 doktora	 da	
ayrı	 ayrı	 gerekli	 bilgiyi	 verdim.	 Doğum	 bundan	
sonra	devam	etti,	bir	daha	da	durmadı	ve	Elif	mut-
lulukla	bebeğine	kavuştu.

VAKA 2) SEVDA ,( 38y. İkinci doğum);	Sevda	ilk	
doğumunu	 istediği	 gibi	 yaşayamamış,	 nerdeyse	
travmatize	 olmuştu.	 Sonrasında	 kendininde	 ha-
zırlıksız	 olduğuna	 kanaat	 getirip	 bu	 sefer	 eşiyle	
doğuma	hazırlık	kursuna	geldi,	egzersiz	yaptı,	ilk	
doğumunun	travmaları	üzerinde	çalıştı.	İlk	doğu-
munda	annesine	ayıp	olmasın,	üzülmesin	diye	an-
nesinin	doğuma	girmesine	izin	vermişti.	Ama	an-
nesi	dominant	bir	kadındı	ve	tüm	doğum	boyunca	
ne	yapıp	ne	yapmayacağını	söylemişti.	Sevda’ya	
yardım	 etmeye	 çalışırken	 kabusu	 olmuştu.	 Do-
ğumdan	sonra	uzun	bir	süre	annesini	görmek	iste-
memişti.	Bize	geldiğinde	ilk	doğumunu	hatırlayın-
ca	hala	gözleri	doluyordu.	Gebelik	esnasında	hem	
kendisi	 hen	 annesiyle	 seanslar	 yaptık.	 Bu	 sefer	
suda	doğum	yapmak	istiyordu,	zaten	ikinci	oldu-
ğu	için	kolay	olacağına	inanmıştı.	Annesiyle	ilgili	
sürecin	rahatlığa	kavuşması	da	onu	mutlu	etmişti.	
Doğumuna	hazırdı.	Annesi	de	birinci	doğumda	ne	
yaptığını	 anlamış	 ve	 bu	 sefer	 hastaneye	 gelme-
meye	karar	 vermişti.	 Süreçten	 ben	 onu	 telefonla	
arayarak	haberdar	edecektim.	Bu	arada	Sevda’nın	
eşiyle	 de	 görüşme	 yaptım	 (gebelerle	 çalışırken	
eşleri,	 anneleri	 ile	 mutlaka	 görüşme	 yapıyorum.	
Eğer	gerekirse	ve	etkilendiklerini	düşünürsem	de	
ailedeki	ön	plandaki	kadınlarla-abla,	kardeş,	hala,	
teyze,	elti,	görümce-da	görüşüyorum),	Sevda’nın	
eşi	Ahmet	laf	arasında	Sevda’nın	ailede	çok	etkili	
olduğundan,	 onun	 sözünün	 geçtiğinden	 bahsetti	
(bu	bilgiyi	aldım	cebime	koydum.	Tüm	görüşme-
lerden	 gebe	 için	 doğumda	 işime	 yarayacak	 tüm	
bilgileri	 yanıma	 katarım).	 Doğum	 başladı	 ama	
yavaş	 başladı,	 ebe	 evde	 24	 saati	 onlarla	 geçirdi,	
hızlanınca	hastaneye	geçtiler.	Hastanede	suda	do-
ğum	için	doğum	havuzu	açıldı,	dolduruldu.	Belli	
bir	zaman	sonra	doğumu	güzel	 ilerlemeye	başla-
dı.	artık	suyun	içine	girme	zamanı	gelmişti,	suyun	
içine	girdi.	Su	her	zaman	rahatlatır	ve	hatta	bazen	
dalgaların	kesildiğini	zannederiz.	Sevda	suya	gi-
rip	orda	vakit	geçirdikten	bir	kaç	saat	sonra	harika	
ilerleyen	doğumu	durdu.		Doktoru	ve	ebesi	sudan	
çıkması	 gerektiğini	 söylediler	 ama	 Sevda	 sudan	
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çıkmakta	direniyor	suda	doğum	yapıcam	sudan	çı-
karsam	bir	daha	sokmazsınız	siz	diyordu.	Doktor	
ve	ebesiyle	çatışmaya	başlayınca	herkesi	odadan	
çıkardım.	Daha	öncesinde	doktorundan	bir	çalış-
ma	yapmak	için	izin	istemiştim.	Sevdayı	sakinleş-
tirip	bebeğinle	konuşalım	dedim.	Sevda	havuzun	
içinde	 ben	 dışında	 bebeğinin	 rolüne	 geçmesini	
(bir	gevşeme	ve	bazı	özel	teknikler	yardımıyla)	is-
tedim.	Bebeğin	ismi	Deniz’di.	Deniz	bebeğe	nasıl	
hissettiğini,	neler	olduğunu	sordum.	Deniz	bebek	
çok	 sıkıştığını	 kesinlikle	 artık	 çıkmak	 istediğini	
söyledi.	Biz	de	 seni	burda	bekliyoruz	ama	sanki	
bir	zorluk	var	bekliyoruz	dedim.	Bebek	rolünden	
Sevda	ağlamaya	başladı	ve	bebek	sesiyle	böyle	çı-
kamam,	ben	sudan	korkuyorum,	buraya	gelemem	
dedi.	Hem	ağlıyor	hem	de	havuzun	içinde	suya	vu-
ruyordu.	‘zaten	ismimi	de	istemiyorum	hiç	bir	şey	
benim	 istediğim	gibi	 olmuyor,	 her	 şey	 annemim	
istediği	 gibi	 oluyor’	 diye	 ağlamaya	 devam	 etti.	
Deniz	 bebeği	 sakinleştirdim	 ,	 annesiyle	 (Sevda	
ile)	konuşacağımı,	annesinin	asla	böyle	hissetme-
sini	istemediğini,	su	doğmunun	onun	için	daha	ra-
hat	olabileceğini	düşündüğünü	söyledim.	Sevdayı	
rolden	 çıkardım.	 Çok	 şaşkındı.	 Aynı	 annesinin	
ona	davrandığı	gibi	bebeğine	davrandığını	anladı.	
Eşinden	aldığım	bilgiyi	de	buna	ekledim.	Bundan	
sonra	çocuklarına	ve	eşine	daha	farklı	davranaca-
ğını	 söyledi.	Doktoru	 çağırmamı	 rica	 etti,	 sudan	
çıkacaktı.		Sudan	çıktı,	birkaç	saat	sonra	doğumu	
eski	hızına	geri	döndü.	Kendini	 tamamen	bıraktı	
ve	 vücudunun	 (daha	 doğrusu	 bebeğinin	 istediği)	
pozisyonda	bebeğine	kavuştu.	Bebeğinin	ismi	ar-
tık	Deniz	değildi.

Doğum	Anı	Psikodraması	Moreno’nun	açtığı	yol-
da	ilerlerken	sağlıklı	olanla,	spontanite	ve	yaratı-
cılıkla	 uğraşmayı	 da	 içinde	 barındırır.	Doğumun	
kendisi	 sağlıktır,	 spontanitedir,	 yaratıcılıktır.	 	Bu	
şekilde	 saygı,	 sevgiyle	 ,	 doğum	 hakkına	 ve	 do-
ğumdaki	 ihtiyaçlarına	 değer	 verilerek	 gelecek	
olan	kuşaklarda	sağlıklı	olacaktır.

Eylül	2013
 
Uzm.Psk.Neşe Karabekir 
Psikodrama	Terapisti	ve	Eğitimcisi,	
Hamile	ve	Doğum	Psikologu

KAYNAKLAR

•	 Altınay,	D.	(2000).Psikodrama	Grup	Terapisi	
El	Kitabı	Yaşama	Dair	Çok	Şey.	Sistem	Ya-
yıncılık

•	 Altınay,	 D.	 (2009).	 Psikodrama	 400	 Isınma	
Oyunu	&	Yrdımcı	Teknik.	Sistem	Yayıncılık

•	 Brizendine,	L.	(2006)	.	Kadın	Beyni.	Say	Ya-
yıncılık

•	 Chamberlain,D.	(2003).	Communicating	with	
the	Mind	of	Prenate	in	JOPPPAH

•	 Çoker,	H.	(2006-2013)	Keşkesiz	Doğuma	Ha-
zırlık	Eğitimi	Ders	Notları.	www.dogumaka-
demisi.com

•	 Özbek	 A.	 &	 Leutz,	 G.(1987).	 Psikodrama	
Grup	 Psikoterapisinde	 Sahnesel	 Etkileşim,	
Grup	Psikoterapileri	Derneği.

Psiko_Revize_YD.indd   45 06.02.2014   18:35



46

46

“The dead are invisible, they are not absent”
Saint Augustine

Her	 insanın	 yaşamı	 bir	 romandır.	Herkes	 görün-
mez	bir	ağın	parçası	olarak	yaşar.	Eğer	algımızı,	
üçüncü	 gözümüzü,	 üçüncü	 kulağımızı	 açıp,	 du-
yulması	 zor	 olanı	 duymaya,	 görülmesi	 zor	 olanı	
görmeye	çalışırsak,	aile	tarihimizdeki	tekrarları	ve	
benzerlikleri	daha	 iyi	 anlayabiliriz.	Kim	olduğu-
muz	ve	kim	olabileceğimiz	ile	ilgili	daha	uyanık	
olabiliriz.

Bir	 bakıma	 düşündüğümüzden	 daha	 az	 özgürüz.	
Tekrarları	 anlayarak	 onlara	 son	 verebilir,	 özgür-
lüğümüzü	 tekrar	 kazanabiliriz.	 Sonunda,	 “kendi	
hayatımızı”	yaşayabiliriz.

Aile	 hikayelerinin	 görünmeyen	 bağlarından,	 aile	
yapısında	 kurulmuş	 üçgenlerden,	 zor	 durumla-
rın	 sık	 tekrarlarından	 kurtulmak	 her	 zaman	 ko-
lay	 değildir.	 Kişiler	 düşündükleri	 kadar	 özgür	
olmayabilirler.	 Ancak	 neler	 olduğunu	 anlayarak	
bu	 tekrarlara	 bir	 son	 verilebilir.	 Böylece	 kişiler	
anne	 babaların,	 büyükanne	 ve	 büyükbabaların	
değil,	 kendi	 hayatlarını	 yaşayabilirler.	 Hakkında	
konuşulmasa	 da,	 karmaşık	 zincirler	 görülebilir,	
algılanabilir	 veya	 hissedilebilir.	Konuşulamayan,	
düşünülemeyen,	 sessiz	 veya	 gizli	 alanlar	 dene-
yimlenebilir.	 Bir	 jenerasyondan	 diğerine	 bilinçli	
olarak	 aktarılanın	ötesine	gidilebilir	 ve	kuşakge-
çişli	olarak	nelerin	asimile	olmadan	aktarıldığına	
bakılabilir.

Psikodrama	 grup	 terapisinde	 eş	 protagonist	 için	
büyük	 bir	 önem	 taşımaktadır.	 Eş,	 protagonistin	
birebir	 aynısı	 olmaksızın,	 o	 an	 eksik	 olan,	 ifade	
bulmaya	 ihtiyaç	 duyulan	 taraf	 olarak,	 yeni	 yak-
laşımlar	deneme	cesaretini	ve	spontanlığını	hare-
kete	geçirmeyi	hızlandırır.	Bu	görevi	varolan	psi-
kodrama	 uygulamalarında	 daha	 etkin	 kullanmak	
mümkündür.	

Protagonistin	ve	eşinin	genososyogramları	birlik-

te	ele	alındığı	taktirde	ikisini	bağlayan	ve	seçimi	
destekleyen	derin	bağlara	ulaşılabilir.

Psikodrama’da	eş	(double)	seçimi	genososyogram	
uygulamaları	 ile,	 -güncel	 bir	 sorunu	 olan	 prota-
gonist	adayı	ile	sorunun	dinlenmesi	ve	kendisine	
bir	 eş	 (double)	 seçmesi	 istenmesi,	 seçilen	 eş’in	
genososyogramı	üzerinden	çalışılmaya	başlanma-
sı,	eş’in	oyununu	izleyen	protagonistin	kendisine	
uyan	bir	sahneden	veya	role	seçilerek	oyuna	dahil	
olması	ve	o	andan	itibaren	protagonistin	sahnesi-
ne	geçilmesi	prensibi-	derinlemesine	incelenebilir.	
Bu	sayede	protagonist	ve	eşi	arasındaki	görünme-
yen	veya	her	zaman	açıklanamayan	bağlar	ortaya	
çıkarılabilir,	tele	ile	yapılan	seçimin	daha	ilerisine	
bakılıp	ve	kuşaklardan	 aktarılan	bilgilerin	prota-
gonist	ve	eşi	için	nasıl	işlediği	araştırılabilir.	

Genososyogram,	 beş	 ile	 yedi	 kuşak	 arası	 tarih-
leri,	 ailenin	 tarihindeki	 önemli	 olayları	 içeren,	
bireyler	 arasındaki	 sosyometrik	 bağları	 gösteren	
aile	 ağacıdır.	 Soyadları,	 lakaplar,	 yerler,	 tarihler,	
bağlar,	önemli	hayat	olayları	(ölüm,	doğum,	evli-
lik,	önemli	hastalıklar,	kazalar,	göçler,	meslekler,	
emeklilikler	vb.),	kişiler	arasındaki	 ilişkiler,	aynı	
çatı	 altında	 yaşayanlar,	 kimin	 kimin	 çocuğunu	
büyüttüğü,	 taşınmalar,	malların	nasıl	paylaşıldığı	
belirtir.
 
Genososyogram	kullanmak	protagonist	 ile	doub-
le’ı	 arasındaki	 ilişkiyi	 inceler,	 kuşaklar	 arasın-
daki	 aktarım	 eşin	 gücünü	 arttırır,	 protagonistin	
farkında	 olmadığı,	 söylemeye	 cesaret	 edemediği	
konulara	 ışık	 tutar.	Spontanite	harekete	geçer	ve	
dirençler	daha	hızlı	kırılır.	Protagonist	güncel	so-
rununa	 cevap	 ararken,	 double’ının	 aile	 ağacı	 ile	
altta	yatan	sebepler	dirence	maruz	kalmadan	orta-
ya	çıkar.	Protagonist	ile	çalışırken	sorunun	ortaya	
çıkmasını,	daha	derine	inmeyi	engelleyen	direnç-
ler	double’ın	genososyogramına	bakılarak	kolay-
lıkla	aşılır.

Eş,	 protagonistin	 birebir	 aynısı	 olmaksızın,	 o	 an	
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eksik	 olan,	 ifade	 bulmaya	 ihtiyaç	 duyulan	 taraf	
olarak,	 yeni	 yaklaşımlar	 deneme	 cesaretini	 ve	
spontanlığını	 harekete	 geçirmeyi	 hızlandırır.	 Eş	
benliğin	 yardımcı	 egosu	 olarak,	 kişiyi	 kendi	 ba-
şına	 bırakmayarak,	 onunla	 sürekli	 iletişime	 açık	
bir	rol	üstlenerek,	onun	içindeki	bütünlük	ve	birlik	
duygusuna	ulaşmasına	yardımcı	olmaktadır.	Kişi-
nin	gizli	kalmış	tarafları	 ile	daha	fazla	iletişimde	
olmasına	olanak	tanımaktadır.	Her	birimizin	ken-
dimizle	çelişen	içsel	eşlere	sahip	olduğumuz	söy-
lenebilir.	Psikodrama	ve	eş	sayesinde	ihmal	edil-
miş	parçalar	geri	çağırılabilir	ve	yeniden	yaşama	
getirilebilir.

Eş,	protagonistin	uzantısı	olarak	onun	iç	dünyası	
ile	ilgili	ipuçları	sağlamakta	ve	terapistin	protago-
nisti	daha	iyi	anlamasında	yardımcı	olur.	Güncel	
sorunu	 ile	 gelen	 protagonistin	 double’ının	 aile	
ağacını	 inceleyen	 terapist,	 protagonist	 hakkında	
hızlı	ve	derin	bilgilere	sahip	olur.	Double’ın	aile	
ağacı	üzerinden	çalışmak	terapiste	rahat	bir	araş-
tırma	alanı	sağlar,	protagonistin	sorununu	aklında	
tutarak,	 double’ın	 aile	 ağacı	 üzerinde	 çıkarımlar	
yapabilir,	derinlere	ilerleyebilir.	Terapist	ile	doub-
le’ın	bu	çalışmasını	dışarıdan	izleyen	protagonis-
tin	duyguları,	 ayna	 ile	kendi	 sahnesine	dışarıdan	
bakmasına	 benzetilebilir.	 Terapist	 double’a	 aile	
ağacı	ile	ilgili	sorular	sorarken,	protagonist	de	te-
rapistin	göstermeyi	amaçladığı	bağlantıları	keşfe-
debilir,	ısınmasını	hızlandırır.
 
Psikodramada	tele	sürecinin	işlemesi,	görünür	kı-
lınması	 bireyin	kendi	 kişisel	 süreçleri	 arasındaki	
bağlantı	 ile	 ilgili	 farkındalığının	 artmasına	 yar-
dımcı	olur.	Güncel	sorunu	ile	gelen	protagonistin	
tele	 ile	 yaptığı	 seçimden	 sonra	 double’ının	 ge-
nososyogramı	 ile	 çalışılmaya	 başlanır.	 Genosos-
yogramlardan	 elde	 edilen	 bilgiler	 bize	 aktarımın	
ve	telenin	kuşaklar	arasındaki	derinliğini	gösterir.	
Çalışmaların	çoğunda	protagonist	 ile	double’ının	
geçmişleri	 ve	 aile	 dinamikleri	 birebir	 örtüşür.	
Tele	 ile	yapılan	seçimin	derinliği,	protagonist	ve	
double	 arasındaki	 bağın,	 normal	 protagonist	 ça-
lışmalarında	ve	paylaşımlarda	sık	sık	sözü	edilen	
“seçileceğimi	biliyordum”	cümlesi	ile	anlatılmak	
istenenin,	önemi	ve	gücü	genososyogramlar	ince-
lendiğinde	ortaya	çıkar.	

Psikodrama	çalışmalarında	 iyileşme	ve	 sağaltım,	
tele	ilişkisi	üzerinden	gerçekleşir.	Tele	süreci,	hem	
ısınma	oyunlarında,	hem	de	protagonist	çalışma-
larında	 bireyin	 kendi	 yaşamına	 dair	 olaylar,	 du-
rumlar	ve	kişilerarasındaki	bağlantıları	somut	bir	

biçimde	görmesi	ve	anlamasını	sağlar.	Kişinin	ne-
den	böyle	düşündüğü,	hissettiği,	algıladığı	ve	dav-
randığının	 farkına	 varmasını	 sağlar.	 Bu	 sayede,	
kendisini	derinde	etkileyen	ilişki,	olay	ve	durum-
lara	ilişkin	gerçekliği	ve	onlara	ilişkin	kendi	algı,	
duygu,	düşünce	ve	davranışları	yeniden	keşfeder.	
Bunlarla	ilgili	bağlantıları	kurar	ve	gözden	geçirir,	
yeni	bir	bakış	açısından	değerlendirir.	Protogonist	
ve	double’ının	genososyogramları	ile	yapılan	ça-
lışmada	bu	etki	çift	taraflı	olarak	işler.	Protogonist	
ve	double’ı	geçmişte	yaşadıkları	ve	gelecekte	ya-
şayabileceklerini	varsaydıkları	kaygı	verici	yaşan-
tılarının	sebeplerini	keşfederler,	bu	sayede	proto-
gonist	ve	double’ı	kendileri	için	işlevi	olmayan	ya	
da	çoktan	işlevlerini	yitirmiş,	kuşaklardan	taşınan	
davranış	örüntülerini	keşfedip,	içgörü	kazanırlar.

Geçmiş	 zamandaki	 travmatik	 ya	 da	 sevindirici	
olaylara	 saplanma,	 olayları	 olduğu	 gibi	 sakla-
ma	anlamına	gelir.	Moreno’ya	gore	 ise	 saklama,	
spontanlığı	ve	hayatiyeti	kısıtlar.	Bu	an	dışındaki	
zamana	 saplanma,	 şimdiki	 zamanı	 yaşamayı	 en-
geller,	bu	da	insanı	dünyaya	ve	kendine	yabancı-
laşmaya	götürür.	Geçmiş	zamandaki	yaşantıların,	
gelecekle	 ilgili	 isteklerin,	 korkuların,	 beklentile-
rin,	 şimdiki	 zamanda	 örtülerden	 sıyrılıp,	 çıplak-
lıkları	 ile	 ortaya	 konmaları,	 onların	 fantazik	 ka-
rakterlerini	ortadan	kaldırır	ve	gerçek	yönleri	 ile	
görülmelerini	sağlar.	Psikodramada	geçmiş	yaşam	
olayları	saklandıkları	yerden	çıkarılıp	ortaya	seri-
lirler.	Bu	bir	yeniden	yapma	olmadığı	gibi	salt	bir	
şimdiki	zamana	getirmede	değildir.	Bu,	daha	çok	
eski	yaşanılanı	yeni	bir	biçimde	sahneleme,	yeni	
bir	düzenlemedir.	

Protagonistin	 güncel	 sorunu	 aklında	 iken,	 doub-
le’ının	 genosoyogramı	 üzerinden	 çalışmasını	
izlemesi,	 geçmiş	 zamandaki	 travmatik	 olayla-
ra	 saplanma	ve	bunlarla	 ilgili	 geliştirdiği	 direnç,	
kendiliğinden	çözülmeye	başlar.	Double’ının	ken-
di	genososyogramından	seçtiği	sahne,	bir	anlamda	
protagonistin	 kendi	 güncel	 sorununun	 sahnesine	
işaret	 eder.	 Protagonist	 yaptığı	 seçimle	 farkında	
olmadan,	güncel	sorununa	temel	oluşturan	geçmiş	
yaşantılarını	double’ının	üzerinden	ortaya	döker.

Protagonist	 sahnedeyken	 bazı	 yaşantıları	 hatırla-
mayabilir	ya	da	dirençle	bastırabilir.	Ancak	sahne	
düzenlendiğinde	her	şey	yerli	yerine	konulup	ki-
şiler	mekandaki	yerini	 alınca,	o	andaki	duygular	
bellekte	yeniden	canlanır.	Bu	bilinçdışında	kalan-
ların	 su	 üstüne	 çıktığı	 andır.	 Double’ının	 geno-
sosyogramını	 izleyen	protagonist,	 tele	 ile	yaptığı	
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seçim	 sayesinde,	 bastırdığı	 yaşantıları	 ile	 hazır-
lıksız	bir	biçimde	karşı	karşıya	kalır.	Bu,	direncin	
oluşmasını	 büyük	 ölçüde	 önler.	Double’ın	 çalış-
mak	üzere	seçtiği	sahne,	protagonistin	bastırdığı,	
sakladığı,	 görülmesini	 istemediği	 sahneyi	 gözler	
önüne	serer.	

Uygulama ve sonuçlar

Psikodrama’da	eş	(double)	seçimini	genososyog-
ram	 uygulamaları	 ile	 derinlemesine	 incelemek,	
protagonist	 ve	 eşi	 arasındaki	 görünmeyen	 veya	
her	 zaman	 açıklanamayan	 bağları	 ortaya	 çıka-
rabilmek,	 tele	 ile	 yapılan	 seçimin	 daha	 ilerisine	
bakabilmek	 ve	 kuşaklardan	 aktarılan	 bilgilerin	
protagonist	ve	eşi	 için	nasıl	 işlediğini	araştırmak	
amacı	ile	yapılan	uygulamada	şu	önermeler	araş-
tırılıldı;

•	 Protagonistin	konusunun	duygusu,	tele	ile	se-
çilen	double’ın	çalışmaya	başladığı	konunun	
temel	duygusu	ile	aynıdır.

•	 Protagonistin	 güncel	 sorunu	 ile	 double’ının	
genosoyogramındaki	 temalar	 birebir	 örtüşen	
özellikler	 gösterir.	 Bu	 da	 protagonistin	 sak-
lı	olan	çekirdekteki	sorunun	açığa	çıkmasına	
olanak	sağlar.	

•	 Protagonist	 double’ının	 konusu	 üzerinden,	
double’ının	genososyogramı	aracılığıyla,	ken-
di	konusu	ile	çalışır.

•	 Protagonistin	ve	double’ının	genososyogram-
ları	çalışılan	konu	çerçevesinde	benzerdir.

•	 Genososyogram	uygulamaları	 grubun	 sosyo-
metrik	örüntüsünü	derinlemesine	ortaya	çıka-
rır.

Uygulamaya,	 psikodrama	 öğrencisi	 ve/veya	me-
zunu	 olan	 toplam	 6	 kişi	 dahil	 edildi.	 Üyeler	 ile	
toplam	8	oturum	yapıldı.	

Güncel	 bir	 sorunu	 olan	 protagonist	 adayı	 ile	 şu	
prensip	ile	çalışıldı;	protagonist	olan	üyenin	soru-
nu	dinlendi	ve	kendisine	bir	eş	(double)	seçmesi	
istendi.	 Seçilen	 eş’in	 genososyogramı	 üzerinden	
çalışılmaya	başlanıldı.	Eş’in	oyununu	izleyen	pro-
tagonist	kendisine	uyan	bir	sahneden	veya	role	se-
çilerek	oyuna	dahil	oldu	ve	o	andan	itibaren	prota-
gonistin	sahnesine	geçildi.	

Genososyogramı	çizilen	ve	bunun	üzerinden	çalı-
şan	double	kendisine	bir	double	seçti.	Protagonist	
sahneye	dahil	olmak	istediğinde	orijinal	double’ı	
rolünde	kaldı,	double’ın	kendisi	için	seçtiği	doub-

le	oyun	dışı	kaldı,	gerekirse	başka	rol	aldı.
 
Grup	 üyeleri	 hem	 double’ın	 hem	 protagonistin	
sahnelerinde	değişik	roller	aldılar,	paylaşım	sıra-
sında	tüm	rolleri	ile	ilgili	paylaşım	yaptılar.

İlk	oturumda	üyelerin	aile	ağaçlarını	 ilk	çizimle-
rinin,	ağaçlarında	dikkatlerini	çeken	bağlantıların	
ve	seçtikleri	aile	büyüklerinin	çalışmanın	dış	hat-
larını	belirlediği	düşünülmektedir.	Seçilen	kişiler	
temalara	ve	duygulara	işaret	etmektedir.	

İkinci	oturumdan	itibaren	protagonist	çalışmaları-
na	başlandı.	İlk	çalışma	utanç	teması	ile	çalışıldı.	
Utanç	teması	ile	ilk	seçimler	ve	bağlantılar	ortaya	
çıktı.	 Utanç	 duygusu	 ile	 protagonist	 olan	 Sevil,	
Ayşe’i	double	seçti.	Ayşe	utanç	duygusu	ile	Mü-
ge’yi	double	seçti.	

Üçüncü	 oturumda	 kendine	 güvensizlik	 tema-
sı	 ile	 çalışıldı.	 Kendine	 güvensizlik,	 sevilmeme	
ve	 onaylanmama	korkusu	 ile	 protagonist	 seçilen	
Tülay,	Sena’yı	double	seçti.	Sena	Sevilmeme	kor-
kusu	 ile	Ayşe’yi	double	seçti.	 İkinci	 tema	olarak	
ortaya	çıkan	kendine	güvensizlik	ile	ilgili	seçimler	
oluşmaya	başladı.	

Dördüncü	oturum	kendine	güvensizlik	teması	üze-
rinden	devam	etti.	Kendine	güvensizlik,	sevilme-
me	ve	onaylanmama	korkusu	ile	protagonist	olan	
Mine,	 Sena’yı	 double	 seçti.	 Sena	Onaylanmama	
korkusu	 ile	Sevil’i	double	seçti.	Kendine	güven-
sizlik	teması	ile	devam	eden	çalışma	onaylanma-
ma	teması	üzerinde	devam	etti.
 
Beşinci	oturumda	Kendine	güvensizlik,	 sevilme-
me	ve	onaylanmama	korkusu	ile	protagonist	olan	
Sena,	 double	 olarak	Sevil’i	 seçti.	 Sevil	 onaylan-
mama	 korkusu	 ve	 utanç	 duygusu	 ile	 Müge’yi	
double	seçti.	Kendine	güvensizlik	teması	seçimler	
yolu	ile	tekrar	utanç	temasına	bağlandığı	görüldü.
 
Altıncı	 oturumda,	 Kendine	 güvensizlik	 duygusu	
ile	protagonist	olan	Ayşe,	double	olarak	Mine’yi	
seçti.	
 
Yedinci	oturumda	Utanç	duygusu	 ile	protagonist	
olan	Müge,	double	olarak	Sevil’i	seçti.	Sevil	utanç	
duygusu	 ile	Tülay’ı	 double	 seçti.	 Son	 oturumun	
teması	olan	utanç	ve	seçimleri	ilk	oturum	ile	ben-
zerlik	göstermektedir.	

Çalışmanın	temaları	utanç	ve	kendine	güvensizlik	
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olarak	ortaya	çıkmıştır.	Utanç	teması	ile	başlayan	
çalışmalar,	 kendine	 güvensizlik,	 onaylanmama	
korkusu	 ile	 devam	 etmiş,	 yine	 utanç	 temasına	
bağlanarak	tamamlanmıştır.	Bu	temalar	üzerinden	
genososyogramlar	aracılığıyla	çok	derin	bağlantı-
lara	gidilebilmiştir.	Protagonist	ve	double	bağlan-
tıları	tüm	grup	için	çok	derinden	işlemiş,	temalar	
ve	seçimlerin	birbirini	tetiklemesi	bu	derin	bağlar	
üzerinden	gerçekleşmiştir.

Protagonist Konu Double Double’ın
Konusu

Double’ın
Double’ı

Protagonistin
oyuna dahil olduğu

An/Sahne/Rol

Utanç Ayşe MügeAnneanne’nin
Utancı -

İnsanlarla arasında
mesafe hissetme

İsteklerini
söyleyememe

güven / değersizlik

Sena Ayşe

Babaanne’nin
insanların

yükünü taşıması
İsteklerini

söyleyememe
güven / değersizlik

-

Sevil

Tülay

Mine

Sena

Eğlenememe
an’da kalamama
birlikte yapma
güven / kaygı

Sena Sevil

Büyük Dayı’nın
ailede gülen ve

eğlenenlere baskısı
güven / değersizlik

Büyük Dayı ile
karşılaşma sahnesi
Double.’ın annesi

rolü

Seçilmeme
değersizlik /
güvensizlik /

yalnızlık / öfke

Sevil Müge
Sevgiliyi baba
ile paylaşma

Utanç

Baba ile
karşılaşma

Sahnesi

Ayşe
Ayak

tırnaklarını
koparma

Mine -
İnat / Kendi

bildiğini okuma
Dayı rolü

Müge
Suçluluk

Utanç
Sevil Tülay

Enişteyi
duşta görme

Duş sahnesi
(et parçası)
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Yukarıdaki	 tabloda	 protagonistler,	 getirdiklerini	
konu	ve/veya	duyguları,	double’ları,	double’ların	
kendi	konuları	ve/veya	duyguları	ile	kendileri	için	
seçtikleri	double’lar,	protagonistlerin	oyuna	dahil	
oldukları	an,	sahne	veya	seçilerek	oyuna	dahil	ol-
dukları	roller	gösterilmektedir.

Sonuç	olarak,	psikodrama	çalışmalarında	 seçilen	
double’dan	 en	 etkin	 biçimde	 yararlanılabilmesi,	
tele	ile	yapılan	seçimin	derinliğine	inilmesi	fayda-
lı	olacaktır.	Genososyogram	uygulaması	ile	doub-
le’ının	ağacında	ilerleyerek	protagoniste	ne	kadar	
çok	bilgi	sağlanabildiği	görülebilir.	
 
Protagonist	ve	double’ının,	seçilen	konu	dahilin-
de,	 genososyogramları	 çoğu	 zaman	 birebir	 uyar.	
Seçilen	 protagonistin	 güncel	 konusu	 ile	 seçtiği	
double’ının	 genososyogramından	 çıkan	 konunun	
birebir	benzerdir.	Protagonist	olarak	seçilen	ada-
yın	 hakim	 duygusu	 seçtiği	 double’ın	 da	 hakim	
duygusudur,	hatta	seçilen	double’ın	kendisine	seç-
tiği	double’ın	duygusu	da	ikisi	ile	aynıdır.	Double	
üzerinden	çalışmanın,	protagonistin	ayna	tekniği-
ne	benzer	bir	biçimde	dışarıdan	bu	çalışmayı	izle-
mesi,	protagonistin	direncini	saf	dışı	bırakır.	Aynı	
şekilde	 double’da	 protagonistin	 çalışmasında	 ol-
duğunu	 bildiğinden	 daha	 az	 direnç	 ile	 çalışılır.	
Protagonist	 çalışmayı	 izlediği	 süre	 içinde	 yeterli	
ısınmayı	 sağlar	 ve	 katarsise	 yakın	 bir	 zamanda	
oyuna	dahil	olmak	ister.
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• Grup Psikoterapisi ve Psikodrama Dergisi,	
İstanbul	Psikodrama	Enstitüsü’nün	bir	yayını-
dır.	

• Dergimizin Yayın Amacı:		Meslek	mensupla-
rına,	ilgili	diğer	meslek	gruplarına,	danışman-
lık	hizmeti	alan	danışanlara,	öğrencilere	ve	il-
gilenlere	
 s Grup	 Psikoterapisini	 ve	 Psikodrama’yı	 ta-
nıtmak,	

 s Alandaki	çalışmaları,	araştırmaları	ve	yeni-
likleri	duyurmak,

 s Konu	hakkındaki	fikir	dünyasını	ve	tartışma	
alanlarını	geliştirmek,

•	 Dergimiz,	enstitü	web	sayfası	üzerinden	yılda	
2	defa	bahar	ve	güz	dönemlerinde	yayınlanır.	

Dergimizde	yayımlanacak	yazılara	ilişkin	koşullar	
aşağıdadır:

1. Yayın Kurulu:	 E-dergide	 yayınlanmak	 üze-
re	gönderilen	her	yazı,	makale	ve	arştırmalar	
Yayın	ve	Etik	Kurul	tarafından	değerlendirilir.	
İçerik,	anlam	ve	etik	koşullara	uyan	yazılar	de-
ğerlendirmeye	alınır.	

2.	 Makalelerde	 dile	 getirilen	 düşüncelerden	 ya-
zarları	 sorumludur.Ancak	 yazıların	 içerikleri,	
derginin	 amacına,	 evrensel,	 bilimsel	 etik	 ku-
rallarına	ve	kişilik	haklarına	saygılı	olmalıdır.	

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

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

5.	 Dergide	yayımlanacak	yazıların	yazım	ve	dil-
bilgisi	 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	 İngilizce-
dir.	Türkçe	 yayınların	 uluslarası	 literatüre	 de	
kaynak	olması	için	isteyen	yazarlar	“abstract”	
eklemelidirler.	 100-150	 kelimeyi	 geçmeye-

cek	 İngilizce	özet	 (Abstract),	 İngilizce	başlık	
ve	Türkçe	özet	(Özet)	yer	alabilir.	Özetlerde;	
amaç,	yöntem,	bulgular	ve	 sonuç	bilgilerinin	
yer	almasına	özen	gösterilmelidir.	Anahtar	ke-
limeler	(Keywords)	İngilizce	ve	Türkçe	olarak	
belirtilmelidir.	Özetlerde	kısaltma	kullanılma-
malıdır.

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

8.	 Dergide	 yayımlanacak	 çeviri	 yazılarda	 çevir-
men	eserin	yazarından	ve/veya	yayın	hakkına	
sahip	kişi	veya	kurumdan	yazılı	yayım	izni	al-
mak	ve	bu	izin	belgesini	yayın	kuruluna	ilet-
mek	zorundadır.

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

10.	 Gönderim:	Yazılar	enstitü’ye	e-	posta	ile	
aşağıdaki	adrese	gönderilir: 
psikodrama@superonline.com 
psikodrama@istpsikodrama.com.tr

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

12.	Dergiye	 basılmak	 üzere	 gönderilen	 yazılar,	
disketler	ve	CD’ler	yayımlansın	veya	yayım-
lanmasın	yazarına	geri	gönderilmez.

İSTANBUL	PSİKODRAMA	ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL	ULUSLARARASI	
ZERKA	MORENO	ENSTİTÜSÜ
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Nişantaşı	–	İSTANBUL
Tel  :	0212	232	12	63		
Gsm  :	0532	213	63	62	
Fax  :	0212	231	47	54

“Grup Psikoterapisi ve Psikodrama Dergisi” 
Yayın Koşulları
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•	 Group	Psychotherapy	and	Psychodrama	Jour-
nal	is	the	publicaion	of	Istanbul	Psychodrama	
Institute

•	 The	aims	of	our	journal	is	:	
 s To	introduce	group	psychotherapy	and	psy-
chodrama,	

 s To	announce	the	researches	and	ne	applicai-
tons	of	the	field,

 s 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	 Require-
ments	for	the	Articles	and	Papers:

1.	  Editorial Board:	Having	been	 examined	by	
the	Editorial	and	Ethic	Boards,	papers	submit-
ted	 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	fur-
ther	 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	 transla-
tions	 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	edi-
torial	boad.

The	papers,	arcticles,	writings	and	CDs	cannot	be	
returned	either	they	are	published	or	not

İSTANBUL	PSYCHODRAMA	INSTITUTE
İSTANBUL	INTERNATIONAL	ZERKA	
MORENO	INSTITUTE

Valikonağı	Cad.	Y.K.B.	Vakıf	Apt.	No:	173	D:4-9	
Nişantaşı	–	İSTANBUL
Phone  :	0212	232	12	63		
Gsm  :	0532	213	63	62	
Fax  :	0212	231	47	54

Group Psychotherapy and Psychodrama Journal’s 
Publication Guidelines and Editorial Principles
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