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BİREYLER, yaşamlarını sürdürürken yaşam serüvenlerinden, deneyimledikleri olgu-

lardan kendi öykülerini oluşturmaktadırlar. Bireyler, zaman içerisinde oluşturdukları 
öyküler bağlamında yaşamlarına anlam yükleyebilirler. Bu bağlamda bireylerle yapılan-
dırılan terapötik müdahalelerde onların öykülerinden yararlanmak ve yapılandırdıkları 
öyküleri dinledikten sonra farklı yolları içerebilen yeni öyküler oluşturulmasına destek 
sağlamak söz konusu olabilir. Bu yöndeki müdahaleler, post modern bir paradigma olan 
öyküsel terapiden yararlanmayı öne çıkarmaktadır.  

Öyküsel terapi, sosyal yapılandırmacılığı kişisel yapılandırmacılıkla harmanlayabil-
mekte ve bu bağlamda danışanın sosyal, kültürel yapıları göz önüne alınarak öyküsüne 
ilişkin alternatif bakış açıları kazanması sağlanabilmektedir (Stiefel ve ark. 2017). Psiko-
lojik danışmanlar, danışanların öykülerinin yansıtıldığı bir sürece katıldıkları için, danı-
şanların öyküleri genellikle yeniden yapılanmakta, yeniden öyküleşmekte ve değişmek-
tedir. Psikolojik danışman, bireyin öyküsünden ne duyduğunu ve ne anlam yüklediğini 
sorabilir, bazı önemli yolları dikkate alarak öyküde dönüşüm gerçekleştirebilir ve son 
olarak meraklı bir dinleyici olarak katılımıyla öyküyü farklı bir şekilde yeni bakış açıla-
rıyla yeniden yapılandırabilir (Connelly ve Clandinin 1990). Bireyin öyküsünün yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin müdahaleler, çocuğun iç kaynaklarıyla ilişkili “öykü anlatıcılığı 
tekniğini” öne çıkmaktadır. Bireyin öyküsünü yeniden yapılandırma süreci post-modern 
paradigmada “sistemik müdahalelere” de işaret etmektedir. Bu çalışma öykü anlatıcılığı 
tekniğine ve sistemik müdahaleye kuramsal olarak derinlemesine değinmekte olup 
kuramsal bir araştırma niteliği taşımaktadır. Kuramsal araştırmalar, nitel araştırma 
yöntemleri arasında yer alıp araştırılan konu başlıklarının alan yazında derinlemesine 
gözden geçirilmesi, incelenmesi ve edinilen bilgilerin yorumlanması, uygun raporlama-
nın yapılması ile araştırılan konuyla bağlantılı yeni yöntemlerin önerilmesi gibi adımları 
içermektedir (Gough ve ark. 2012). Bu çalışmada alan yazındaki öykü anlatıcılığı ve 
sistemik müdahalelere ilişkin kaynaklardan yararlanılmıştır ve kuramsal araştırmaların 
adımlarına dikkat edilmiştir. 

Alan yazına bakıldığında öykü anlatıcılığı üzerinde sistemik müdahalelere yönelik 
çalışmalara rastlanmadığı ve sistemik müdahalelerle birleştirilmiş öykü anlatıcılığı tek-
niklerinin vaka çalışmalarında çalışılmasının faydalı olacağı belirtilmektedir (Schoenau 
ve Jackson 2016). Bu çalışmanın amacı, öykü anlatıcılığı tekniğini ve sistemik müdaha-
leyi içeren eklektik bir müdahaleye ilişkin bir öneri sunmaktır. “Öykü anlatıcılığı temelli 
sistemik müdahalenin” eklektik bir müdahale olmasının ve çocuğun içsel gücü ve içsel 
baş etme kaynakları ile sahip olduğu sosyal bağlamı birleştirmesinin, çocuğun kendisine 
ve onun için önemli diğerlerine yönelik olumlu bakış açısını arttırması açısından önemli 
olduğu düşünülmektedir. İleriki çalışmalarda psikolojik danışmanın, bu eklektik müda-
haleden yararlanarak danışmaya gelen bir çocuğun oluşturulan öyküdeki kahramanın 
baş etme kaynakları aracılığıyla psikolojik sıkıntılarını yeniden işlemeye cesaretlenmesi-
ne, kendisinin yeni öyküler oluşturabilmesine ve sosyal duygusal dünyasında var olan 
kişi ve nesnelerle ilişkilerini yeniden düzenlemesine destek olabileceği öngörülmektedir.  

Öykü Anlatıcılığı  

Öykü (hikaye) anlatıcılığı, postmodern bir paradigmada yer alan sinemadaki görseller 
gibi resmin içinde hissedilen, yaratıcı öyküler ve metaforlar aracılığıyla çocuğun yaşadığı 
psikolojik sıkıntıların rahatlatıcı bir ortamda dışa vurumuna ve çocuğun iç dünyasının 
yansıtılmasına olanak tanıyan terapötik bir müdahale olarak tanımlanabilmektedir 



 

 

(Divinyi 1995, Long 2013). Öykü anlatıcılığı bir müdahale tekniği özelliği taşımasının 
yanı sıra çocukların sıkıntılarının betimlenmesine ilişkin bir değerlendirme aracı olma 
özelliği de taşımaktadır.  

Çocukların çeşitli psikolojik sıkıntılarıyla çalışırken öykü anlatıcılığı tekniğini kul-
lanmanın birçok yararı bulunmaktadır. Örneğin tanımlayıcı/anlamaya yönelik bir araç 
rolü olarak çocuğun iç dünyasına yönelik çatışmaları, korkuları, uyumlu olan ve olmayan 
başa çıkma mekanizmalarını açığa çıkarabilir (Brandell 2000). Psikolojik danışmanın 
desteğiyle ve öyküler aracılığıyla uyumlu olmayan başa çıkma mekanizmalarının yerine 
uyumlu olanlar yerleştirilebilir. Öykü anlatıcılığı müdahalesi, metaforlar üzerinden 
çocuğa farkındalık kazandırabilmekte ya da kıssadan hisse verebilmekte (Russo ve ark. 
2006) ve bu sayede çocuk için açığa çıkarması zor olan bir olgu, başka bir metaforik 
simge üzerinden daha rahat ve güvenli bir şekilde açığa çıkabilmektedir. Ayrıca süreç 
içinde öyküler çocuk tarafından da yapılandırılmaktadır ya da öykülerin oluşmasında 
çocuğun öyküye müdahale etmesi yönünde cesaret verilmektedir; bu sayede çocuğun 
aktif bir katılımcı olması sağlanır (Cook ve ark. 2004). Öykü anlatıcılığı, çocuk ve sıkın-
tının birbirinden ayrışmasına da olanak verebilmektedir. Birey, öyküsünden ayrılarak 
kendi sorunlarını dışa vurdukça, kendi yaşamına ve ilişkilerine müdahale edebileceği 
yeni bir kapasite alanı tasarlayabilir ve kendisinin problem olmadığı, problemin kendisi-
nin sadece bir problem olduğu yönünde bir öykü geliştirebilir (White ve Epston 1990, 
Denborough 2014). Çocuk ve sıkıntının birbirinden ayrışması diğer bir ifadeyle sıkıntı-
nın dışsallaştırılması, bireyin kendi problemlerinden ayrı bir birey olduğunu ve zorluklar 
karşısında güç kaynaklarına sahip olduğunu, sıkıntılarını isimlendirebileceğini anlam-
landırması (Hoffman ve Kress 2008) olarak tanımlanabilir. Çocuğun sıkıntılarını dışsal-
laştırabilmesi yaşadığı olguyu anlamlandırabilmesi ve duygusal dünyasında edindiği 
sosyal destekle mümkün olabilmektedir (Montgomery ve Maunders 2015). Danışanın 
örneğin çocuğun yaşadığı sıkıntıyı anlamlandırabilmesi için dışsallaştırma yönünde 
çeşitli adımlar atılabilmektedir. Örneğin danışma oturumunda çocuğa yaşadığı sıkıntıyı 
ya da olumsuz etki eden bir olguyu isimlendirecek olsa hangi ismi vereceğinin sorulma-
sı, onun kişisel incinmelerinden ayrışmasına destek olabilecektir. Çocuğun yaşadığı 
sıkıntıyı bir öykü başlığına benzetecek olsa hangi başlığa benzetirdi ya da bir resim çizse 
hangi görüntü ya da çizim sıkıntıyı gösterirdi gibi soruların sorulması çocuğun sıkıntıyı 
anlamlandırmasına ve dışsallaştırmasına yardımcı olabilecektir (Hoffman ve Kress 
2008).  

Öykü anlatıcılığı tekniğinin çocuğun yaşamına olumlu temas edebilmesi için psiko-
lojik danışmanın uygun müdahale adımlarını izlemesi gerekmektedir. İlk önce çocuğun 
duygusal problemini ya da ilgili durumu tanımlamak gerekir. Daha sonra problem ya da 
konuyla ilgili metaforik bağlam içeren karakterler, bir yer, bir durum oluşturmak gere-
kir. “Öyküdeki ana karakter”, çocukla aynı duygusal sorun ya da duygusal temayı dene-
yimliyor olmalıdır (Sunderland 2017).  Bunlara ek olarak ana karakter, çocuğun kullan-
dığı başa çıkma mekanizmalarını ya da benzer başa çıkma mekanizmalarını kullanıyor 
olmalıdır. Bu başa çıkma mekanizmalarının danışanın sıkıntısının üstesinden gelmesin-
de işlevsel olmadığını ona fark ettirmek söz konusu olabilir. Çocuğun krizden çözüme 
doğru yeni yollar keşfetmesine, yeni bakış açıları kazanmasına destek olmak gerekir. 
Serüvenin çözüm yönündeki önemli kısmında, karakterin gittiği yolu değiştirmesi ya da 
daha iyi başa çıkma mekanizması, yaratıcı çözümler kullanması yönünde yardımcı olabi-
lecek bir şeyler ya da birileri ortaya çıkabilmektedir (Sunderland 2017). Böyle bir du-



 

rumda ana karakter başarılı bir biçimde yeni davranışlara, tutumlara uyum sağlayabile-
cektir. Diğer bir ifadeyle ana karakter, çocuk için anlamlı bir rol model olabilecektir. 

Psikolojik danışman, çocuğun öyküyü dinlemesi için uygun olan yer, zaman gibi 
durumları yapılandırdığında (Sunderland 2017) ve uygun müdahale adımlarını göz 
önüne aldığında çocuğun çeşitli sıkıntılarla baş etmesine destek olabilir. Çocuklarla 
gerçekleştirilen terapötik öykü anlatıcılığı tekniği, yas/kayıp gibi travmatik olgularda 
(Wong 2013), hırçınlık (Painter ve ark. 1999) ve kaygı gibi davranışsal sıkıntılarda 
(Foret 1996) etkili olabilmektedir. Painter ve arkadaşları (1999) gerçekleştirdikleri 
deneysel çalışmada çocuğun hırçınlık, söz dinlememe gibi davranışsal sıkıntılarında 
öykü anlatıcılığının etkili olduğu sonucunu bulmuşlardır. Benzer olarak Foret (1996) 
gerçekleştirdiği deneysel çalışmasında ergen yaştaki çocukların kaygı içeren davranışla-
rında öykü anlatıcılığı tekniğinin olumlu yönde değişime katkı sağladığı sonucunu 
bulmuştur. Çocuğun deneyimlediği travmatik olgulara ilişkin öykü anlatıcılığı tekniği-
nin kullanıldığı vaka çalışmalarına da rastlanmaktadır. Wong (2013) çalışmasında kayıp 
yaşamış altı yaşındaki bir çocuğa yönelik çizim gibi sanatsal yöntemlerin, öykü anlatıcı-
lığı tekniğinin ve oyun yöntemlerinin entegre edildiği yas terapisinin etkililiğini vaka 
çalışmasıyla incelemiştir. Araştırmacı, çocuğun öyküdeki karakterin düşünce yapılarını 
ve kayıpla başa çıkma kaynaklarından yararlanarak etkili şekilde başa çıkma kaynaklarını 
kullanmaya başladığının gözlendiğini belirtmiştir. Görüldüğü üzere öykü anlatıcılığı 
tekniği, çocuğun yas gibi travmatik olgular karşısında uygun başa çıkma kaynaklarını 
kullanmasını teşvik edebilmektedir. 

Çocukluk Çağı Travmasına Müdahalede Öykü Anlatıcılığı  

Eberhart (1979), terapötik öykü anlatıcılığına ilişkin çocuklarla çalışırken hem bireysel 
hem de ortak sıkıntı ve temalar bağlamında grup çalışmalarının etkili olduğunu özellike 
krize yönelik durumlarda işlevsel olduğunu belirtmiştir. Diğer bir ifadeyle çocukların 
sıkıntılarının dışsallaştırılmasına yardımcı olan bu teknik, özellikle çocukların “travma-
tik yaşantılarının” üstesinden gelmelerinde de çok işlevsel olabilmektedir.  

Çocukların travma yaşantılarıyla ilgili sözlü anlatım eksikliği, onların yardım alma-
ları yönünde engel oluşturduğu için travma yaşantısının etkilerinin devam etmesi yö-
nünde risk oluşturabilmektedir (Tanaka ve ark. 2003). Bu olgu, çoğu zaman kurban 
edilen çocukta çaresizlik ve içe çekilme duygusuna yol açmakta ve bu da çocukta oluşan 
mağduriyetin kısır döngüye dönüşmesine sebep olabilmektedir. Öykü anlatıcılığı tekni-
ği, çocuğun travmaya bağlı oluşan duygu ve düşüncelerini sözlü anlatım yoluyla açığa 
çıkarmalarını kolaylaştırabilmektedir.  

Çocuk öykü anlatıcılığına ulaşmadan önce travmasını, içe çekilme davranışlarıyla ya 
da sözel ya da sözel olmayan hırçınlık içeren davranışlarla ifade edebilmektedir. Çocuk 
gerçekten onu dinleyip onun duygularıyla çalışmasına yardımcı olabilecek birine travma 
öyküsünü anlatma fırsatı bulduğunda, bu öyküyü sözel ya da sözel olmayan hırçınlık 
içeren davranışlarla anlatmaktan vazgeçecektir (Sunderland 2017). Travmanın etkisiyle 
travmatik duyguların bilinç dışı, olumsuz olarak açığa çıkmasına karşın öykü aracılığı ile 
travmatik duyguların ifadesi kolaylaşarak katarsis sağlanması ve kişinin kendisine ilişkin 
olumlu bilişler edinmesi söz konusu olabilir (Sunderland 2017). Diğer bir ifadeyle 
travmanın etkisiyle acı veren duygular, hırçınlık gibi davranışlar yoluyla açığa çıkarken; 
öykü anlatıcılığı aracılığıyla çocuk öyküsünü anlatma olanağı bulabilecek ve benzer 
travmatik duyguları yaşayan kahramanın başından geçenlerin empatik bir şekilde dinle-



 

 

nilmesi ona rahatlık ve olumlu duygular hissettirebilecektir. 

Eklektik Bir Yaklaşımla Öykü Anlatıcılığı 

Öykü anlatıcılığı tekniğinde çocuğun dışsallaştırma sürecine katkı sağlayabilecek yaratıcı 
birtakım tekniklerden yararlanılabilir. Alan yazına bakıldığında çizimlerin ve resimlerin 
problem sunumunu görselleştirdiği ve direk sözel olmayan teknikler ile çizimlerin bir-
likte kullanımının entegre edilebildiği (Leggett 2009, Serneels 2013) ve dışsallaştırmayı 
kolaylaştırdığı (Serneels 2013) yönünde vurgu yapılmaktadır. Desmond ve arkadaşları 
(2015) ise öykü anlatıcılığına ek olarak travmatik öyküye yönelik resim yapma, mektup 
yazma, cümle tamamlama gibi yaratıcı tekniklerin çocukların duygularının dışavurumu-
nu teşvik edebileceğini belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak Russo ve arkadaşları (2006) 
öykü anlatıcılığı gibi direkt sözel olmayan tekniklerin kum terapisi gibi yaratıcı teknik-
lerle kullanımının çocuğun kendisini daha rahat ifade edebilmesine yardım ettiğini 
belirtmişlerdir.  

Bu süreçte psikolojik danışmanın kullanabileceği öykü anlatıcılığı tekniği ile yaratıcı 
tekniklerin yanı sıra döngüsel soruların da yararı olabilmektedir. Somut işlemler döne-
minden itibaren bir çocuğun bu soruları düşünmesi ve yanıtlamasıyla sıkıntıya dair yeni 
anlamlar oluşturması söz konusu olabilir ve kendisini sıkıntılardan ayırt etmesi somutla-
şabilir. İşlem öncesi dönemdeki bir çocuğun (iki ile yedi yaş arasındaki bir çocuk) kav-
ramlara ve olgulara ilişkin düşünsel süreçleri mantıksal işlemlerle gerçekleşmemekte ve 
kendi aralarında düzenlenebilir olmamaktadır (Piaget 2004). Öte yandan somut işlem-
ler dönemindeki bir çocuk (yedi ve on bir yaş arasındaki bir çocuk), kavramlara ve olgu-
lara ilişkin neden-sonuç ilişkisi kurabilmekte ve ona sorulan soruya ilişkin bağlamları ve 
ilişkileri düşünebilme yeteneğine sahip olabilmektedir (Piaget 2004). Bu yaş dönemin-
deki çocukların, maddeler/nesneler arasındaki benzerlikler ve farklılıklarla ilgili düşünsel 
becerilere de sahip oldukları (Piaget 2004, s.65) göz önüne alındığında gelişimsel olarak 
somut işlemler dönemindeki çocukların gelişimsel yaş özelliklerine göre oluşturulmuş 
döngüsel soruların onlara yönlendirilebileceği söz konusu olmaktadır. Serneels (2013), 
çocuğun sıkıntısına ilişkin çizdiği resimlerle ilgili döngüsel soruların sorulabileceğini 
belirtmiştir. Psikolojik danışman öykü anlatıcılığı tekniğinden yararlanırken danışanın 
farklı öyküler arasındaki farklılıkları döngüsel sorular aracılığıyla keşfetmesine yardımcı 
olabilir. Öykü örüntülerindeki farklı durumların varlığıyla sıkıntılara yeni bakış açıları 
sağlanabilir.  Sonuç olarak döngüsel sorular aracılığıyla sıkıntılar hakkında yeni düşün-
me biçimleri ve durumlar, inançlar, tutumlar arasındaki farklılıklarının keşfedilmesi 
mümkün olabilir (Brown 1997, Serneels 2013). Döngüsel sorular öykü anlatıcılığı 
teknikleri ile birleştirildiğinde, öykü anlatıcılığı ile sistemik müdahalelerin birleştirildiği 
kombine teknikler ortaya çıkabilir. Çocuğun kendisi ve onun için önemli kişileri, kay-
nakları ve sıkıntısını simgeleyen nesnelerin dizilimi ve öykülerin kullanımı söz konusu 
olabilir. Desmond ve arkadaşları (2015) özel olarak çocuklara danışma yaparken; dra-
madan, sanat terapisi tekniklerinden ve kuklacılıktan yararlanılabileceğini vurgulamak-
tadırlar. Oyuncak bebekler, kum, kuklalar gibi nesneler çocukların sıkıntılarını dışsallaş-
tırmalarında etkili olabilmektedir. Bu gibi objeler yardımıyla çocukların sıkıntılarının 
dışsallaştırılmasının yanı sıra yaşamlarındaki sıkıntılara yönelik yeni öyküler oluşturma-
ları söz konusu olabilir. Örneğin akşam uyurken canavar gelecek korkusu yaşayan bir 
çocuk “uyumadan önce canavar gelir ve beni rahatsız eder” gibi bir öykü oluşturabilir ve 
bu öyküsü onu yalnız uyumaya yönelik daha çok korkutabilir. Psikolojik danışman, 



 

çocuğun sevdiği, koruyucu olduğunu düşündüğü nesneleri araştırabilir, “bu nesne senin 
yanında, sana uyumadan önce güç verebilir” diyebilir. Çocuk anlam yüklediği bir nesne 
aracılığıyla öyküsünü yeniden oluşturup daha rahat uyuyabilir (Gammer 2009).  

Alan yazında bunlara ek olarak sistemik müdahalelerin ve öykü anlatıcılığının bir-
leştirildiği tekniklere ilişkin araştırma önerilerinin de altı çizilebilmektedir. Örneğin 
Pearce ve Pearce (1998) öykü anlatıcılığı tekniğinin canlandırma ve figür kullanımı gibi 
sistemik müdahaleleri içermesi gerektiğini vurgulamışlardır. Bu bağlamda bu çalışma-
nın amacı, öykü anlatıcılığı tekniğini ve sistemik müdahaleyi içeren eklektik bir müda-
hale olarak “öykü anlatıcılığı temelli sistemik müdahaleye” ilişkin bir öneri sunmaktır. 
Bu araştırma bir gözden geçirme çalışmasıdır. Çocukların çeşitli sıkıntılarıyla çalışırken 
öykü anlatıcılığı teknikleri ve sistemik müdahalelerin birlikte kullanılması önerilmekte-
dir. 

Çocukluk Çağı Travmasında Sistemik Müdahaleler 

Sistemik müdahale, sosyal yapılandırmacılık kuramına dayanmaktadır ve danışanın 
zihnindeki gerçeklik, danışanın kendisi ve önemli olan diğerleriyle, psikolojik danış-
manla olan etkileşimle yeniden yapılanmaktadır (Kelley 1994).  

Psikolojik danışman, bireylere yönelik sistemik müdahalelerde bireyin öznel gerçek-
liğini “bilmeme” ve “merak” tutumuyla anlamaya çalışmaktadır. Psikolojik danışman 
öncelikle bireyin kendisi, diğerleri ve önemli nesnelerle olan ilişkisine dair gerçekliğini 
anlamaya çalışmalı, danışanı dinlemeli ve bilmeme tutumunu sürdürmelidir. Psikolojik 
danışman bilmeme ve merak tutumunu sürdürürken danışan için uygun olduğunu 
düşündüğü ve onun sosyal bağlamına dair farkındalık yaratabilecek çeşitli müdahaleler 
kullanılabilmektedir. Danışanın öznel dünyasında güç kaynaklarının kullanımı (Gur-
man ve Kniskern 1981) ve sosyal konteksi (Asen ve Jones 2001) danışmada önemli rol 
oynamaktadır.  Örneğin aile içi yaşanan bir krize yönelik aile üyelerinin bu zorlu yaşan-
tıları nasıl atlattıklarına, güç kaynaklarına yönelik çizimler gibi metaforik etkinliklerden 
yararlanılabilir. Roosa (1981), “aile çizimi” adında sistemik bir müdahale aracılığıyla 
genel olarak oturumların sonuna doğru çocukta farkındalık oluşturmayı, bu zamana 
kadar kendisinin ve aile üyelerinin aştığı zorlukların nasıl üstesinden geldiklerini, aile içi 
ilişkilerinin başa çıkma kaynaklarında nasıl işe yaradığını çocuğa metaforlar aracığıyla 
göstermeyi amaçlamıştır. Araştırmacı, yönergede çocuğun gözlerini kapatmasını ve 
ailesini, aile üyelerini hayal etmesini belirtmektedir. Daha sonra çocuktan beyaz bir 
kâğıda aile üyelerinin her birinin resmini çizmesi istenmektedir. Sonraki aşamada çocu-
ğun aile üyelerinin deneyimlediği önemli bir krizi düşünmesi ve bu kriz yaşandığı sırada 
aile üyelerinin ne yapıyor olduklarını çizmesi istenmektedir. Roosa (1981) alan yazında-
ki araştırmacıların görüşleri doğrultusunda bu aşamada psikolojik danışmanın çocuğa 
“en güçlü aile üyesinin kim olduğu”, “bu durumla başa çıkmada her bir aile üyesinin ne 
yaptığı”, “kim kimin yanında yer alıyor” gibi sorular yöneltebileceğini belirtmiştir.  Bu 
aşamada aile üyelerinin krizi nasıl atlattıkları üzerinde durulmaktadır. Daha sonraki 
aşamada aile üyelerini simgeleyen kâğıt parçaları ya da nesnelerden yararlanılarak aile 
üyelerinin birlikte krizi atlattıktan sonra nasıl öyküleri olabilecekleri ile ilgili çocuğa 
yönerge verilmektedir. Bu aşamada çocuk, aile üyelerini ikili ya da üçlü olarak kâğıt 
üzerinde konumlandırabilmektedir ve onları konuşturabilmektedir. Bu aşamalar aracılı-
ğıyla çocuk ve aile üyeleri arasında olumlu ilişki örüntülerinin pekişeceği, sahip oldukları 
güç kaynaklarının çocuk tarafından fark edilebileceği öngörülmektedir (Roosa 1981).  



 

 

Lask’a (2010) göre sistemik araştırmacılar aile sisteminde iki tür stresörün söz ko-
nusu olabileceğini ifade etmişlerdir; normal gelişim süreçlerinin talepleri ile beklenme-
dik yaşam olaylarını/travmatik olguları içeren “yatay stres faktörleri” ve aile işlevselliği 
ile ilişkili “dikey stres faktörleri”. Çocukla çalışırken anne, babanın taşıyıcı olmadığı, 
üçgenin söz konusu olmadığı zorlu, travmatik yaşantılar söz konusu olabilir. Böyle 
durumlarda çocuklarla özel olarak çalışmayı gerektiren durumlar oluşabilmektedir. 
Travmatik bir olgu ya da zorlu bir olay deneyimleyen çocuklara yönelik sistemik müda-
haleler arasında “yaşantıya yönelik bilişsel yeniden çerçevelendirme”, “çocukların meta-
forlar aracılığıyla sıkıntılarla konuşmaları”, “güç kaynaklarının kullanımı”, “yılmazlık 
yönünde müdahaleler” de önerilmektedir (Gammer 2009, Lask 2010). Örneğin “yaşan-
tıya yönelik bilişsel yeniden çerçevelendirme” bağlamında okulda diğer bir çocuğun 
zorbalık davranışına maruz kalan bir çocuğun sıkıntıya ilişkin anlattığı durum dikkatlice 
dinlenilerek kendisiyle ilgili olumlu düşünceleri keşfedilebilir ve “zayıfım kendimi savu-
namam” bilişi yerine “ben onunla aynı güce sahip olabilirim ve kendimi savunabilirim” 
düşüncesine geçiş yapılması söz konusu olabilir. Psikolojik danışmanın çocuğun diğer 
çocuk için “daha uzun değil, aynı kilo ve boydayız” gibi cümlelerini fark ettiğinde olum-
suz ve olumlu bilişlerine ilişkin farkındalık yaratması ve bilişler arası geçişe olanak tanı-
ması söz konusu olabilir (Gammer 2009). “Güç kaynaklarının kullanımı” ve “yılmazlık 
yönünde müdahaleler” yönünde psikolojik danışman, çocuğun sahip olduğu olumlu 
nesne, kişiler, ilişkilere yönelik farkındalık yaratıcı sorulardan, etkinliklerden yararlana-
bilmektedir. Psikolojik danışman, sıkıntıya rağmen çocuğun kendisini olumlu, huzurlu 
hissettiği durumları, yerleri, kişiler arası ilişkileri çocuğa fark ettirebilir ve mevcut var 
olan olumlu duygu durumunun gelecekte bir görüntüsü olsa nasıl olurdu gibi farkındalık 
yaratıcı resimlere vurgu yapabilir (Lask, 2010). “Çocuğun metaforlar aracılığıyla sıkıntı-
larla konuşması” yönünde ise psikolojik danışman çocuktan sıkıntısını temsil eden bir 
nesne, hayvan figürü seçmesini isteyebilir. Daha sonra çocuk, onun içini sıkan duruma 
karşı içinden geçen sözleri o nesneye aktarabilir (Gammer 2009). Psikolojik danışman, 
yaşadığı travmatik yaşantıya yönelik duygu ve düşüncelerini aktarmakta zorlanan çocuk-
larla çalışırken bu teknikten yararlanabilmektedir (Gammer 2009). 

Psikolojik danışmanın sistemik müdahale çerçevesinde zorlu bir olay deneyimleyen 
kişinin pozisyonunu belirlemek ve önemli duygu geçişlerini sağlayabilmek amacıyla 
olguya yönelik zaman çizelgesinden yararlanabileceği, psikolojik danışma sürecinde 
acıyı gidermek için bu çizelgenin kullanılabileceği de önerilmektedir (Mcbride ve 
Simms 2001). Öfke, hayal kırıklığı ve kendini suçlama, kederli rüyalar gibi durumlar, 
travmatik ya da zorlu olguya yönelik anlamlandırma yapılmadıkça, tartışılmadıkça ve 
normalleştirilmedikçe devam edebilmektedir (Young ve ark. 2004). Young ve arkadaşla-
rı (2004) zorlu yaşantının anlamlandırılmasına ilişkin yaratıcı, sembolik özellikler taşı-
yan döngüsel sorular sorulabileceğini belirtmişlerdir.  

Döngüsel sorulara ek olarak yaşanan travmatik olguya ilişkin yapılan paylaşımlar da 
onların duyulma ihtiyacına yardımcı olabilir. Örneğin çocuğa ailesinin nasıl olmasını 
istediğini gösteren bir resim çizdirilebilir ve oturumlarda bu resimle ilgili paylaşımda 
bulunulabilir (Lask 2010). Aile danışması çerçevesinde zorlu yaşam deneyimine yönelik 
yeniden yapılandırmalar söz konusu olurken bugüne dair ve bugünden geleceğe “umut” 
oluşturmak önemli olabilmektedir.  Örneğin umutları kazandırmaya ve vurgulamaya 
çalışan işçiler ilerlemeyi küçük adımlar üzerinde gördüklerinde heyecanlanabilmektedir-
ler (Young ve ark. 2004). Aile üyelerine de bu şekilde küçük iyileştirmeler (Young ve 



 

arkadaşları 2004) ve danışma sırasında ilişkisel bağlamda yeni deneyimler için danışanın 
cesaretlendirilmesi (Shapiro 2015) olumlu değişim yönünde adımları oluşturabilir. Bu 
doğrultuda çocukların yaşadıkları travmatik olgulara ilişkin anlamlandırmalarının yanı 
sıra umut oluşturma yönünde müdahalelerin yapılandırılabileceği söylenebilir. Çocuğa 
umut oluşturma yönünde tutarlı ve kendi kendini suçlamayı içermeyen öyküler geliştir-
mek de yardımcı olabilmektedir. Bu bağlamda sistemik müdahale kapsamında çocuğun 
olguya ilişkin öyküsünü anlatması istenebilir ve öyküsünde dışsallaştırmadan yararlana-
rak farklı bakış açılarını görmesine olanak tanınabilir (Lask 2010). Bu sayede çocuğun 
olguya yüklediği anlam değişebilir, yeniden yapılandırma süreci gerçekleşebilir.  

Çocuklarla gerçekleştirilen sistemik müdahaleler yas gibi travmatik olgular üzerinde 
etkili olabilmektedir. Alan yazına bakıldığında zorlu yaşantılar geçiren çocuk ve aileleri-
ne ilişkin sistemik müdahaleler içeren vaka çalışmalarına rastlanmaktadır. Sills ve arka-
daşları (1988) çalışmalarında annesinin korkunç intiharı nedeniyle travmatik belirtiler 
gösteren ergen bir kızda sistemik müdahaleleri içeren kısa süreli terapinin etkilerini 
incelemişlerdir. Terapistler, olguya yönelik danışanla hem bireysel danışmayı hem de 
çocuk ve aileyi bir araya getirerek sistemik müdahaleleri birleştirme kararı almışlardır. 
Terapistler kızın fobik durumlarını azaltmak amacıyla ve ensestin olası gelişimini engel-
lemek amacıyla ailenin normal olarak yas tutmaya başlaması yönünde müdahaleler 
uygulamışlardır. Terapistler sistemik müdahaleler çerçevesinde transaksiyonel analiz, 
Gestalt terapi, davranışsal teknikler ve yas danışmanlığı dahil olmak üzere bir takım 
farklı yaklaşımlar kullanmışlardır. Vankatwyk ve Ontario (1993) araştırmalarında 5 
çocuklu bir ailenin bir kızlarının ölmesi sonucu danışmaya başvurduklarını belirtmişler-
dir. Araştırmacılar, yas olgusu yaşayan bu aileye yönelik sistemik müdahalelerin etkisini 
bir vaka sunumuyla göstermişlerdir. Araştırmacılar, sistem yaklaşımı açısından bakıldı-
ğında ailenin etkileşim halindeki bireylerin oluşturduğu karmaşık bir yapı olduğunu ve 
aileye ve aile üyelerine sistem olarak yaklaşılması gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırma-
cılar, aile içinde ölen bir çocuğun ardından ebeveynlerin hayatta kalan diğer çocuklardan 
birini, ölen çocuğun yerine konulabileceği riskinin bulunabildiğini belirtmişlerdir. Araş-
tırmacılar, iyileşme kuramı çerçevesinde, aileye “yer değiştirme” yerine “aile bireylerinin 
konumunu yeniden belirlemesi” yönünde adımlar atıldığını belirtmişlerdir. Buna yöne-
lik her bir aile üyesinin kendi bakış açısına göre yaşadıkları travmatik olguyu paylaşma-
ları istenmiştir ve birbirlerini duymaları sağlanmıştır.  “Aile bireylerinin konumunu 
yeniden belirlemesi” bağlamında ise ölen kişinin pozisyonu da dahil olmak üzere herke-
sin pozisyonunun belirlendiği dizilim çalışmaları yapmışlardır. Sonuç olarak aile üyele-
rinin yasını yaşamaları ve olguya yönelik yeniden yapılandırma yönünde müdahalelerin 
sağlandığı araştırmacılar tarafından belirtilmiştir. 

Öykü Anlatıcılığı ve Sistemik Müdahalelerin Benzerlikleri 

Öyküsel terapi, bireyin öyküsünü yorumlama ve kişinin öznel bakış açısını sorgulama 
üzerine vurgu yapmaktadır (Phipps ve Vorster 2011). Öyküsel terapide, bireyin öyküle-
rine ilişkin içsel süreçlerini yansıtan içselleştirilmiş bakış açısı, sistem teorisi / sibernetik 
altında yer alan kişilerarası perspektife doğru değişim göstermektedir (Phipps ve Vorster 
2011). Bunlara ek olarak Phipps ve Vorster (2011) öyküsel terapinin postmodernizmde 
güncel bir kurama dayandığını ve psikoterapide öykülerin yeniden anlatılmasına imkân 
veren öykü anlatıcılığının kullanılmasının bireyin öznel deneyimlerini ortaya çıkartılabi-
leceğini, bu durumun içsel süreçlerin interpisişik (kişilerarası) süreçler üzerinde değişti-



 

 

rilebileceği anlamına geldiğini belirtmişlerdir. Nitekim öykü anlatıcılığında kahramanın 
diğer önemli kişi, nesnelerle ve metaforlarla (Carr 1994) olan etkileşimleri söz konusu 
olmaktadır ve öykü aracılığıyla çocuk kendi sosyal bağlamında kişilerarası kaynaklarının 
farkına varmaktadır. Kişilerarası süreçler, sistemik müdahalede belirtilen kişinin kendisi, 
önemli diğerleri ile olan döngüsel süreçlere, kişiler arası etkileşime vurgu yapmaktadır. 
Benzer olarak Karaırmak ve Bugay (2010) öyküsel terapide kişinin öyküsünü yeniden 
yazması / yapılandırması sürecinde kişinin kendisi için önemli diğerleri ile etkileşimsel-
liğinin önem taşıdığını ve oturumların sonuna doğru danışan için önemli kişilerin otu-
rumlara gelebileceğini ve danışanın yeni yapılandırdığı öyküsünü oturuma katılanların 
dinleyebileceklerini ifade etmiştir. Bunlara ek olarak sistemik müdahale kapsamında 
döngüsel etkileşimselliğe ve kişilerarası ilişkilere (Özburun 2018) vurgu yapan sorular ile 
öyküsel terapide kullanılan sıkıntıyı tanımlamaya yönelik sorular, eyleme dönük sorular, 
farkındalığa dönük sorular, deneyime yönelik sorular, güç / sosyal yapılara ilişkin sorular 
(Çelik 2017) benzerlik göstermektedir. Örneğin öyküsel terapi kapsamında farkındalığa 
dönük sorular arasında “bu keşifler yaşamdan ne istediğine dair sana neler söylüyor?”, 
“tüm bu gelişmeler sana yakışanın ne olduğuyla ilgili sana ne söylüyor?” ve sıkıntıyı 
tanımlamaya yönelik “yaşadığın bu kaygının sonucunda kendini ne yaparken buluyor-
sun?” gibi sorular (Çelik 2017) yer alabilirken; sistemik müdahalede “farklılaşma-
bireyselleşmeye”, kişinin birey olarak kendisini nasıl tanımladığı ve konumlandırdığına 
vurgu yapan (Özburun 2018) durumlara yönelik “bu aldığın karar senin birey olmanla 
ilgili sana neler söylüyor / düşündürüyor?”, “bu meydana gelen olaya yönelik bireyselli-
ğinle ilişkili bir tepki veriyor olsaydın bu tepki ne olurdu?” gibi sorular (Gammer 2009) 
örneklendirilebilir.  

Bunlara ek olarak alan yazına bakıldığında sistemik müdahale, öyküsel yaklaşım ve 
bağlanma kuramını birleştiren öyküsel sistemik araştırmacılara da rastlanmaktadır. 
“Öyküsel bağlanma kuramı” (Dallos ve Vetere 2014), sistemik müdahaleyi, öyküsel 
yaklaşımları ve bağlanma kuramını bütünleştirmektedir. Öyküsel bağlanma kuramı hem 
çocuklarla hem aileleri ile birlikte çalışırken sistemik müdahale süreci için önemli etki-
lere sahip olabilmektedir: çocuk da dahil olmak üzere tüm aile üyelerinin duygularını 
ifade etmeleri ve yorumlamaları, aile üyelerinin birbirleriyle olan güven verici ve rahat 
ilişkilerinin yeniden oluşturulması, aile dışındaki önemli kişilerle olan etkileşimin kolay-
laştırılması (Dallos ve Vetere 2014). Aile bireylerinin birbirleriyle olan etkileşimleri, 
iletişim biçimleri, duygularını düzenlemeleri onların her birinin anlattığı çok sayıda 
öyküyle anlam bulabilir ve bu öykülerin bir kısmı ortak anlatımlar, ortak döngüler oluş-
turabilir (Dallos 1996).  

Aile üyeleri arasındaki etkileşimler, her biri tarafından farklı şekilde dışa vurulabilen 
aile öykülerini de getirebilir. Aile bireylerinin her birinin öykü anlatma davranışları aile 
etkileşim döngüleri yoluyla ortaya çıkabilir (Thompson 2013). Aile etkileşimi ile ilişkili 
ortaya çıkan öykü örüntülerindeki bilişsel yapılar iki şekilde oluşabilmektedir; a) her bir 
aile üyesinin aile etkileşimiyle gerçekleşen “bireysel öyküler”, b) aile üyelerinin etkile-
şimlerinde ortak olarak oluşturdukları “toplu öyküler” (Dallos 1996, Thompson 2013). 

Sonuç olarak sistemik müdahalenin ve öyküsel terapinin her ikisinin de post mo-
dern bir yaklaşım olduğu, bireyin öznel gerçekliğini yeniden oluşturması noktasında 
birleştiği söylenebilmektedir. Her iki yaklaşımda da bireyin yeniden yapılandırma süre-
cinde öyküsünü yeniden yazması söz konusu olmaktadır. Nitekim sistemik müdahale-
lerde aile bireylerinin toplu olarak ya da bireysel olarak oluşturduğu öyküler etkileşimsel 



 

olabilmektedir. Çocuklarla çalışırken bu bağlamda öykü anlatıcılığı tekniği ve sistemik 
müdahalelerde vurgulandığı gibi onların öznel deneyimlerinden, öznel öykülerinden ve 
önemli kişi, nesne ile olan etkileşimlerinden faydalanabileceği söylenebilir.  

Sistemik Müdahale İçeren Öykü Anlatıcılığı Tekniği Önerisi 

Alan yazına bakıldığında “öykü anlatıcılığı tekniğinin” adımlarını vurgulayan çalışmalar 
gözlemlenebilir. Cook ve arkadaşları (2004) beş adımlı öykü anlatıcılığını belirtmişler-
dir; a) kahramanın tanıtılması, b) çocuğun sorununa ilişkin bir öykü yaratılması, c) bilge 
bir kişi yaratılması, d) yeni bir bakış açısı yaratılması, e) farkın özetlenmesi. Bu basa-
maklar sistemik müdahaleler ile birlikte eklektik olarak kullanılabilir. 

Bu çalışmada önerilen “öykü anlatıcılığı temelli sistemik müdahalenin” aşamaları 
Cook ve arkadaşlarının (2004) öykü anlatıcılığı basamaklarını içermekle birlikte şu 
aşamalarla sunulabilir; a) Öykü anlatıcısı psikolojik danışmanın öyküyü görselleştirerek 
aktarması ya da danışanla öyküyü görselleştirerek aktarması, b) Öykü anlatıcısı danışa-
nın öyküyü görselleştirerek aktarması, c) Kuklalar/nesneler aracılığıyla danışanın öyküyü 
yeniden yapılandırması. Öykü anlatıcılığı temelli sistemik müdahalenin aşamalarını 
içeren önerilen model, aşağıda şekil-1’de gösterilmektedir.   

 

1. Aşama: Öykü Anlatıcısı Psikolojik Danışmanın Tek Başına ya da Danışanla   
Birlikte Öyküyü Görselleştirerek Aktarması 
İlk aşamada beş adımlı öykü anlatıcılığından (Cook ve ark. 2004) yararlanılabilir. Psiko-
lojik danışman, danışanın bu aşamadaki sorunlarıyla ilişkili olarak beş aşamalı tekniği 
içeren bir öykü tasarlayabilir. Psikolojik danışman, danışanın yaşına benzer karakterler 
oluşturabilir (Cook ve arkadaşları 2004). Öykülerdeki ilginç karakterler ve olaylar danı-
şanın daha tutarlı bir dünya görüşüne erişmesine yardımcı olabilir (Kress ve ark. 2010). 
Bu bağlamda, psikolojik danışman oluşturulan karakterin ilginç olmasına olanak tanır-
ken, bilge kişi oluşumunda danışanın öznel ilgilerini dikkate alabilir. Ayrıca öykü örün-
tüsündeki olayın yapılandırılmasında danışanın sahip olduğu olanaklardan, güç kaynak-
larından yararlanılabilir. Bu adımları içeren öykü örüntüsü, çizimler aracılığıyla psikolo-
jik danışman tarafından aktarılabilir. Bu bağlamda danışanın sıkıntısının dışsallaştırıl-
masına da olanak tanınabilir. Nitekim alan yazına bakıldığında öykü anlatıcılığı tekni-



 

 

ğinin resimlerle birleştirilebileceği vurgulanmaktadır (Tanaka ve ark. 2003, Leggett 
2009). Sonuç olarak Cook ve arkadaşlarının (2004) öykü anlatıcılığı yönündeki adımla-
rının yeniden düzenlemesi önerilmektedir. Bu aşamada psikolojik danışman, öyküyü 
çocuğa anlatmaya başlamadan önce istediği yerde katılabileceğini belirtebilmektedir. 
Psikolojik danışman, çocuğa bir öyküyü birlikte sırasıyla anlatacaklarını açıklayarak 
tekniğe başlayabilir (Ashby ve ark. 2002). Öykü anlatan öykücü aralarda “ee sonra!” 
diyerek, diğer kişinin (çocuğun) öyküyü esnek biçimde devam ettirmesine olanak tanı-
yabilir (Ashby ve ark. 2002). Psikolojik danışman öyküyü anlatırken dışsallaştırmaya 
yönelik öykünün resmini çizebilmektedir. Çocuk isterse çizimlere ve öyküye katılabile-
ceği de belirtilmektedir. 

2. Aşama: Öykü Anlatıcısı Danışanın Öyküyü Görselleştirerek Aktarması 
İkinci aşamada çocuktan sıkıntısıyla bağlantılı olarak bir öykü oluşturması istenebilir. 
Çocuk öyküyü anlatırken çizimlerden yararlanabilir ve çocuğun sıkıntısının dışsallaştır-
masına olanak sağlanabilir. Psikolojik danışmanın bu aşamada meraklı bir dinleyici 
tutumu (Cook ve ark. 2004) önemli olacaktır. Çocuk psikolojik danışmana baktığı 
zaman, danışman merak içeren bir tutumla “sonra ne oldu?” sorusunu (Ashby ve ark. 
2002) çocuğa yönlendirebilir. Daha sonra iki öykü arasındaki benzerlikler ve farklılıklar 
çocuğa sorulabilir. Bu bağlamda iki öykünün ilişkiselliğine yönelik döngüsel sorular da 
yöneltilebilir. Örnek döngüsel sorular aşağıda Şekil 2’de yer almaktadır. 

 

3. Aşama: Kuklalar/Nesnelerle Aracılığıyla Danışanın Öyküyü Yeniden                
Yapılandırması 
Üçüncü aşamada çocuktan kendisini ve onun için önemli olan kişileri/nesneleri, sıkıntı-
sıyla ilişkili olan nesneleri sembolize eden kuklaları seçmesi istenebilir. Ondan sonra 
çocuğun kendisine olan duygusal yakınlık ve uzaklığına göre bu kuklaları dizmesi iste-
nir. Daha sonra bu kuklaların olduğu yerde konuşturulmaları sağlanabilir. Daha sonra 
çocuktan rahat hissedebileceği yeni bir dizilim yapması istenebilir. Dizilim çalışması, 
danışanın sosyal duygusal dünyasında onun için önemli olan kişileri metaforik olarak 
simgeleyen kişi temsillerini seçmesiyle başlamaktadır ve danışandan bu temsili kişileri 
kendisine duygusal olarak yakınlık uzaklığa göre konumlandırması istenmektedir (Co-
hen 2006). Konumlandırılan temsili kişiler bir süre konuşmamaktadır, hareket etme-
mektedir ve her bir temsili kişi nasıl hissediyorsa o duyguya göre duruş sergileyebilmek-
tedir (Cohen 2006, McQuillin ve Welford 2013). Bir süre sonra temsili dizilimde yer 
alan her bir kişiye o konumda ne hissettikleriyle ilgili duyguları sorulabilmektedir.  
Danışanın bu dizilim çalışmasıyla birlikte diğerleri ve kendisi arasındaki konumlara 
ilişkin farkında olmadığı durumlarla ilgili farkındalığı oluşabilecek, kişiler arası ilişkile-
rinin temsili resmi ortaya çıkabilecek ve danışan daha sonra değişim için harekete geçe-
bilecektir (Cohen 2006, McQuillin ve Welford 2013). Desmond ve arkadaşları (2015) 
çocukla yaratıcı teknikler çalışırken bebekler, kum, kukla gibi nesnelerden yararlanma-



 

nın onun için önemli kişi, sıkıntı ve kaynaklarla ilgili dışsallaştırmaya katkı sağladığını 
belirtmişlerdir.  Sonuç olarak çocuktan kendisini ve onun için önemli olan kişile-
ri/nesneleri seçmesi, var olan durumun ve ideal durumun görselleştirilmesi, çocuğun 
sosyal bağlamı ve güç kaynaklarıyla ilgili somut bir resim sunabilecektir.  

Bu aşamalar aracılığıyla “öykü anlatıcılığı tekniği” ile “sistemik müdahalelerin” bir-
leştirilebilmesine olanak tanınacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu üç aşamanın birlikte 
çocuktaki travmada iyileştirici olduğu düşünülmektedir. Çocuklar travmatik bir olgu 
yaşadıklarında yoğun duygular (korku, kaygı, çaresizlik gibi) yaşamalarının yanı sıra 
zayıfım, çaresizim, kötüyüm gibi olumsuz bilişler de oluşturabilmektedirler (James ve 
Mackinnon 2012). Çözülmemiş travmatik anılar ve merkezdeki olumsuz düşünceler, 
öykü anlatıcılığı ve sistemik müdahaleler aracılığıyla iyileştirilebilir, bilişsel ve duygusal 
olarak travmanın işlenmesine olanak tanıyabilir. Birinci aşama aracılığıyla çocuğun 
travmasına ilişkin alternatif başa çıkma yolları bulacağı ve olumsuz bilişlerinin olumlu 
yönde değişeceği düşünülmektedir. Kress ve arkadaşları (2010), öykü anlatıcılığına 
ilişkin vaka çalışmasında travma yaşayan çocukların kendi deneyimlerinde benzer duygu 
ve deneyimler içeren öyküler yoluyla geleceğe daha umutlu bakabileceklerini belirtmiş-
lerdir. Araştırmacılar ayrıca çocukların örneğin “zayıfım” yerine yeni bakış açısı ve alter-
natif başa çıkma yolları aracılığıyla “üstesinden gelebilirim” gibi bir bilişe ulaşabilecekle-
rini, düşüncelerini yeniden yapılandırabileceklerini ifade etmişlerdir. Çocukların trav-
matik deneyimlerini şekillendiren imgeleri gerektiği gibi dışa vurma, ortaya koyma ve 
yeniden yapılandırma amacıyla resimler ise çok işlevseldir. Aynı zamanda çizimler 
kendine ve yaşama ilişkin güçlendirme tabanlı ve esnekliğe dayanan yeni görüntüler 
yaratmak için kullanılır (Steele ve Kuban 2013). Yapılan araştırmalarda da yas gibi 
travmatik olgularda öykünün çizimlerle ifade edilmesinin daha etkili olduğu, bu şekilde 
çocukların duygularını ve duyumlarını daha iyi açığa çıkardıkları sonucu bulunmuştur 
(Steele ve Kuban 2013). 

 İkinci aşamada çocuğun kendi öyküsünü yazmasını ve kendi öyküsüne dayalı meta-
forlar oluşturması, yaratmasını istemek anlamlı olmaktadır. Böylece çocuk, öykünün 
verdiği mesajı daha kolay kabul edebilecek ve daha rahat kullanabilecektir (Burns 2016). 
Çocuk bu sayede yeniden yapılandırdığı düşünceleri, davranışa dönüştürmeye eğilim 
gösterebilecektir. Döngüsel soruların ise çocuğun düşüncelerini yeniden yapılandırma-
sına katkı sunacağı ve çocuğun kendi yaşamında yeni yollar denemesinde cesaret verece-
ği düşünülmektedir. Örneğin çocuk, önceki kahramanla sonraki kahramanın benzerlik-
leri olabileceği ve aynı zamanda farklılıkları olabileceğini anlamlandırdığında kendisinin 
yapabileceği benzer yollar ve aynı zamanda farklı yollar da deneyebileceğini anlamlandı-
rabilir. Çocuğun geçmişten bugününe kadar sahip olduğu düşünce ve duyguların olumlu 
yönde yeniden işlenmesine olanak tanıyan bu aşamaların yanı sıra üçüncü aşama aracılı-
ğıyla dizilim çalışması yapılması ve çocukta geleceğe ilişkin “umut” oluşturulması öngö-
rülmektedir.  Küçük çocuklarla çalışırken özellikle eğlenceli ve özel etkinliklerden yarar-
lanılmalıdır. Çocuklarla çalışırken hayvanların, nesnelerin kullanıldığı dizilimlerden 
yararlanılabilir (Kagan 2014). Bu bağlamda çocuğun temsili seçtiği nesne, kendisine 
yakınlık uzaklık olarak belirlediği kişiler, onun geleceğe dair kimlerle daha yakın olaca-
ğı, hangi güç kaynaklarıyla devam edebileceğiyle ilgili ipuçları verebilecektir. Geçmiş 
olmadan gelecek de olmaz, gelecek olmadan umut da olmaz. Bu bağlamda çocuk için 
sıkıntı yaratan travmatik geçmişi anlamlandırma, bugüne bakma ve geleceğe umutla 
bakma önem taşımaktadır (Kagan 2014). Bu aşamalar aracılığıyla travmaya bütüncül bir 



 

 

bakış açısıyla müdahale edilmek istenmektedir. Bu aşamaların uygulanışını gösteren 
varsayımsal bir vaka (modelin işlenişini gösteren kurgusal bir örnek) aşağıda sunulmuş-
tur.  

Varsayımsal Vaka 

Danışan A, 10 yaşında bir erkektir ve birkaç ay önce okula gitmek için evden çıktığında birkaç 
köpeğin havlaması ve ona doğru koşmasıyla ilgili travmatik bir olay atlatmıştır. Psikolojik danış-
man, ilk görüşmede çocuğun bu olayla ilgili korku, kaygı duyguları hissettiğini, “ben korkağım” 
gibi olumsuz bilişlere sahip olduğunu değerlendirmiştir. Başa çıkma kaynaklarına ilişkin ise zorlu 
durumlar karşısında pes etmediğini, yeni problem çözme yollarına açık olduğunu fark etmiştir. 
Psikolojik danışman danışanın ayrıca yaşlı bilge insanların deneyimlerini dinleyerek rahatlama 
sağladığını tespit etmiştir.  

Birinci aşamada psikolojik danışman, danışanın sıkıntısını, başa çıkma kaynaklarını göz önün-
de bulundurarak yapılandırdığı öyküyü çocuğa sunmuştur. Öykü kahramanı aynı yaşlarda bir erkek 
çocuğu olup bir kümeste tavukların ona doğru uçması sonucu korkan ve kaygı yaşayan bir çocuk-
tur. Halbuki öykü kahramanı, öncesinde büyükannesi için yumurtaları kümesten toplayıp ona 
yardım ettiği için iyi hissediyordu.  Öykü, “ne oldu da böyle uçmuşlardı” gibi ifadelerle çocuğa 
merak uyandıracak biçimde aktarılmıştır. Büyükannesi, torununa “ah güzel torunum, bilsen benim 
de başıma benzer olaylar geliyordu.. Oyun oynamak gibi düşünebilirsin, bir arkadaşın oyunda 
istemediğin şekilde topu attığında sana kızdığı oluyordur sanırım. Hayvanların da koruma alanları 
var. Sadece şimdi buraya gelmeni istemiyorum mesajı vermiş olabilir. Yoksa seni tanıyorlar, sevi-
yorlar, sana zarar vermez” demiş. Kahraman da bakış açısını değiştirmiş. Farklı yollar denemiş ve 
tavuklar uçtuğunda korkup kaçmak yerine “tamam şimdi çekiliyorum, siz rahat olduğunuzda yine 
gelirim” demiş.  

Öyküyü dinleyen danışan A, resme eşlik etmiştir, “hahaa yumurtasını vermek istemeyen ko-
mik kanatlı tavuk” demiştir ve rahatlama sağlamıştır. İkinci aşamada Danışan A, kendi öyküsünü 
oluşturmuştur ve öyküsünde okuldan dönerken köpeğin koşup havlaması üzerine köpekten korkan 
bir çocuğun öyküsünü aktarmıştır. Öyküsünü aktarırken kahramanın ağladığını, korktuğunu ifade 
etmiştir. Daha sonra kahramanın büyükbabasıyla konuştuğunda büyükbabasının ona hatırlattıkla-
rını aktarmıştır. “Bu köpek her gün sen okula gidip gelirken görüyor. Evet o sana doğru koştu. 
Ama o seni ısırmak istese ısırırdı. Demek ki o gün başka bir şey canını sıktı ve koştu. O an sen 
korkmasan belki bu kadar koşmayacaktı. Belki de oyun oynayacaktı. Kahraman eve gelirken o 
köpeği gördüğünde dedesini düşündü ve köpeğin sevimli olduğunu fark etti” diye çocuk öyküsünü 
aktarmıştır. Bir yandan resmini çizerken de köpeğin o kadar korkutucu olmadığı, sevimli olduğunu 
fark ettiğini ifade etmiştir.  

Döngüsel sorular aracılığıyla da çocuğun kahramanlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları 
fark etmesi sağlanmıştır. Danışan A’ya döngüsel sorulardan biri, “senin yaşadıklarınla ilgili annen 
ve babanın düşündükleriyle ilgili sen ne düşünüyorsun?” olmuştur. Danışan A, anne ve babasının 
da o köpeğin zararlı olmadığını gözlemlediklerini aktarmıştır ve bunun da ona cesaret verdiğini, 
üstesinden gelebilirim gibi düşünceler oluşturduğunu belirtmiştir.  Danışan A’ya “şu anda o köpek 
seni görüyor ve duyuyor olsaydı sana ne söylerdi? Sen ona söylerdin”, “Büyük baban o köpeği şu 
anda sevimli bulmanla ilgili sana bir şeyler söyleyecek olsa neler söylerdi?” gibi döngüsel sorular da 
sorulmuştur. Danışan A, köpek konuşabiliyor olsa gülümserdi, hatta kahkaha atardı gibi cümleler 
kurup gülümsemiştir. Büyükbabasının da kendisine cesaret vereceğini, köpeğin sevimli olduğuna 
dair onun da düşünceleri olabileceğini aktarmıştır. Üçüncü aşamaya gelindiğinde ise Danışan A, 
artık okula gelip giderken daha rahat olduğunu ifade etmiştir. Sadece geleceğe ilişkin aynı şeyler 
olur mu diye kaygılandığı gözlenmiştir. Psikolojik danışman, danışanın şu anki yaşamında var olan 
kişiler, cesareti, hobilerini simgeleyebileceği figürler seçmesini istemiştir. Danışan A, annesini, 
babasını, büyükannesini büyükbabasını, arkadaşlarını, okula gidip gelme cesaretini, köpeği ve 
kendisini seçmiştir. Bu dizilimde rahatsız hissetmediği hatta köpek yanındayken bile iyi hissettiği-
ni belirtmiştir. Geleceğe dair yeni bir olay olursa diye simgeleyen bir figür ve aynı zamanda büyük 



 

babasının öğütlerini simgeleyen figür seçmiştir. Gelecek resimde de öğüt figürü ve cesaret figürü-
nün ona iyi geldiği, geleceğe umutla baktığı gözlenmiştir.  

Psikolojik danışman, danışan A ile birlikte görüşmelerin başından sonuna kadar süreçte nele-
rin yaşandığını, nelere ulaşıldığını ve nasıl değişimlerin meydana geldiğini konuşmuştur ve danışan 
A’nın kendisiyle ilgili “artık okula rahatlıkla gidip gelebiliyorum” gibi olumlu değişimleri söylerken 
mutlu göründüğünü fark etmiştir.   Danışman, danışan A ve danışan A’nın anne babasıyla birlikte 
olumlu değişimlerin izlenmesi ve gerektiğinde tekrar görüşülebileceği üzerinde görüşmüşlerdir ve 
birlikte aynı görüşü paylaşarak görüşmelerin sonlandırılabileceğini ifade etmişlerdir. Sonuç olarak 
üç aşama aracılığıyla varsayımsal vakadaki travmatik bir olgu deneyimleyen bir çocuğun duygu, 
biliş ve davranışlarına bütüncül olarak bakıldığı, çocuğun deneyimlediği travmatik durumun üste-
sinden geldiği ve çocuk, ailesi ve danışmanın birlikte görüşmelerin sonlanabileceği görüşüne ulaş-
tıkları varsayılmaktadır. 

Sonuç 

Bu çalışmada önerilen öykü anlatıcılığı temelli sistemik müdahaleye ilişkin modelde 
döngüsel sorulardan, çizimlerden, kukla gibi nesnelerden yararlanılabileceği belirtilmek-
tedir. Öykü anlatıcılığı tekniğinin resimlerle ve sanat teknikleriyle de birleştirilebileceği, 
bu sayede danışanın korkutucu olmayan rahat bir ortamda duygularını dışa vurabilecek-
leri alan yazında da vurgulanabilmektedir (Tanaka ve ark. 2003, Sakaki ve ark. 2007, 
Hayes ve Povey 2010). Öykü anlatıcılığı tekniğinin kombine teknikler aracılığıyla yapı-
landırılması ile çocuğun duygusal davranışsal gelişiminin yanı sıra sahip olduğu kaynak-
ları daha rahat bir ortamda keşfetmesi de mümkün olabilecektir. Denborough (2014), 
danışanların öykülerinin yeniden yazılması sürecinde onların kendi güç kaynaklarının 
farkına varmalarını kolaylaştırıcı etkinliklere vurgu yapmıştır. Örneğin danışanın yaşam 
macerasını gösteren yaşam ırmağı metaforu, danışanın kendi yaşam deneyimlerini, güç 
kaynaklarını ve onun için önemli kişileri keşfetmelerine yardımcı olabilir (Denborough 
2014). Yaşam ırmağı tekniği, sistemik müdahaleler içinde yer alabilmekte (Schlippe ve 
Schweitzer 2016) ve çocukların sevdiklerinin kaybı gibi durumlarda da öykü anlatıcılığı 
aracılığıyla “yaşam kitabı” biçiminde bir müdahale olarak karşımıza çıkabilmektedir 
(Davis 1997). Gunnarsson ve arkadaşları (2010) da çalışmalarında “üç ağaç çizimi aracı-
lığıyla öykü anlatıcılığı, öykü yapma” tekniğini geliştirerek vaka çalışmalarıyla bu tekni-
ğe ilişkin derinlemesine araştırma yapmışlardır. Araştırmacılar, danışanlarından geçmişe 
yönelik ve geleceğe ilişkin ağaç, ağaç yaprakları, köklerini çizerek öyküler oluşturmaları-
nı istemişlerdir. Ayrıca resimdeki çizimlerin ilişkili olduğu kişiler, nesnelere olan etkile-
şimlere ilişkin döngüsel sorular sormuşlardır. Sonuç olarak araştırmacıların ortaya koy-
dukları öykü anlatıcılığı müdahalesinin ağaç, yaprak metaforunu içeren çizimler ve 
döngüsel ilişkisel soruları kapsayan sistemik müdahaleler ile birleştirildiği söylenebilir.  

Yapılan birtakım araştırmalar ışığında öykü anlatıcılığı tekniğinin ve sistemik mü-
dahalelerin birleştirildiği söylenebilir. Bu çalışmada da alan yazındaki öykü anlatıcılığı 
ve sistemik müdahalelerle ilgili araştırmalar dikkate alınarak “öykü anlatıcılığı temelli 
sistemik müdahaleye” ilişkin üç aşamalı bir model sunulmaktadır. Bu modelin farklı 
psikolojik sıkıntılar yaşayan çocuklar üzerinde uygulanması ve sonuçlarının bilimsel 
araştırmalarla ortaya konulması önerilmektedir.   

Kaynaklar 



 

 



 


