
ALÇAK DRAMA SENARYOLARI 
 
Sen’ler vardır senden içeri, birbirinden farklı ve birbirine bağlı.  
 
“Hangisi asıl ben?” sorgulamasının tek bir cevabı olmadığını fark edene kadar, 
varlığından/özünden uzaklaştığın bir dünyada bulabilirsin kendini. O dünyada, 
doğduğun günden bu yana, sana verilmiş, öğrendiğin, kabul ettiğin rollerden başka bir 
sen olmadığına ikna edersin kendini. Sana kim olduğunu sorduklarında “Kadın, Erkek, 
Türk, Alman, Müslüman, Budist, Anne, Baba, Kardeş, Eş, Öğretmen, Mühendis, Kıskanç, 
Güleryüzlü, Cesur, Korkak, Akıllı, Güzel, Düzenli, Dikkatsiz …” gibi uzayacak bir listeden 
kim olduğuna dair cevaplar verirken hayatını devam ettirmeye çalıştığını fark edebilirsin.  
 
Orada her şey aynıdır. Herkes güvende, mutlu ve her şey yolundayMIŞ gibi görünür. Ta ki 
sen Alçak Drama Üçgenini keşfedene kadar.  
 
Fark ederek ya da fark etmeden kendine biçtiğin bazı rolleri; mağdur, zalim ve kurtarıcı 
adlarıyla oynadığını fark ettiğin an rutin bozulur. Çünkü Alçak Drama’yı farketmek, 
oradan çıkmanın ilk adımıdır. Alçak Dramadan çıkmak ise sıradışı hikayeleri doğurur. 
Artık hiçbir şey aynı olmaz.  
 
Alçak Drama Senaryoları adlı Work-Talk sana : 
 

Alçak Drama Üçgeninde yer alan mağdur, zalim ve kurtarıcı rollerini tanıyabileceğin, 
Bu rolleri hayatının herhangi bir yerinde oynayıp oynamadığını görebileceğin,  
Bu rolleri oynuyorsan, hangi durumlarda, nasıl ve neden oynadığını inceleyebileceğin, 
Bu rollerle yeni bir bağ kurarak alçak dramadan nasıl çıkacağını keşfedebileceğin, 
Alçak drama ile günlük yaşamında yeni bir bağ kurmak için olasılıklar alabileceğin, 

keşif ve uygulama alanı sunuyor. 
 

Bu oturuma neden katılmalıyım?  

Kendimizi bazen çıkmazın içinde, çözümsüzlükte, bilinçsiz duygular içinde görür, 
kendimize, başkalarına ve hayata küstüğümüz, kendimizi ve başkalarını savunduğumuz 
ve suçladığımız, durumlardan şikayet ettiğimiz, haklı çıkmak için çabaladığımız bir halde 
buluruz.  
 
Bu halleri, dışarıdan bakan biri gibi gözlemleyebilme ve o halin içine girip girmemeyi 
seçebilme yetilerini, doğru zaman ve durumlarda nasıl kullanacağını keşfedeceksin.  
 

Bu oturumda neler yapacağız?  

Possibility Management ve Yaratıcı Drama’dan aldığımız araçları kullanarak, 
Girdiğimiz çıkmazın aslında bir çıkışı olduğunu,  
Çözümsüz görünen her şey için bir olasılığın var olduğunu, 
Bilinçsiz duyguların bilinçli bir şekilde hissedebileceğini, 
Bağları koparmak yerine, yeni bağlar kurmanın mümkün olduğunu,  
Savunma, suçlama, şikayet etmenin arkasında yatan ihtiyaçların olduğunu, 
Haklı çıkma çabasını bırakınca herkesin kazandığını inceleyip üzerine çalışmalar 

yapacağız 



Nasıl katılabilirim?  

Oturuma katılmak için, olasilikdunyasi@gmail.com adresine mail atarak ödeme 
yapabileceğin hesap bilgilerine ulaşabilirsin. Ödeme sonrasında, zoom link bilgileri mail 
adresine gönderilecektir. 
 
Tarih : 21 Aralık Salı 

Saat : 20.00 - 21.30 

Yer : Zoom 

Ücret : 120 TL 

 


