J. L. MORENO VE SOSYOMETRi UZERiNE
AY$en SATJROGLU*

Giri~

Sosyal bilimler i\'in XX. yiizy!l bir \,ok dii~iince aklmmm ortaya \,Iktlgl,
ya da ko~ullata bagh olarak donii~tiigii veya ge\,eriiligini kaybedip ortadan kalktlgl bir donem oldu. Dogal olarak tek bir aklmm ya da egilimin
hakimiyeti sozkonusu degildi. Bununla beraber toplumlara bi\,im venne ya da
denetleme egiliminin etkinligi siiriimii~ bir yakla~lm oldugunu ifade etlnek yanh~ olmayacaktlr.
Sosyolojideki toplumlara bi\,im venne egiliminin otesinde, toplumlan
denetleme hatta iyile~tinne hedefine yonelmi~ olan "sosyometri" de XX. yiizy!lda geli~en bir aktm olarak kar~lmlza \'Ikmaktadlr. Sosyometri nedir? sorusuna
verilecek en klsa cevap, 'iki temel teknigi olan sosyometri testi ve psikodrama
yoluylakii\'iik gruplardaki etkile~imlerin incelenmesi ve tiyatro yoluyla ki~ilerin
geli~melerine katla saglanmasl amacml ta~lyan bir yakla~lmdlr' bi\'iminde olacaktlr. Sosyometri Moreno tarafmdan geli~tirilmi~ bir bilimlyontemltekniklaklm
ya da yakla~lm olarak adlandmlabilir. Sosyometrinin bir bilim mi, yontem mi,
teknik mi, alam ml yoksa yakla~lm ml olarak tanlmlanmasl gerektigi konusu
daha sonra tartl~!lacaktlr.
geli~tigi

J.L. Moreno
Ansiklopedik bilgiye gore l Jacob Levy Moreno, Rumen as!lh Amerikah
psiko-sosyoloji uzmanldlr. Biikre~'te J892'de dogmu~tur. Viyana'da tip ve psikoloji okumu~, 1925 y!lma kadar bu ~ehirde ya~aml~, psikiyatri alamnda \,ah~ml~
tlr. Grup psikanalizi ve ozellikle psikodrama alamnda ba~anh sonu\,lar elde etmi~tir. Gruplar iizerine \,ah~malarml yogunla~tJran Lewin'in gruplanm ve grubun bireyler arasmdaki \,ekimler ve itimlerden dogan gizliyaplSlm inceleyerek
• Yrd. 009. Dr., LO. Edcbiyat Fakiiitcsi, Sosyoloji Boliimii.
1 Meydan Larousse.
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sosyometriyi ke~fetmi~tir. Daha sonra 1925'de ABD'de New York Beacon House'ayerle~erek en 6nemli eserini 1934'de orada yaYlmlaml~tlr: Who Shall Survive. 1937-55 Yillan arasmda sosyometri dergisini 91kanm~, aym zamanda 1942
yllmda Sosyometri Demegini kurmu~tur.
Moreno sosyometriyi bir 'toplum sosyolojisi' olarak tammlaYlp, eylem
halindeki insan ili~kilerini 6lgen bir bilim oldugunu ifade etmektedir. 1925-1950
arasmda ABD'de geli~en sos),ometri 1950'den sonra btitiin dtinyada tanman bir
yakla~lm olmu~tur2. Ytizyllm ortalannda Ttirkiye'de de tanmmaya ba~landlgl
gortilmektedir.
Toplumlara bi9im venne, denetleme ya da iyile~tinne gibi makro hedefleri
'mikro'dan insandan kalkarak gergekle~tirecek olan Moreno ve onun yontemi ya
da yakla~l1ll1 olan sosyometriyi daha iyi anlayabilmek i9in ister istemez kurucusunun hayat sertivenine daha detayh bakmak gerekmektedir. Konu ile ilgili bir
9ah~masl olan Ustiin Dokmen'in3 ifadesine gore sosyometri ile ilgilenenler i9in
Moreno bugtin bir efsanedir. 18 MaYls I 889'da dtinyaya gehni~tir. Kendisi dtinyaya geli~ini ilgin9 bir oyktisti oldugunu belirtmekte ve ~oyle anlatmaktadrr.
Hamile olan armesi babasl ile birlikte ispanya'dan yola 91la.P Rornanya'ya gitmektedir. istanbul BOgazl ile Romanya arasmda Karadeniz'de dtinyaya gelir.
Yine Dokmen'in ifadesine gore Moreno ailesi kendini Tfuk olarak tanlm1ayan
Musevi asllh Osmanh vatanda~landlr.
Moreno'nun hayat hikayesine bala.ldlgl zaman once din adaml ohnak istedigi
gortihnektedir. Teoloji ve pozitif bilim arasmda bocalayan Moreno, bu karma~lk
dti~tinceler i9inde iken giderek ~u sonuca vanr: "Tannbilimin ba~hca amaCl, Tann
denilen 0 en tistiin varhgl anlamak degil midir? Peki bu ulu varhgm, bu btiyillii
kaynagm ba~hca vasfi nedir, yarahclhk degil mi? 0 halde yarahcl giicti benliginde
~lyan insan gibi bir varllk 90k yala.nmda dururken, onu uzaklarda aramanm
anlarnslzhglD1 ortaya 91kmaktadrr. Boylece gokten yere, Tanndan insana, bugtintin
insanma;herbir insanm benligineiner; Tannbilimden pozitifbilime geger'.
Moreno aynca felsefe ile de yakmdan ilgilenmi~, Bergson'dan, varolu~9u
filozoflardan, Darwin, Nietzche, Freud, Mead, Marx'tan etkilenmi~tir5.
Tiirkiye'de Sosyometri

1925-1950 yllian arasmda Birle~ik Devletlerde geli~en sosyometrinin
1950'den sonra dtinyaya yaYlldlgl bilinmektedir. Tfukiye'de de sosyometrinin
tanlnmaSI I 950'li ylliarm sonuna dogru olmu~tur. Yazdlgl gtinliik gazete yazlla2 Dokmen,Ostiin, Sosyometri ve Psikodrama, Sistem Yaymclhk. istanbul, 1995, s.lO.

3 Dokmet:t, Ostiin. aym eser, 5.8.
4 Kosemihal, N.$., "{)nsoz", Sosyometrinin Temellcri, i.O. Edebiyat Fakiiltesi Yay_, s.Y!.
5 Dokrnen, aym eser, 5.14-15.
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nyla Nurettin Sazi Kosernihal'in sosyornetrinin Tiirkiye'de tamtJrnml yaptJgl goriilrnektedir. "TamtJml yaptJgl" dernek ozellikle dogrudur; yunkii seyilen yaym
akademik dergiler degil, giinliik bir gazetedir. incelendigi zaman goriilmektedir
ki konu ile ilgili ilk makalesi 14.3 .1958'de Cumhuriyet Gazetesi'nde yaymladJgJ
"Robotlar Bilimi Nasil Dogdu, Nasil Geli~ti?" adml ta~lyan yazlSldlr. Bunu, "insam Robotla~ma Tehlikesine Kar~l Koruyacak Yeni Bir Bilim: Sosyometri''';
"insam Robot Yaratrnaya Siiriikleyen Sebepler Nelerdir?""; "Akil Hastalanmn
Tiyatro ile Tedavisi Yolu""'; "Tedavi ve Bilim Metodu Olarak Tiyatro; Psikodrama-Sosyodrama"· .. ·; "Sosyolojinin Yeni Me-selesi: Robotlara Kar~l AylIan Sava~'"'''' adh yazilan izlerni~tir. Akademik rnakaleleri daha sonra gelmektedir.. •..•. Aynca sosyometri ile ilgili yurtdl~mda yaymlanml~ benzer makaleleri
oldugu da gOriilrnektedir.......•
Kosemihal sosyometrinin sosyal bilirnler iizerindeki etkinligine inanmakta ve 'Moreno'nun mikrososyolojik olaylara tatbik ettigi ye~itli sosyometri metotlarl ve bunlarm dayandlklan kendiligindenlik-yaratJclhk-eylem kurarnlan tek
kelirne ile sosyometri XX. ytizyil insan bilimleri alamndaki en biiyUk bulu~lar
dan biri sayilabilir. Sosyornetrik devrim sayesinde artJk insan bilimlerinin hlzla
geli~meleri beklenebilir' demektedir6. Sosyometrinin Tiirkiye'de tanltJClSl olmasma ve sozkonusu yontemi "devrim" olarak nitelemesine ragmen Kosernihal'in
yah~malarl hep teorik dUzeyde kalml~ ve sosyometri ile ilgili herhangi bir uygulama yapmaml~tlr. Kosernihal'in 1972'de oliimiinden sonra konu giincelligini
kaybetrni~ fakat sosyornetrinin Tfukiye'deki macerasl, Dr. Nihat Nirun'un onerisi sonrasmda YOK kanunuyla sosyoloji bolUmlerinde anabilim dah olmaslyla
devam etrni~tir7. Sosyoloji sosyornetriyi Tfukiye'de yabuk tamtrnl~ olrnasma
'" Cumhuriyet Gazetesi, 4.4.1958.
** Cumhuriyet Gazetesi, 14.4.1958.
*"'>It Cumhuriyet Gazctesi, 23.5.1958.
**** Cumhuriyet Gazetesi, 10.6.1958.

***** CumhurlyctGazetesi,25.ll.1958.
****** "Cybernetic, Sociometry, Microsociolgy", istanbul Univcrsitesi Edebiyat Faktiltesi Sosyoloji Dcrgisi,
1959, Say!: 13-14.
"Moreno Bir Hasta Kemanclyt Nastl iyi Etti", istanbul Universitesi Edcbiyat Fakiiltesi Sosyoloji Dcrgisi,
1960, Say!: 15.
"Sanat vc Fikir i~lfileri", istanbul Oniversitesi Edcbiyat Fakiiltcsi Sosyoloji Dcrgisi, 1961, SaYI: 16.
"Sosyomctrinin Temelleri", (ifcviren), istanbul Onivcrsitesi Edebiyat Fakiiltcsi Sosyoloji Dcrgisi,

1961, Say>: 16.
"''''''''''''''''''' Sociometry, Cybernetics", "Group Psychotherapy" dergisi, New York, 1959.
"Cybernetics, Sociometry, Microsociology", Niimberg, 1961.
"Art Workers and Mental Workers", Niirnberg, 1963.
6 Kosemihal, Nurcttin $azi, "Cybernetic, Sociometry, Microsociolgy", istanbul Dniversitesi Edcbiyat
Fakiiltesi Sosyoloji Dergisi, 1959, Sayl: 13-14, s.88-89.
7 Dikc91igil, Bcylii, "Sosyometrinin Amay, Konu vc Metod A91smdan Sosyolojideki Yeri", A.D. DTCF,
Sosyoloji Dcrgisi, Say! I, Ankara, 1996, s.70.
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ragmen konu ile ilgili Kosemihal'in yah~malan dl~mda teorik yaym son derece
az kahrken uygulamanm da yok slmrh oldugu hemen goze yarpmaktadlr.
Sosyometrinin Moreno Tarafmdan

Geli~tirilmesi

Moreno'ya gore son yiizelli yil iyinde (1954) sosyal bilimler sosyoloji, bilimsel sosyalizm ve "sosyometri" gibi iiI' akim halinde geli~mi~tir. Bu iiI' aklmdan sosyoloji ba~langlyta her~eyden once kendine, biitiin sosyal bilimleri iyine
alacak bir yeryeve kunnaya sava~ml~lir. Sosyalist doktrin, ozellikle proletarya
devrimini hazlrlamaya, kl~klrtmaya yone1mi~tir. Sosyometrinin ba~hca amaCi
ise insam iil~mek ve a~ildamaklir8.
Sosyometri bir ziimrede insan ili~kilerini eylem halinde, canh halde,
olmakta iken olyiiye vuran bir bilimdir. Yani, sosyometri olmu~ bitrni~, olmii~
sogumu~ olaylarla degil, olmakta olan dipdiri olaylarla ugra~lr. Sosyometri her~eyden once 'demokratik' bir teme1e dayamr.
Moreno'ya gore, "Sosyometri halk tarafmdan halk iyin hazlrlanml~ bir halk
sosyolojisidir." Demokrasinin oziinde seyim vardlr. Sosyometri demokrasinin
teme1ini olu~turan seyim mekanizmasml, bilimsellikle, deneyleme yontemine
dayanan birtaklm tekniklerle (sosyometri testi gibi) incelemeye yah~lr9.
Sosyometrik sisteminin temel ta~lan kendiligindenlik ve yaraliclhk ile
eylem kavramlanchr1o• Roller teorisinden de yararianlhr. Temel sosyometri metotlan ve teknikleri psikodrama, Sosyodrama ve sosyometri testidir ll . Sosyal
ziimrelerde gomlen orgiitiin onem(fli olymeye yarayan aray sosyometri testidir.
Sosyometri testi sonucunda elde edilen cevaplann birbirine baglanmasl ve bireylerin ziimredeki miinasebetleri ve ziimredeki durumlannm ifade edilmesi teknigi
sosyogram olarak ifade edilir. Moreno'ya gore bir toplulugun yaplsal analizini
bu derece aylkhkla ortaya koyabilecek ba~ka bir yol bulunmu~ degildir 12 •
Bu tekniklerden psikodramaYl Moreno Viyana'da doktoriuk yapligl slrada
birgiin parkta dola~lrken oyun oynayan yocuklardan esinlenerek ortaya ylkarml~lir. Moreno bu olaYl ~oyle aktanr: iki karde~ parkta "anne-yocuk oyunu"
oynamaktadlr. Aralannda ~u konu~ma geyer:
'Alli ya~mdaki Agabey:
~imdi tokadl yersin."

"~u

yemegi dogru diimst yeo Mlzmlzhk etrne,

8 Moreno, ~cv: N.~. K6semihal, "Sosyomctrinin Tcmcllcri", Sosyoloji Dergisi, SaYl:16, istanbul, 1961,
s.63-64.
9 Koscmihal, N.~., "Onsoz", Sosyomctrinin Temellcri, ,s.X.

10 Moreno, aym escr, s.49.
11 Moreno, aym cscr, s.67-82.
12 Moreno, aym escr, s.86.
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Kiiyiik hiddetle: "Sen lOok kotiisiin. <;:ok kotii annesin, hep beni doversin,
Heinrich (anne roliinde olan agabey)'e hiy dokunmazsm.'
iki yocuk arasmdaki bu konu§madan hareket ederek Moreno §oyle bir
ylkanm yapar: Demek ki yocuklar olsun, ilkeller olsun, giinliik hayatta ye§itli
baskllar yiiziinden aylga vuramadlklan istek ve duygulan, kendiligindenlik
olarak oyunda, tiyatroda rahatya aylga vunnakta, bo§altmakta boylece ruh ferahhgma ula§makta ba§ka bir deyimle bir ruh tedavisinden (psikoterapi) geymektedir. Peki tabiatm tedavi amaclyla yocuklan tabii bir §ekilde siiriikledigi
"oyun" dan neden herkes yararlanmasm; neden oyun genel bir tedavi metodu
olarak kullanIimasm? Boylece Moreno'nun kafasmda psikodrama dogmu§ oluyordu 13 •
Sosyometrinin psikodramadan ba§ka tekniklerinden biri olan "sosyometri
testi"nin de benzer bir hikayesi vardlr. Tip ogrenimini tamamlayan Moreno,
Birinci Diinya Sava§mdan sonra Viyana yakmlannda bir miilteci kampma tayin
edilmi§tir. Kampta hekim olarak gorev yapan Moreno, barakalarda ya§ayan ve
yevrelerindeki ailelerle yab§an, kavga eden ailelerde psikosomatik reaksiyonlarm belirgin §ekilde fazla oldugunu gozlemi§tir. Bu sorunu yozmek iyin uyu§an
aileleri aym barakada toplaYlp, birbiriyle anla§an barakalan da yan yana getirmeyi planlar. Boylece her aileye sorulmak iizere bir soru cetveli hamlar. Cetvelde "Hangi ailelerle kom§uluk etInek istersiniz?" sorusu vardlr. Cevaplarl
aldlktan sonra, durumu aylkya gonnek iyin bir kaglt iizerine her aileyi bir daire
ile gostererek, yekim ve itimlerin* diyagramml yizer. Ortaya, baZI ailelerin herkesye sevildigi bazIianmn ise itildigi sonucu Ylkar. Aldlgl sonuylara gore kampta yeni bir diizenleme yapar, ve kavgalann neredeyse durdugunu gozler. Bu
deney ile "ziimre dinamik"ini inceleyecek bir yolun belirdigini; bir toplulukta,
insan ili§kilerinde bazl degi§iklikler yapmakla, yab§malar, gerginliklerin onlenebilecegini, bpkl bir bireyi iyile§tirir gibi, bir ziimreyi de iyile§tinnenin miimkiin olabilecegini anlaml§tlr. Moreno bu konudaki incelemelerini ABD'ye yerle§tikten sonra New York Universitesinin destegiyle geli§tirir'4 .
ABD'de 1934'de Ba§kan Roosevelt de Moreno'nun yah§malarlyla ilgilenmi§, 1929 krizinden sonra Califomia'ya ba§layan gOyiin durdurulmasl iyin sosyometriden yararlamlmaSInl istemi§tir. Boylece Moreno'nun yah§malan,
ABD'nin Atlantik klYlsmdaki endiistri kurumlanna, iiniversitelere, kolejlere ve
ABD'nin her tarafma, ye§itli kurumlanna hlzla yayIimWbr. Omegin 1944'de
ABD Hava Ordusunda John G. Jenginss, Pasifik'te iistlenmi§ havacllara sos13 Koscmihal. N.S., "Onsoz", Sosyometrinin Tcmcllcri" s.VI-VII.

• C;ckim vc itim sosyomctri tcrminolojisindc slk slk kullamlan iki kavramdtf. Bircylcrin birbirlcrinc kallt
hisscttiklcri pozitif YC ncgatif duygular anlamma gclmcktcdir.
14 Koscmihal, N.S., "Onsoz", Sosyomctrinin Tcmcllcri. s.lX.
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yometri testi uygulaml§tJr. Hava ekiplerini meydana getiren iiyeler arasmda
<;ekim ve itimler birligin <;ah§maSlm etkiliyordu. Sosyometri testi uygulamp da
her "pilot"a istedigi arkada§laria u<;mak imkam verilince kaYlplarm %25-50
oranmda dii§tiigii belirlenmi§tir. Giderek Amerikan ve ingiliz askeri birliklerinde, ziimreleri, ekipleri iiyelerinin isteklerine gore diizenlemek genelle~mi~
tiro Endiistri hayatma uygulanan sosyometri testleri sayesinde de kazalar yan
yanya azalml§, iiretim hlzla artmaya ba~laml~!lrl5.
Moreno Hudson'daki "Su<;lu <;:ocuklarevi"nde de konu ile ilgili denemeler yapml§tJr. Sosyometrininen yaygm uygulamasmm egitim alanmda oldugunu; egitimin dl§mda uygulama alammn endiistri oldugunun altml <;izer. Hudson
Su<;lu <;:ocuklarevi'ndeki i~ atolyesindeki buharla i§leyen <;ama~lfhanede i§
problemleri oldugunu gozler. Problemin nedeninin burada bulunan klzlann birbirlerini itmeleri oldugu varsaYlmlm ileri siirer; bu yiizden i§lerin durdugu kamsmdadlr. <;:ama§lrhanede <;ah§an klzlarm dii~manca kar~!lildl etkileri ziimrenin
bir biitiin olarak i§birliginde bulumnasma engel olur ve i§ birka<; defa tamamlY"
la durur. Yiiriittiigii <;ah~malar varsaYlmlm destekler. Bu <;ah~ma1ar yaplldlktan
sonra endiistri sosyolojisi alanmda, ki~iler araSI ili§kiler, ziimre yapilarlyla verimlilik arasmdaki fonksiyonel bag tekrar tekrar gosterilmi~tirI6.
Moreno'ya gore endiistride kaza egilimi, i§<;inin sosyometrik durumuna
baghdlr. incelemelere gore, kaza egilimi bireyler arasmdaki <;ekimlerle ters
oran!lhdlr. Yani ziimrede bireyler ne kadar <;ok sempatiyle birbirlerini <;ekerse,
kazalar 0 kadar az olur. Endiistri gibi resmi orgiitlerdeki ki§ilerarasl ili§kilerin
onemi ortaya koyulduktan sonra, 'Silalih Kuvvetler'de de bunun onemi gosterilmi§tir. Endiistride kaza egilimiyle sosyometrik se<;im arasmda bulunan ili~ki
orduda yap!lan incelemelerle kuvvetlenmi§tir!7.
Sosyometri aynca iskancilan ilgilendiren bir go<; ve yerle~tinne sosyal
psikolojisi, psikologlan, sosyologlarl, psikiyatrlan ilgilendiren, yalmz bireylerin
degil ziimrelerin de ruh tedavisiyle ugra~an bir sosyal psikiyatridir. Egitimde
bireylere sosyal <;evreye uyacak esnek bir egitimin verilmesini savunur. Bunun
da ancak kendiligindenlik egitimiyle olabilecegini ileri siirer!8.
Sosyometri ve Teknikleri

Daha once de ifade edildigi gibi Moreno sosyometriyi 'eylem halindeki
insan ili§kilerini Ol<;en bir bilimdir; ge<;mi§te olmu§ bi!ini§ olaylarla degil, canh
15 Kosemihai, N.$., "On56z", Sosyomctrinin Temclleri, s.lX·X.
16 Moreno, J.L., 'Sosyometri vc insan Bilimi', Sosyomctrinin Temcllcri, LO. Edebiyat Fakiiltcsi Yay.,
s.XXXV.
17 Moreno, Sosyomctri vc insan Bilimi, s.XXXVI.
18 Koscmihal, N.S., "On50z", Sosyomctrinin Tcmcllcri" s.Xl.

117

olaylarla ugra~lr' biyiminde tammlamaktadlr. Bu tamml yapml~ olmasma ragmen sosyometri ile ilgili olarak kimi zaman teknik, kimi zaman yontem, kimi
zaman yakla~lm tammlamalanmn yapildlgl da goze yarpmaktadlr. 0 halde sosyometri nedir? Bu soruya verilecek yamt, sosyometriyle ilgili tutumlara baghdlr.
Sosyometri ile ilgili tutumlar ki~inin sosyometriye bakl~mdaki konumuna gore
degi~mektedir. Sosyometrinin sosyoloji tarafmdan Tiirkiye'ye tamhlmasma ve
Moreno'nun 'toplum sosyolojisi' tammlamasma ragmen halihazlrda sosyolojideki geyerliligi ile ote yandan psikoloji ve psikiyatrideki kullamml hiy ku~kusuz
birbirinden yok farkhdlr. Bu nedenle sosyoloji alanmda yah~an bir ki~inin olumlaYlcl olmayan tutumuna kar~illk psikoloji alanmda yah~an bir ki~i son derece
olumlaYlcl bir tutum sergileyebilmektedir. Sosyometri konusunda yah~an Ustiin
Dokmen'in yakla~lml da bu dogrultudadir. Dokmen ~oyle demektedir: Literatiirde sosyometri yanma herhangi bir slfat almakslzm anlhrken buna kar~lhk,
ornegin Moreno'nun 'rol kuraml' denilmektedir. Bunun nedeni, sosyometrinin
nevi ~ahsma miinhaSif bir yakla~un olmasldlr. Vine kendine ozgiiliigu bilimler
smlflamasmda belli bir yere oturhna giiyliigu olmasmda da goze yarplyor. Sadece sosyometri ya da sosyometrik yakla~lm demek daha dogru goriinmektedir".
Konuyu daha iyi aylklayabilmek iyin Moreno'nun yakla~lmlDa biraz daha
deginmek gerekmektedir. Sosyometrik gorii~e gore her toplumun, her toplulugun goriinen bir resmi ~ekli vardlr. Buna di~ toplum denir. Bir de bu resmi
giiriinii~iin altmda isteklere, sevgilere, nefretlere, sempati-antipatilere, yekimlere-itimlere dayanan, ilk bakl~ta goriinmeyen (ancak sosyometri testiyle belirlenen) birtakun grupla~malar vardlr. Buna sosyometrik matrix denir. Dl~ toplumla sosyometrik matrix'hi yah~maSI ise sosyal geryegi meydana getirir. Dl~ toplumla sosyometrik matrix arasmdaki aynhk ne kadar yok olursa, sosyal geryekteki gerginlik 0 kadar fazla olur. Demek ki toplumlarda oldugu gibi en kiiyiik
ziimrelerde de (bir slmf, bir i~ ekibi, bir profesorler kurulu) her an alttan alta
kayna~an birtalam sempatilerin antipatilerin, sevgilerin, nefretlerin meydana
getirdigi grupla~malar (sosyometrik matrix) resmi topluma (dl~ topluma) kar~l
ayaklanmaya, onu devinneye, Ylkmaya egilimlidir. Bu yiizden oncelikle bu
kiiyiik ziimredeki mekanizmaYI anlamak gerekmektedir.
Sosyometrideki iki temek kavramm kendiligindenlik ve yarahclhk oldugu
iizerinde durulmu~tu. Kendiligindenlik ve yarahclhk ne birbirine e~ hatta ne de
birbirine benzer olu~umlardlr. Bir kimsede kendiligindenlik yok kuvvetli olabilir fakat hiybir ~ey yaratamaz. Ba~ka bir insanda yarahclhk giiylii olabilir fakat
kendiligindenlik sozkonusu degildir. Yalmz bir tek varhkta her tiirlii kendiligi19 D5kmcn, aym cscr, 5.16.
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denlik yaratlclhk olur; kendiligindenlikle yaratlclhk birle~ir, birbirine e~ olur; 0
da Tanndlr. Bu kavramlan daha iyi aylklayabilmek iyin ~u omekler verilebilir.
Bugiine kadar bir yok Michelangelo, bir yok Beethoven dunyaya gelmi~tir. Ama
bunlardan sadece bir tanesi ba~ eserler yaratml~, sadece bir tanesi senfoniler
bestelemi~tir. 0 halde yaratlClhklarl olan bu ki~ileri digerlerinden aYlran nokta
kendiligindenlikleridir20 . Dokmen spontanhk ve yaratlClhkla ilgili aylklamalan
~oyle tamamlamaktadlr: Spontanhk duruma uygun uyancdar ilretebilmek ya da
dl~andan gelen uyarlcllara uygun geribildirimler vermektir. Yaratlclhk ise kIsaca, yeni bir du~ilnce ya da davranl~ ortaya koymak, yeni bir senteze ula~mak,
ortaya yeni bir fuUn Ylkartmaktlr2l •
Moreno'ya gore yaratlclhk ve spontanhk birbirlerine baghdlrlar; fakat iki
ayn kategori olu~tururlar. Yaratlclhk bir toz, spontanhk ise bir katalizordilr.
Moreno'ya gore varhk bir butilndilr. Bu butilnliik iyinde insam degerlendirirken eylerrtin onemini gozden kaylrmamak gerekir. insanhgm evrimi surecinde eylem dilden once gelir. insan doga etkile~iminde halta insan insan etkile~iminde ilk basamak eylemdir. Once eylem ortaya ylkar, dil daha sonra
geli~ir. Sozsilz ileti~im sozlU ileti~imden once ortaya Ylkml~tlf. K.i~elerarasl sozlu
ileti~imin henilz geli~medigi yaglarda beden dili ki~ilerarasl etkile~mde onemli
i~leve sahiptir. Zamanla sozlu ileti~im geli~tikye sozsuz ileti~imin etkisi butilnu
ile azald!, fakat tamamen kaybolmadl.
Eyleme dayah ileti~im hem insanhgm geli~imindeki ilk ileti~im tamdlr,
hem de her bireyin yocuklugunuda sergiledigi ilk ileti~im tamdlf. Moreno, eylemin insan ya~ammdaki oneminden hareket ederek, insanlarm duygu ve du~un
celerini eylem halindeyken (akt ile) ifade edebilecekleti bir tedavi yonetimi
geli~tirmek istemi~tir. Bu yabanm UrUnu psikodramadlr22 •
Moreno sosyometride geyen rol kavramml kitabmda roller teorisi ba~hgl
altmda incelemi~tir. Her rol bireysel ve kolektif unsurlann kayna~masl gibi
gorilnur. Bu iki ye~it etmenden dogar, biri 'kolektif paydalar digeri de bireysel
farkhla~malardlr. "Ben" denen ~eyin kavranabilir taraflan kendini rollerde gosterir. Herhangi bir kUltilr ~ekli, roller araclhglyla ve ye~itli roller arasmdaki
milnasebetlerle kendini en iyi ~ekilde belirtir. Bu yilzden rolU bir ki~ilik yada ego
gibi degil de bir referans sistemi gibi ele almak daha yararhdlr23 • Rol kavraml
sosyometri testi ve psikodramada temel kavram niteligindedir.
Psikodrama, Moreno tarafmdan dramatik metot ile geryegi ara~tlran bir
bilim olarak tammlanml~tlr. Alam ki~iler araSl ili~kiler ve bireysel mikrokoz20
21
22
23

Moreno, aym cscr, s.49~50.
Dokmcn, aym cscr, s.22.
Dokmcn, aym cscr, s.20~21.
Moreno, aym cscr, 5.67.
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moslardlr. Psikodramatik metot iizellikle be~ araytan faydalamr: Sahne, denek,
yiinetici, yard,mc, egolar, dinleyiciler24 . Amay, psikodramamn bu araylanndan
faydalanarak problemi eylem halinde iken ortaya Ylkannakllr.
Moreno sosyodramaYI ziimreler ve kolektif ideolojiler arasmda beliren
ili~kiler iizerine etkin ve derinligine bir ara~llnna metodu diye tammlaml~llr.
Ziimre belirli birey saylSl ile tammlanmaml~llr. Herhangi bir yerde ya~ayan ne
kadar insan var ise hepsinin ya da biy olmaz ise aym kiiltiir yevresine bagh
insanlan iyine alabilir. Bir ziimrede aym kiiltiire bagh bireylerin aym sosyal
rollerle ve kiiltiir roHeri ile iirgiitlenmi~ bulunmalan varsay,mma dayamr. Bu
yUzden bireylerin kimler olduklan ya da saYllan pek iinemli degildir. Sosyodramada ziimre psikodramadaki bireyin yerini tutar25.
Sosyometri insan toplumunun kendine has bazl kanunlarla idare edilen
kendine has bir diizeni olan bir geryek oldugunu gostenni~tir. Sosyometri testi
sosyal ziimrelerde giiriinen iirgiitiin iinemini iilymeye yarayan bir arayllr. Denege, bulundugu ya da bulanabilecegi ziimrede arkada~hk etmek istedigi kimseleri
sonnaktan ibarettir. Denekten ziimresinde ya da ziimresi dl~mda bulunan kimseleri yekinmeden seymesi istenir. Sosyometri testi ziimreler iyinde beliren yekim ve itimlerin l~lgl altmda sosyal yapllan inceleyen bir arayllf. Bu test aile, i~
ve okul ziimrelerinin incelenmesi i9in kurulmu~tur. Se<;im ile saglanan miinasebetlerle zorla kabul ettirilen miinasebetlerin yogu zaman degi~ik olduklan bireyin durumunun da bagh bulundugu biitiin bireyler ve biitiin ziimreler ele almmadlkya tam anlamlyla belirtilemeyecegi ispat edilmi~tir. Sosyometri testi sonucunda deneklerden elde edilen bilgiler birbirlerine baglanarak 'sosyogramla'
§ematik olarak ifade edilir26.
Son olarak Moreno'nun geli~tirdigi tenninolojideki iki kavram "tele" ve
"sosyal atom" kavramlan iizerinde durulacaktlr. Tele kavramml Moreno ortaya
atrm~llr. Tele, iki insanm birbirlerinin iy diinyalanm, neler hissettiklerini kar~l
hkh olarak ya~amalan demektir. Moreno empatinin tek yonlii oldugunu, telenin
ise iki yonlii oldugunu belirtmekte, empatiyi telenin bir bile~eni saymaktadlr.
Eger insan kar~lSlndakinin neler hisseUigini hissedebiliyorsa, bu durum tek yonlii
duygu akl~ldlr ve empati olarak adlandmhr. Bu duygu akl~lmn iki yonlii olmasl
halinde tele ortaya Ylkar. Aralannda tele ili~kisi bulunan ki~ilerin birbirlerini
k~lhkh olarak yektikleri soylenebilir. Sosyal atom ise Moreno'ya gore sosyal
evrenin en kii<;iik birimidir. Bir ki~inin sosyal atomunun merkezinde bu ki~inin
kendisi, yevresinde ise kendisi iyin onemli olan ki~i1erin yerle~tigi dii~iiniiliir27
24
25
26
27

Moreno. aym cscr, s.74-75.
Moreno, aym cscr, s.80-81.
Moreno, aym cscr, 8.83-86.
D6kmcn, aym cscr, 8.41-42.
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Kisaea ineelenmeye yah~!ldlgl gibi sosyometri tekniklerinde temel olarak
bireyden hareket edilmektedir. Bireyden hareket ederek bireyi iyile~tirmek,
giderek toplumdaki huzursuzluk da bu kaynaktan geleeegi iyin dolaYlslyla ziimreyi ve toplumu iyile~tirmek temel hedeftir.
Ele~tiriler

Sosyometrinin sosyoloji iyindeki konumunun ve tekniklerinden yola
pkarak orijinin ve hedefinin birey mi yoksa toplum mu oldugu yolundaki ku~u
lar veya ele~tiriler bugiin bizleri me~gul ettigi gibi yagda~lan tarafmdan da telaffuz edildikleri goze yarpmaktadlr.
Sosyometrinin bugiin batlda da sosyoloji kapsarmnda yer almadlgml28
ifade eden Dikeyligil, sosyometriye yoneltilen ele~tirileri ~oyle aktarmaktadlr:
KiiYi.ik gruplarm yaplsl, etkile~im agl, statU ve rol davranl~lan, liderlik, degerler
ve normlar, sosyalle~me gibi temalar mikrososyolojinin konusunu olu~turur.
Sosyometri ise, grup yaplsml bireyleri arasmdaki yekim-itirn eylemlerine gore
ortaya koymaya yah~an bir yakla~lm olarak daha yok bireyi hareket noklaSI
ahm~tlr. Bu ozelligi onu daha ba~langlyta diger mikrososyoloji teorilerinden
farkh bir duruma sokmu~tur. Makrososyoloji ve mikrososyoloji alanlanm yakla~nnlannda biitiinle~tiren Sorokin ve Gurviteh bu hususlarda sosyometriyi
ele~tinni~lerdir. Sosyometriyi biiyiik olyiide sosyolojik bakl~ aylSlndan yoksun
sayan bu ele~tirilerin hakhhk payml bugiin teslim etrneliyiz. Sosyometrinin
degi~en konumu ile de bu ele~tiriler dogrulamm~tlr, diyebiliriz29.
Gurviteh, sosyometrinin sosyal realiteyi, sadeee itme yekme. tercihlerine
indirgemi~ olmasml biiyiik bir zaaf saymaktarur. Moreno ve onnn disiplininde
sosyal realitenin psikolojik diizeyine yok iistiin bir konum verildigi aylkya
goriilmektedir. Bu diizeyde kolektif psikoloji ihmal edilirken, biitiin ilgi bireyi
esas alan zihinlerarasl psikoloji iizerinde yogunl~tmhm~tlr.
Sosyometrinin bireyi hareket noktasl alarak grubu ihmal etrnesi de sosyolojik ba1a~ aylsmdan ele~tiri konusudur. Bireyin potansiyel ve fiili ili~ki baglatm ~ek
linde ifade edilen sosyometrideki sosyal atom kavranu, "ben" ve "digerleri" ile
smlrlandmlnu~tlr Bu ele~tirilere gore Moreno, sosyal ili~kileri yalmz bireyler
arasmdaki yekim ve itime indirgedigi.iyin psi~ik hayatm yalmz "ben" ve "ba~kasl"
arasmdaki ili~kilere dayandlgl bir psikolojiye yone1mi~tir. Bunun sonueu "biz"
yani kolektif psikolojiyi, sosyoloji diliyle grubun biitiiniinii ihmal etrni~tir. Hatla
Gurviteh, "biz"in ihmal edildigi degil, gormezden gelindigi kanaatindedir10.
28 Dik~ligil, aym makaic, s.37.
29 Dikc91igiJ aym makale, s.57.
30 Dikcyligil, aym makalc. 5.57.
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Sorokin'in ele~tirileri de Gurvitch'in ele~tirilerine paraleldir. Sorokin, sosyometriyi, pozitivist paradigmamn sosyal bilimler iyin ongordiigii, tabii bilimlere benzeme ~artIm yerine getirmek amaclyla insana ait her~eyi olyiilebilir
kabul ederek olyiitler geli~tirme yabalanm ele~tirmektedir. Sorokin'in ele~tiri
lerinin zaman iyinde dogrulandlgmm delili, oransal olyeklerin insan ili~kilerinde
uygulanamayacagl geryegidir.
Biitiin bunlardan sonra sosyometrinin psikiyatri, psikolojik danl~ma ve
sosyal psikoloji arasmda bir yer i~gal ettigini soylemek gerekmektedir. Psikodrama psikiyatride, sosyometrik test ve psikodrama psikolojik danl~mada, sosyometrik testIer de olyekler olarak sosyal psikolojide kullanilmaktadlf31. Bize
gore, amay ve konu baklmmdan sosyometri ne ba~langlyta ne de ~imdi sosyolojinin kapsammdadir. Moreno'nun gii.ylii ki~iligi ve ~ol1fetinin yamslfa; sosyometrinin 0 donemde popiiler bir disiplin olmasl, Sorokin ve Gurvitch'in ele~tiri
lerine ragmen, sosyometrinin sosyoloji kapsammda gOriilmesini saglaml~!ir32.
Sonu~

Sosyoloji bOliimlerinde. bir anabilim dah olan sosyometri iizerine, Moreno'nun ya~am oykiisii ve sosyometriyi olu~turmasma paralel, bir yoziimleme
yapmaya yah~lhm~!ir. Dikeyligil'in makelesinde belirttigi iizere Moreno'nun
Sosyometri Akademisi (New York Beacon) tarafmdan "Honorary Degreee" ile
odiillendirilen Kosemihal'in bile uygulamah yall~masmm bulunmadlgl, yok az
tezin yapildlgl bu konu iizerine ylkanlabilecek sonuylar burada ifade edilmeye
yah~ilacaktlf.

Oncelikle ifade edllmesi gereken nokta Moreno'nun "Who Shall Survive"33 adh kitabmm Kosemihal tarafmdim 'Sosyometrinin Temelleri' adlyla yevrilmesine kar~ilik kitabm ingilizce isminin'Yanna Kim Kalacak' biyiminde
olmasldlr. Sosyometrinin Temelleri ismi pek dikkat yekici olmamasma ragmen
"Who Shall Survive" Moreno'nun hedefi konusunda aylklaYlcl bir ba~liktlr.
Ustiin Dokmen "Yanna Kim Kalacak"m anlamlml ~oyle aylklamaktadlr:34
Evrende dogal aYlklanma vardlr, ancak giiylii olanlar, tutunabilenler, yevrelerine
uyum saglayabilenler varhklanm siirdiirebilirler, yanna kalabilirler. Uyum saglamayanlar ise salmeden yekilir. Toplumda yalmz kalanlann, ki~ilerarasl et31 DikcCligil, aym makale, s.58.
32 Dikcyligil. aym makate, s.40.
33 Eserin ash ingilizcedir. ilk bask lSI 1934'dc Haveli ikinci baskisl da 1953 de yaytUlanml~hr. P.H. Maucorps
ve M.H.Lcsage tarafmdan Franslzcaya c;:cvrilcn cser 1954 ydtnda "Pressc Universitaire de France" taraftndan "Fondemcnts de la Sociometric" adtyla yaymlanml~ttr. Moreno bu basktya aynca biT onsoz yazml~t1r.
(Aktaran N.$. Kosemihai, Sosyoloji Dcrgisi, Sayl:16, istanbul, 1961)
'.
34 Dokmcn, aym cser, 5.4.
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kile~im

oriintiileri i9inde dezavantajh durumda bulunanlann yanna kalma
fazla degildir. Ancak, sosyometriden yararlanabilirsek, sosyometri
kapsammdaki diizeltici/tedavi edici teknikleri kullanabilirsek, yarma herkes kalabilir. Eger, sosyometrinin ilkelerini dikkate ahr, psikodramadan
yararlamrsak, toplumda yalmz kalml~ ya da itilmi~ ki~ilerin ruhsal apdan
geli~meleri dolaylSlyla da i9inde bulunduklarl dezavantajh durumdan kurtulmalan miimkiin olur.
~anslan

Bu aylklamanm anlaml, psikoz, nevroz gibi hastahk te~hisi konmu~ ki~i
lerin psikodrama yoluyla tedavi edilmeleri durumunda insanhgm kurtulacagl
~eklinde degildir. Vanna ula~mama tehlikesi biitiin insanlar iyin gegerlidir. insanla doganm birle~mesinden ortaya robotlar 9lkar. Robotlar insanlar gibi spottan ve yaratICl olma ~ansma sahip degildirler. Spontan ve yaratIcl olan insanlar,
geli~me, iireme, diinyada tutunma ve dolaYlslyla da yarma kalma ~ansma sabiptirler. insanlar sabip olduklan spontanhgl ve yaratIClhgl giderek kaybetmektedirler. Makineyi yaratan insan makinenin k6lesi olmu~tur. Robotu yaratan insan
robotla~ml~tIr. Spontanhk ve yaratIClhlanm kaybederek robotla~an insanlann ise
toplumda ve diinyada tutunma ~anslan azalmaktadlr. Moreno'ya gore sosyometrinin giirevi ya da amacl, insanlarliI spontanhklarml ve yaratIclhklanm
kullanmalarma yardlmcl olmak ve biiylece onlarm yarma kalma ~anslanm
artIrmaktIr35 .
Bu durumda a91k9a ortaya 9lkmaktadlr ki Moreno'nun amaCl, modern toplumun insamm, problemli insam, problemleriyle ba~a 91kma konusunda uyarmak, ona yardlmcl olmak, bireyi tedavi etmek hatla giderek modern toplumu
kurtarmaktlf. i~te, yok kolayhkla bireyi ylkl~ noktasl aldlgl gozlemlenen sosyometrinin, kurucusu bir tIp doktoru olmasma ragmen zaman zaman sosyoloji
olaraktammlanmasmm nedeni anla~I1maktadlr. Bu da sosyolojinin alanl ile'
ilgili bir ba~ka soru i~areti olabilir.
Dokmen, ~oyle demektedir: Bir gruba sosyometri testi uyguladlglmlzda, 0
gruptaki biitiin bireyleri, adeta bir anketor olarak kullanml~ oluruz. Diger bir
ifade ile, sosyometrik inceleme, sadece birka9 ara~tlflnacmm ki~isel gozlemlerine dayanan inceleme ~ekli degildir. Bu dii~iinceden hareketle Moreno, ba~
langl9ta sosyometriyi, sosyolojide bir "devrim" olarak tanlmlaml~tIr. Onun bu
dii~iinceleri etkili olmu~, iilkemizde dabil bazl iilkelerde sosyometri ile ilk ilgilenenler sosyologlar olmu~tur. Ancak sosyometriyi sadece sosyolojinin konusu
saymak her halde miimkiin degildir. Bir sosyolog, sosyometri testini uygulayabilir ve elde ettigi bulgulan degerJendirebilir. Fakat bu testi izlemesi gereken
psikodramaYl, ancak psikoloji ya da psikiyatri alamnda temel bilgi sahibi tera35 Dokmcn, aym cscr, s.5.
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potler/yoneticiler ger,ekle~tirebilir. Sosyometrinin tiim teknikleri bir biitiindiir.
Eger bir sosyolog, yalmzca sosyometrideki grup teknikleri ile yetinmek isterse,
bu yakla~lm, sosyometrinin biitiinliigune zarar verir. Sonu, olarak sosyometri
yalmzca sosyolojinill konusu say!lmamahdlr. Sosyometri, sosyolojinin, psikolojinin, psikiyatrinin ve psikolojik dam~ma ve rehberligin kesim noktasmda bulunmaktadlr36.
Sosyometri kar~lsmda tutum ah~larda konumun etkili oldugu iizerinde
durulmu~tu. Pratik sonu,lan a,lsmdan alanmda yararlanan ve geli~ebilecekken
yeterince geli~memi~ olan sosyometri iizerine dikkatieri ,ekmek isteyen Dokmen, 'yalmzca sosyolojinin konusu say!lmarnahdlr' derken, sosyoloji alanmda
,ah~anlar da konu iizerine kritik eden degerlendinueler yazlyorlar. Bununla beraber gozardl edilmeyecek nokta ba~ta psikodrama olmak iizere sosyometrinin
ozellikle psikiyatrlar tarafmdan Tiirkiye'de i~levsel olarak uygulanmasldlr. Prof.
Dr. Engin Gen,tan ve Prof. Dr. Abdiilkadir Ozbek tarafmdan Tiirkiye'de geli~tir
ildigi bilinmektedir. Ozbek, Grete Leutz ile "Psikodrama Sahnesel Etkile~im"
adh kitabl yazml~, Anne Schiitzenberger-Ancelin'den Psikodrama adh kitabl
,evinui~tir. Aynca psikoterapistierin kurdugu Psikodrama, Grup Psikoterapisi
ve Sosyometri Egitim ve Uygulama Enstitiisiinde ,ah~malar devam etrnektedir.
Sosyometri, daba ,ok kii,iik gruplann top lam sosyal psikolojisidir; psikodrama
yoneticileri, sosyal psikoloji ile ugra~anlarm ,ok slk kullandlklan Moreno yakla~lmmm bir iiriiniidiir, bi,iminde tammlanmaktadlr37.
Sonuy olarak, Moreno'nun yakla~lmmdaki toplumlara bi,im venue,
denetleme, iyile~tinue egilimi dl~mdai giiniimiizde, biinyesinde barmdlrdlgl
birey orijinli ya da psikolojik egilimler dolaYlSlyla uygulamada psikoloji, psikiyatri, sosyal psikoloji a,llanndan geli~im gostenuesi beklenen bir sonuytur.
Bununla beraber uygulama alanmm ba~langl,ta bizzat Moreno tarafmdan da
endiistri olarak gosterilmesi ve pratik sonu,lannm ahnmasl konunun bu dogrultuda geli~mesini saglarnl~tJr. Hawthorne ara~tJnualarmm da yakm tarihi donem
i,inde ger,ekle~tigi gozoniine ahndlgmda endiistri ve i~letrnelerde esas hedefin
verimin arttmlmasl ve bunu saglayacak araylardan birinin de sosyometri testi
oldugu ortaya Ylkmaktadlr. Daba sonraki donemlerde i~letmelerde verimin arttmlmasmm insan ili~kilerinden ge,tiginin iyice belirginle~mesi iizerine birincil
ili~kilerden faydalanmak amaclyla ,ah~malar yaplldlgl bilinmektedir. Bu konuda 'kalite ,emberleri" orneginden de sozedilebilir. Son olarak eger, endiistri
36 Dokmen, aym escr, sA
37 Anne Schiitzenbergcr-Ancelin, Psikodrama, 9cv: Abdiilkadir bzbck, Grup Psikoterapileri Demegi YaY101,
'"

Ankara, 1995, $.104.
Kalitc ycmbcrlcri , Kendi yah~ma alanlannda, ozelliklc kalite ile ilgili sorunian saptamak, inceicmck,

yozmck iyin goniillii olarak diizenli arahklarla biraraya gclmi~
ki~idir. Aym 9ah~ma alanmda olup bcnzcr i~lcri yapanlardan

9ah~anlar
olu~ur.

toplulugu ... ideal sayl yedi sckiz
Amac;: ortak sorunlar olmasl. 1961

124

sosyolojisini konulanmn i9ine bu alan da dahil ediliyorsa 'sosyometri testi'nin
sosyoloji dahilinde oldugu ileri siiriilebilir. 6te yandan, sosyometri testinin endiistri ya da organizasyonlar i9indeki gegerliligi daha sonraki 9ah~manm konusu
olacaklir.

ABSTRACT

In this article author researches both genesis ofsociometry and Moreno's
life story with together. Author also tries to make clear several subjects. These
are introducing ofsociometry in Turkey by N. $. Kosemihal, sociometry's acceptance in sociology departments of Thrkish universities as a branch and debates
in this context. In addition, the article examines conditions that gave birth
sociometry and meaning of its existence as a branch.
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