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Psikodramayla Terapi

16. yüzy›l›n sonlar›nda ‹ngiliz ﬂair ve oyun yazar›
William Shakespeare yaratt›¤› melankolik bir karakterin
a¤z›ndan tüm dünyan›n bir tiyatro sahnesine benzedi¤ini söylemiﬂti. Bizler, erkekler ve kad›nlar olarak bu sahnedeki oyunculard›k yaln›zca. Sahnede belirir, yaﬂam›m›z boyunca pek çok role bürünür ve en sonunda da
sahneyi terk ederdik. Shakespeare eserinde bu benzetmeyi kullanarak tiyatronun belki de en önemli özelli¤ine
vurgu yap›yordu: Tiyatro, insan›n kendisini ifade edebilmesi için çok etkili bir araçt›. Zaten önemli olan da “insan” ve insan›n kendisini keﬂfiydi. Bu yaklaﬂ›m ﬂüphesiz
Shakespeare’in de yaﬂad›¤› dönemi içine alan Rönesans
ruhunun bütününde vard›.
Böylesi bir tarihsel süreç ve kültürel birikimin bilimsel yaklaﬂ›mlar› da etkilemesi kaç›n›lmaz olacakt›. Nitekim psikolojik rahats›zl›klar›n sa¤alt›m›nda kiﬂilerin kendi hislerine, gerçek kimliklerine ve yaﬂamlar›ndaki anlama kulak vermelerini birincil amaç belirleyen insanc›l

yaklaﬂ›mlar 1920’lerde Jacob Moreno taraf›ndan geliﬂtirilen psikodramay› ruhsal terapi yöntemlerinin merkezine koydular. Psikodrama gerçek hayattaki fiziksel, psikolojik ve sosyal rollerimizle sahnede yeniden yaﬂam
bulmam›z, bir ﬂekilde kendimizle yüzleﬂmemiz anlam›na
geliyordu. Bugün, ülkemizde de psikodramayla terapi
sunan pek çok uzman dan›ﬂan›n kendisini, sosyal çevresiyle iliﬂkilerini ve dünyay› bilinçli olarak nas›l deneyimledi¤ini irdeleyen insanc›l yaklaﬂ›mlar› benimsemekte.
Bunun yan› s›ra yöntemin ruhsal rahats›zl›klar›n tedavisindeki etkisini gören di¤er baz› yaklaﬂ›mlar da dramatik araçlar› kullanarak yeni terapi yöntemleri geliﬂtirmeye devam etmekte.
Psikodramayla terapi, terapiye al›nan kiﬂinin eﬂiyle
olan çat›ﬂmalar›, ciddi bir hastal›kla savaﬂ›m›, patronuyla olan geçimsizlikleri gibi yaﬂam›nda duygusal bir yer
tutan herhangi bir durumu yaz›l› bir metin olmaks›z›n
içinden geldi¤i gibi sahnelemesine dayan›yor. Bu durum
o kiﬂinin bugününden seçilmiﬂ gerçek bir olay olabilece¤i gibi hayallerini, rüyalar›n› ya da gelece¤e dair beklentilerini de kapsayabiliyor. Oyun s›ras›nda kiﬂiye, ad› geçen di¤er rolleri oynamak üzere bir grup uzman ya da
amatör de eﬂlik ediyor. Bu süreçteki amaçlar, oyun s›ras›nda kiﬂinin çevresiyle olan iliﬂkilerini yeniden gözden
geçirmesi, di¤erlerine karﬂ› anlay›ﬂ (empati) geliﬂtirebilmesi ve içinde bulundu¤u durumu analiz edebilmesi olarak s›ralan›yor. Sigmund Freud’un psikanalist yaklaﬂ›mlar›yla da birebir tan›ﬂma f›rsat› bulan Moreno bilinçalt›-

Bebeklik An›lar›m
Nereye Gitti?
Foto¤raf albümlerime ne zaman baksam
belle¤ime dair ufak bir ayr›nt› (!?!) kurcal›yor
zihnimi. Çocukluk resimlerim foto¤raf›n çekildi¤i güne dair tan›d›k sahneler ve hisler ça¤r›ﬂt›rsa da yaklaﬂ›k 3 yaﬂ›mdan öncesine ait foto¤raflar›ma tamamen yabanc› kal›yorum. Sanki o anlar› hiç yaﬂanmam›ﬂ›m gibi! Öyle ki, bebekli¤imle ilgili annemden dinledi¤im hikâyeler bile hat›rlatam›yor bana o dönemimi.
Kendi kendime soruyorum: “Bebeklik an›lar›m nereye gitti?”. Bu soru biliﬂsel süreçleri sorgulayan psikologlar›n da ilgisini çekiyor olmal› ki konuya dair yap›lan çal›ﬂmalar artarak devam ediyor. Bugüne de¤in “bebeklik amnezisi (bellek yitimi)” ad› alt›nda ortaya at›lm›ﬂ onlarca kuram ve bu kuramlar› do¤rulay›p yanl›ﬂlayan yüzlerce çal›ﬂma bulunuyor. Birkaç tanesini sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
Psikoloji denildi¤inde birço¤umuzun akl›na gelen ilk isimlerden biri olan Sigmund Freud kendi kuram›yla ba¤daﬂacak ﬂekilde çocukluk amnezisi için de bilinç d›ﬂ› bir bast›rma mekanizmas›ndan bahsediyor. Freud özellikle de sosyal çevre taraf›ndan hoﬂ görülmeyecek ve cinsel içerik bar›nd›ran an›lar›n çocukta ruhsal rahats›zl›k
yarataca¤›n›, bu nedenle de bilinçalt›na at›ld›¤›n› savunuyor. Ancak s›çanlarla yap›lan
çal›ﬂmalar bebeklik amnezisi ad› verilen bu bellek kayb›n›n insanlardakine benzer sosyal kayg›lar gütmeyen denek s›çanlarda da gözlemlendi¤ini ortaya koyuyor. Bu çal›ﬂmalar Freud’un kuram›na gölge düﬂürüyor. Konuya dair bir di¤er iddiaysa üzerinden
y›llar geçen an›lar›n unutulmas›n›n do¤al oldu¤una yönelik. Ancak farkl› yaﬂ gruplar›yla yap›lan çal›ﬂmalar bu iddiay› da yanl›ﬂl›yor. Örne¤in, 30 yaﬂ›ndaki biri aradan

na bast›r›lm›ﬂ duygu ya da deneyimlerin kiﬂide nas›l da
ruhsal rahats›zl›klar do¤urabilece¤ini kabul etmekle beraber eylemin gücüne inan›yor. Psikodrama sahnesinde
terapi gören kiﬂi geçmiﬂi ya da beklenen gelece¤i tekrar
tekrar yaﬂayarak korku ya da kayg›lar› üzerinde kontrol
kurdu¤unu hissediyor. Bu his de ruhsal rahatlama sa¤l›yor. Her ﬂey büyük bir esneklik ve yarat›c›l›k içinde geliﬂiyor. Kuﬂkusuz bu yarat›c›l›k, kendini ç›kmazda hissedenlere gerçek hayattaki sorunlar›na çözüm aray›ﬂ›nda
da oldukça de¤erli katk›lar yap›yor. Çünkü ruhsal rahats›zl›klar›n ço¤unlu¤u olaylar› tek tarafl› görüp onlara
farkl› çözümler getiremeyiﬂimizden kaynaklan›yor.
Yaz›mda “hasta” kelimesi yerine kulland›¤›m “dan›ﬂan, terapi gören kiﬂi” gibi ifadeler de insanc›l yaklaﬂ›m›n özen gösterdi¤i di¤er bir noktay› oluﬂturuyor. ‹nsan›n do¤as›nda olgunlaﬂma ve iyiye do¤ru geliﬂme oldu¤una inanan insanc›l yaklaﬂ›m, terapi isteminde bulunanlar› “hasta” olarak nitelemek yerine “dan›ﬂan” olarak kabul etmenin daha do¤ru oldu¤unu savunuyor. Psikodraman›n ruhsal s›k›nt›lar›n giderilmesi için kullan›m›
ülkemizde de giderek yayg›nlaﬂ›yor. Eme¤ini ve kariyerini bu alana adayan uzmanlarca yap›ld›¤›nda oldukça
etkili olabilen drama yöntemi kiﬂileri hedef alan psikodraman›n yan› s›ra drama terapisi ad› alt›nda grup terapilerinde de kullan›labiliyor.
Kaynaklar:
http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/cocukruh/psikodrama.htm
http://www.ahpweb.org/rowan_bibliography/chapter10.html

geçen 20 sene sonras›nda 10 yaﬂ›ndayken yaﬂad›klar›n› hat›rlayabiliyorken 13 yaﬂ›ndaki biri 3 yaﬂ›nda yaﬂad›¤› hiçbir ﬂeyi hat›rlayam›yor. Öyleyse sorunun kayna¤› aradan geçen y›l say›s›nda de¤il, bebeklik dönemindeki belle¤in nitelik ve niceli¤inde yat›yor. Bu ba¤lamda bebeklerin olay belle¤i olmad›¤› ortaya at›labilir. Oysa söz konusu amnezi yaln›zca belli bir kritik dönemi kaps›yor. Bu dönemin d›ﬂ›nda kalan erken
dönem an›lar› bellekte t›pk› sonraki dönemlerinkiler gibi taze tutulabiliyor. Dolay›s›yla bebeklik amnezisinin olay belle¤i yoksunlu¤una ba¤l› oldu¤u da kuvvetli bir varsay›m olarak durmuyor. Öyleyse en kabul gören sav hangisi? Biliminsanlar› bugün bebeklik amnezisini nas›l aç›kl›yor? Beynin ilk y›llar›ndaki sinirsel yap› farkl›l›¤›yla. Do¤umumuzdan sonraki ilk y›llarda beynimizde bellek oluﬂumunda
önemli rol üstlenen hipokampüs ve ön
korteks bölgeleri henüz tam geliﬂmemiﬂ oluyor. ‹lk iki yaﬂ boyunca bu beyin bölgelerindeki sinir hücreleri aras›nda h›zl› bir iletiﬂim a¤› oluﬂturularak geliﬂim devam ediyor. Bu nedenle
de o y›llara ait an›lar›m›z net de¤il. Ancak 3 yaﬂ›ndan itibaren geliﬂim daha
yavaﬂ bir seyirde iﬂliyor. Dolay›s›yla
an›lar›m›z›n saklanabilmesi için sinir‹nsan beyninde 100 milyar› aﬂsel alt yap› büyük ölçüde kurulmuﬂ
k›n sinir hücresi ve bu hücrelerin
oluyor.
aras›nda ba¤lant› sa¤layan 100
Kaynaklar:
http://www.u.arizona.edu/~vanpettc/326/detrilyon kadar sinaptik ba¤lant›
vel.html
oldu¤unu biliyor muydunuz?
http://pages.slc.edu/~ebj/iminds01/notes/L8-

B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

infantile-amnesia/L8-inf-amn.html

“Einstein’›n beyni ﬂu anda nerede?” ve çok daha fazlas›… Her hafta güncellenen psikoloji köﬂemizle internette buluﬂuyoruz:
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/index.htm Psikolojiye dair yazm›ﬂ oldu¤unuz popüler bilim yaz›lar›n›z› i n c i a y h a n @ y a h o o . f r e-posta adresine
gönderebilir, fikirlerinizi ve ilgi çeken haberleri sitemizde bizlerle paylaﬂabilirsiniz.
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