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Drama Üçgeninde Dans
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Kişisel Senaryonuzu Fark Etmek

Tüm dünyada tuhaf ve gizli bir oyun oynanıyor. Pek çoğumuz 
bu oyunun aktif bir katılımcısıyız ama oyunda olduğumuzun 
da, hangi rolle katıldığımızın da pek farkında değiliz. Üstelik 
yanardönerli bir oyun bu, ilişki kurduğumuz her insanda rolü-
müz de değişiyor... O yüzden kendimizi kaybediyor, hayattan 
uzaklaşıyoruz...

Yaşamda diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilerde bizleri 
motive eden duygu ve düşüncelerimiz vardır. Bazen aşk deriz 
adına, bazen sevgi, bazen sadakat, tutku... Bir arabayı çeken at-
lar gibi, onların peşine takılır gideriz, bazen öyle hızlanırız ki 
kendimizi de dünyamızı da unuturuz. Duygularımız ne halde-
dir, ne istiyoruzdur, ruh halimiz ne âlemdedir kendimize sor-
mayız bile...

Bu oyunun adı drama üçgenidir. Kurban-kurtarıcı-zorba-
dan oluşan üç ayağı vardır ve birbirine kenetlenmiş bir yapı-
dadır. Bu üçgenin içinde daimi bir kovalamaca vardır, yaşayan, 
canlı, dinamik bir yapıdadır.

Drama üçgeni ilk olarak 1960’larda Stephen Karpman tara-
fından ortaya konmuştur. İşlevsel olmayan sosyal etkileşimle-
ri açıklayan bir modeldir ve üç aktörü içeren bir güç oyununu 
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Serhat Yabancı // Kurtarıcı mısın Kurban mı?

gösterir. Oyuna katılan üç aktör kurban, kurtarıcı ve zorbadır. 
Esasında kurban ve kurtarıcı olarak iki ayrı rolü benimsemiş iki 
kişi arasında oynanır bu oyun, zorba bir ara duraktır. Zamanla 
kurbanın da kurtarıcının da uğradığı bir ara yerdir... Son durak 
ise kurbandır, oyuna katılan herkes eninde sonunda bir kurba-
na dönüşür, bu bilek güreşinin kazananı yoktur kısacası... Üç-
gene başkaları da dahil olabilir, drama üçgeninin sürdürülmesi 
için rollerin değiştokuş edilmesi gereklidir.

Drama üçgenindeki dans eşinizle, sevgilinizle, çocukları-
nızla, arkadaşlarınızla, akrabalarınızla yapılabilir. Bilinçli ya 
da bilinçsizce yaşamınızdaki tüm ilişkilerde bu üçgeni kurmuş 
da olabilirsiniz hatta... Çocukluğunuzdan itibaren bu oyunu 
oynamak için kurgulanmış bile olabilirsiniz... “Bu benim ha-
yatım” dediğiniz şey sizin hayatınız olmayabilir, “Kaderim” 
diyerek katlandıklarınız sadece sizin için biçilmiş ve üzerinize 
giydirilmiş, size dar gelen, nefes aldırmayan kostümlerdir çoğu 
zaman. Ama ısrarla o kostümün içinde bir şeyler yapmaya ça-
lışırsınız, hayaller kurarsınız, hayattaki ideallerinizi gerçekleş-
tirmek için eylemlerde bulunursunuz. Ama özgürce hareket 
edemezsiniz, seçimleriniz bile ısmarlamadır, başkalarına göre 
yaşarsınız. Hiç düşünmezsiniz bile bu kostümü size kimin giy-
dirdiğini...

Drama üçgeninde herkesin bir motivasyonu, düşüncesi, 
duygusu ve davranışı vardır. Her bir rolün güçlü duygusal eşlik-
çileri vardır, suçluluk, kaygı, korku, utanç, fedakârlıktır bunlar. 
Bu duyguların çoğu bizlere çocukluğumuzdan mirastır, birazı-
nı da biz yüklemişizdir heybemize ancak tıpkı elindeki değnek-
le sürüsünü güden bir çoban gibi içsel şemalarımızla ve çeşitli 
motivasyonlarla üçgenin içinde güdülür dururuz. Bizi güden 
nedir, motivasyonlarımızın derinlerinde neler vardır sorgula-
madan sürüklenir gideriz...
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En sevdiğiniz insanların sizi bu oyuna sürüklediğini söyle-
sem bana ne derdiniz?

Masum istekler, iyi insan olma çabaları, erdemli davranışlar 
bu üçgeni besleyen birer zehirdir desem ne düşünürdünüz?

En acısı da bu oyunu sürdüren kişinin asıl siz olduğunu söy-
lesem ne yapardınız?

Kendi kendinize kurban rolünü hiç bilmeden dokuduğunu-
zu görmek ister misiniz?

Drama üçgenini fark etmek bazen güçtür, fark etseniz de 
çıkış bazen zorlayıcıdır. Çünkü oyundakiler çoğunlukla en 
yakınımızdakilerdir, annemiz, babamız, eşimizdir, toplumun 
da oynamayı çok sevdiği bir oyundur bu. Yaşamın her ala-
nında oynanır, maskeler takılır, sahne ışıkları yanar. Uyumlu 
olmak pahasına çok şeyler feda edilir bu üçgende... Çıkabi-
lenler ise acı çekmeyi göze aldıklarında ancak kurtulurlar bu 
kısırdöngüden...

Kuşaktan kuşağa aktarılan drama üçgeninde dansı ilk ola-
rak doğduğunuz ailede öğrenirsiniz. Zaten halihazırda bu oyun 
anne ve babanız arasında oynanıyordur. Üçgene siz de dahil 
olursunuz ve zamanla size uygun bir rol verilir hatta bazen 
daha siz doğmadan senaryonuz kurgulanır. Mizacınıza ve ka-
rakterinize göre kendiniz de uygun bir rolü benimseyebilirsiniz 
ancak bu seçimler de kısıtlı imkânlar arasından yapılır, diğer 
olasılıklardan haberdar değilsinizdir.

Drama üçgeni bir güç oyunudur. Oyuna katılanlar ihtiyaç 
duydukları şeyi doyurabilmek için mücadele ederler. Sonuçla-
rına gelirsek, elbette ağırdır bu oyunun sonuçları... Kendiniz-
den vazgeçersiniz, hayallerinizden, gerçek potansiyelinizden 
uzaklaşırsınız. Asıl gerçekleştirmeniz gerekenleri yapamaz, 
kendi hayatınızın iplerini bir türlü elinize alamaz, derin uyku-
nuzdan uyanamazsınız...
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Oyundan çıkmak da oyunu sürdürmek de acılıdır... Oyun-
da kalmanın bedeli kendini gerçekleştirememek, belki de bir 
anlamda yanlış limana çapa atmaktır. Çıkış ise dışlanmayı ve 
yalnızlığı göze almayı gerektirir ancak ödülü büyüktür: Öz-
gürlük.

Sizin adınıza yazılmış bir senaryoyu sürdürdüğünüzü gör-
mek drama üçgeninden çıkışın ilk adımıdır. Bunun için oyun-
daki herkesin rolünü nasıl oynadığını, nelerin arkasına sığındı-
ğını, oltaya hangi yemleri taktığını anlamanız gerekir.

Benimsediğiniz kişisel senaryonuzun yanlış yazıldığını, size 
ait olmayan hikâyelerin içinde kaybolup gittiğinizi görmeye ha-
zır mısınız?

Oyun dışında kalmamak 
pahasına yenileceğinizi bilerek 

oynadığınız oyunlar vardır, 
oysa oyundan çıkışın ödülü 

çok daha değerlidir: Kendinizi 
kazanırsınız!

Kurban-Kahraman-Zorba Üçgeni

Kendinizi oyunun içinde bulduysanız öncelikle benimsediğiniz 
rol hangisi olursa olsun bunun yararsız olduğunu bilmelisiniz. 
Kendinizce haklı sebeplerinizin olduğunu düşünebilirsiniz 
ancak tüm bunlar aslında sizin sahte benliğinizin ürettiği ve 
oyunda kalmak için bilinçli ya da bilinçsizce sürdürdüğünüz 
çabalardır.
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Bu haklı sebepler inandığınız bazı değerler olabilir. Ailenin 
kutsallığı, anne baba hakkı, iyilik, yardımseverlik gibi değerler 
birer tuzağa dönüşebilirler.

Drama üçgeninin uçlarında gezinen kurban-kurtarıcı-zor-
ba rollerinden kurtulmak için önce aktörleri iyice tanımanız 
gerekir. Çoğu zaman kendinizi belirli bir role çekilmiş bulabi-
lirsiniz. Ancak gerçek şu ki oyundakiler, üç rol etrafında hare-
ket edip dururlar. Farklı koşullar her birini belirli bir davranış 
kalıbına doğru çeker.

Drama üçgenine katılanlar öncelikle kurban-kurtarıcı rolle-
rinden birini seçerek yola çıkar. Her birinin karşı tarafı etkile-
diği bir motivasyonu ve çeşitli cümleleri vardır.

KURTARICI

(Sana yardım
edebilirim)

KURBAN

(Ben zavallıyım)

ZORBA

(Hepsi senin
suçun)

DRAMA ÜÇGENİ

Öncelikle ana hatlarıyla aktörlere bakalım:


