
Alice Morgan Avustralya'nın Melbourne şehrinde narrative terapist 
ve eğitimcidir. Sosyal hizmet bağlamında, sağlık kurumlarında, 
okullarda ve özel muayenehanesinde çocuklarla ve aileleriyle 
çalıştı. Dulwich Centre Eğitm Birimi üyesi olarak Avustralya'da 
ve denizaşırı ülkelerde kurs, konferans ve atölye çalışmalarında 
narrative terapi eğitimi verdi.

Çalışmaları üzerine çok sayıda makalesi yayınlandı. Narrative 
Terapi Nedir? (2000) Çocuklar ve Aileleriyle Narrative Terapi (2006) 
adlı kitapları kaleme aldı. Bir zamanlar... Çocuklar ve Aileleriyle 
Narrative Terapi (1999) adlı kitabın editörlüğünü yaptı.

İclal Eskioğlu Aydın
2012 yılından bu yana klinik psikolog olarak çalışmaktadır. Hâlen, 
İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi ve Araştırma Merkezi’nde 
(İPAM) ve İnsula Psikoloji’de psikoterapi hizmeti veriyor. Yetişkinler, 
ergenler ve çiftlerle bireysel terapilerin yanı sıra Narrative grup 
çalışmaları düzenlemektedir. Aynı zamanda İPAM’da staj yapan 
klinik psikoloji yüksek lisans öğrencilerinin terapi becerilerinin 
gelişmesine katkı sağlamak amacıyla süpervizör olarak görev 
yapmaktadır. 2014 yılında başladığı, Dulwich Centre ve POEM 
iş birliğiyle düzenlenen “Narrative Terapi Uygulayıcı Eğitimi”ni 
tamamladıktan sonra, Narrative terapist olarak çalışmalarını 
sürdürmektedir. Aynı zamanda, İbn Haldun Üniversitesi’nde 
Klinik Psikoloji doktorasına devam ediyor. Psikoloji alanına dair 
çeviri makaleleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Shona Russel ve 
Maggie Carrey’nin, Narrative Terapide Temel Uygulamalar kitabının 
çevirisini yapmıştır. 2021 yılında Psikolojihane'yi kurmuştur.

Alice Morgan
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Yayıncının Notu

Bu kitap, insanları narrative terapi olarak bilinen fikir ve ça-
lışma yöntemleriyle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Alice Mor-
gan’dan, "narrative yaklaşımı"na ilişkin fikirleri, okunması kolay 
bir giriş metni olarak kaleme almasını istedik.

Bu kitapta yer alan fikirler ve çalışma yöntemleri, David 
Epston ve Michael White tarafından terapi dünyasına tanıtıldı. 
Çalışmalarının örnekleri, yazdıkları çeşitli kitap ve makalelerde 
bulunabilir. Son on yılda, birçok terapist narrative uygulamaları 
kullandılar ve sürekli gelişen bu bilgi birikimi ve beceriler alanı-
na önemli katkılarda bulundular.

Bu kitap ilginizi çekiyorsa, birçok bölümün sonunda yer alan 
referanslara bakmanızı önemle tavsiye ederiz. Bu kitaplarda veya 
makalelerde, Alice’in burada ortaya koyduğu fikirlerin orijinal 
tanımlarını bulacaksınız. Bu eserlerde narrative uygulamasını 
kapsamlı bir şekilde ortaya koyan düşünceleri de bulacaksınız.

Şimdilik, kitabın isminin de belirttiği gibi şu temel soruyu 
cevaplamaya çalışan bu okunması kolay girişe hoş geldiniz: Nar-
rative terapi nedir?
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Teşekkür

Bu proje Cheryl White’ın fikri ve davetiyle başladı ve sürekli 
ilgisi ve teşvikiyle sürdürüldü. Daveti kabul edip derin bir ne-
fes aldıktan sonra, Alice Morgan, bu kitabın ilk taslağını yazdı 
ve David Denborough üzerinde çalıştıktan sonra bu ilk taslak, 
geribildirim ve öneriler için çeşitli insanlara gönderildi. Geribil-
dirimde bulunabilenler arasında Maggie Carey, Loretta Perry, 
Shona Russell, Jan Tonkin, Rose Barnes, Carol Trowbridge ve 
Michael White vardı. Gelen fikirler, geribildirimler ve örnekler 
bir araya getirildikten sonra, David Denborough ve Alice Mor-
gan taslak üzerinde sıkı bir şekilde çalıştılar ve taslak, şu anki 
formuna gelene kadar, Melbourne’den Adelaide’a (e-posta yo-
luyla) defalarca gidip geldi. Mizanpajı Jane Hales ve redaksiyonu 
Melissa Raven yaptı. Alice kendi terapi uygulamaları üzerinde 
etkisi olan eğitmenlere özellikle Leela Anderson, Greg Smith, 
David Epston ve Michael White’a teşekkür ediyor.

Narrative çalışma yönteminin temel ilkelerinden biri, tera-
pistlere danışan kişilerin bilgi ve becerilerinin dikkate değer bir 
biçimde terapi uygulamasını şekillendirmesidir. Bu nedenle, bu 
kitapta yer alan fikirlere, danışanların yaptığı büyük katkıları 
unutmamak oldukça önemlidir.
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Örnekler Hakkında Not

Narrative uygulamaları tanıtmak amacıyla, terapötik ko-
nuşmalar, mektuplar ve hikâyelerden bazı örnekler bu kitapta 
yer almaktadır. Bu örnekler birkaç farklı yolla oluşturulmuştur. 
Bazıları, katılan herkesin yayınlanmasından mutluluk duyduğu 
gerçek terapötik konuşmalardan alınmıştır. Diğerleri, danışan-
ların gizliliğini korumak için farklı insanların hikâyelerinden 
parçaların birleştirilerek uyarlanmış halidir. Bazı durumlarda 
ise, belirli bir konuyu anlatmak veya çalışma şeklini göstermek 
için imgesel örnekler kullanılmıştır.

Bu kitapta yer alan narrative uygulama örneklerinin toplu-
luklar veya belirli kurumlardan (okullar, hapishaneler, hastane-
ler vb.) ziyade, oldukça geleneksel terapi seanslarından alındığı-
nı hatırlatmak isteriz. Narrative uygulamaların bu farklı ortam-
lardaki kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen 
bu kitapta yer verilen okuma listelerine bakınız.





Birinci Kısım
Narrative Terapi Nedir?
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Giriş

Merhaba! Narrative terapinin bazı temel konularına giriş ola-
rak tasarlanan, bu okuması kolay kitaba hoş geldiniz. Bu çalışma, 
narrative konuşmaların pratik örneklerini içerdiği kadar narra-
tive uygulamaların arkasındaki düşüncelerin de basit ve anlaşılır 
izahını sunmaktadır. Bu kitap kesinlikle her şeyi kapsamamak-
tadır, ancak umarım daha fazla keşif için bir başlangıç noktası 
olarak hizmet edecektir. Buna yardımcı olması için, bölümlerin 
çoğunun sonunda çeşitli konularda daha fazla okumaya yönelik 
referanslar yer almaktadır.

"Narrative terapi" olarak bilinen yaklaşımı oluşturan birçok 
farklı tema vardır ve her terapist bu fikirleri biraz farklı şekilde 
kullanır. Birilerinin "narrative terapiden" bahsettiğini duydu-
ğunuzda, insanların kimliklerini anlamanın belirli yollarından 
bahsediyor olabilirler. Alternatif olarak, problemleri ve bunla-
rın insanların yaşamları üzerindeki etkilerini anlamanın bazı 
yollarından bahsediyor olabilirler. Bu kişiler aynı zamanda in-
sanların hayatları ve yaşadıkları problemleri konuşmanın bazı 
yollarından veya terapötik ilişkileri ve terapinin etiği veya po-
litikasını anlamanın belli yollarından bahsediyor da olabilirler.



Narrative Terapi Nedir?
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Narrative terapi, insanları kendi hayatlarının uzmanı olarak 
merkeze alan, danışmanlık ve topluluk çalışmalarında saygılı, 
yargılamayan bir yaklaşım olmayı amaçlar. Narrative terapi, 
problemleri insanlardan ayrı olarak görür ve insanların, hayat-
larındaki problemlerin etkisini azaltmalarına yardımcı olacak 
birçok yeteneğe, beceriye, yetkinliğe, inanca, değere ve bağlılığa 
sahip olduğunu düşünür.

Narrative terapinin işleyişini açıklayan çeşitli ilkeler vardır, 
ancak bence özellikle iki tanesi çok önemlidir: her zaman me-
rak duruşunu sürdürmek ve cevaplarını gerçekten bilmediğiniz 
soruları sormak. Sizi bu iki prensibi göz önünde bulundurarak 
bu kitabı okumaya davet ediyorum. Bu ilkeler narrative terapi-
nin fikirlerini, duruşunu, üslubunu, değerlerini, bağlılıklarını ve 
inançlarını izah ederler.

Terapi Konuşmaları İçin İmkânlar
Bu kitabı, her bölümü narrative terapinin çalışma biçimleri-

nin bir yönünü veya temasını anlatan şekilde, kısımlar halinde 
yazdım. Bunu, her bir konunun anlaşılmasını kolaylaştıracağını 
umarak yaptım. Bununla birlikte, sizi bu kitapta aktarılan fikir-
lere, belirli bir sırayla takip edilmesi gereken bir tarif gibi yaklaş-
mak yerine, aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi lezzetin 
bulunduğu bir açık büfeymiş gibi yaklaşmaya davet ediyorum! 
Umarım bu kitap, narrative terapi konuşmaları için genel bir 
çerçeve sunar.

Bazen bana danışan insanlarla konuşurken, sohbetin ne yönde 
ilerleyeceğine ilişkin ihtimallerin bir yolculuktaki yollar gibi ol-
duğunu düşünüyorum. Seçebileceğiniz birçok dört yol ağzı, 
kavşak, patika ve iz bulunur. Her adımda farklı bir kavşak veya 
yol ayrımı ortaya çıkar ve farklı derecelerde ileri, geri, sağ, sol, 
çaprazlama hareket edebilirsiniz. Bana danışan kişiyle attığım her 
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Giriş

adımda, gidilebilecek daha fazla yön ihtimali yaratırız. Nereye 
gideceğimizi ve geride neyi bırakacağımızı seçebiliriz. Her 
zaman farklı bir yol izleyebilir, adımlarımızı takip edebilir, geri 
dönebilir, bir patikadan tekrar geçebilir veya bir süre aynı yolda 
kalabiliriz. Yolculuğun başında, yolun nerede biteceğinden ve 
ne keşfedileceğinden emin olamayız.

Bu kitapta anlatılan ihtimaller, bir seyahatin yolları, patikala-
rı ve keçi yolları gibidir. Bir narrative terapistin sorduğu her soru 
yolculukta bir adımdır. Tüm yollardan gitmek mümkündür; bazı 
patikalara girilebilir veya danışan, diğerine geçmeden önce bir süre 
boyunca bir patikada seyahat edebilir. Yürünmesi gereken “doğru” 
bir yol yoktur, ancak seçebileceğimiz birçok muhtemel yol vardır.

İş Birliği
Danışanın, terapi yolculuğunun yönünü haritalamada önemli 

bir rol oynadığını bilmek gerekir. Narrative konuşmalar, karşılık-
lı etkileşimle şekillenir ve her zaman danışan ile iş birliği yapılır. 
Terapist, danışanlarının ilgisini çeken şeyleri ve yolculuğun onla-
rın tercihleriyle uyumlu olup olmadığını anlamaya çalışır. Örne-
ğin, bir narrative terapistin sıklıkla şu soruları sorduğu görülür:

- Bu konuşma sizin için nasıl gidiyor?
- Bu konuda konuşmaya devam edelim mi yoksa başka bir 

konuda mı konuşmayı tercih edersiniz?
- Bu, ilginizi çekiyor mu? Bu, üzerinde zaman harcamak is-

tediğiniz bir konu mu?
- Şu konuda size birkaç soru daha sormam sizin için uygun 

olur mu, yoksa X, Y veya Z konularıyla ilgili mi soru sor-
mamı tercih edersiniz? [X, Y, Z diğer seçeneklerdir.]

Bu şekilde, narrative konuşmalar, danışanların ilgileri ve ter-
cihleri çerçevesinde ilerler.
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Özet
Narrative çalışma yollarını keşfetmeye başlamadan, buraya 

kadar bahsettiklerimizi hızlı bir şekilde özetleyelim:
• Narrative terapi, insanları kendi hayatlarının uzmanı ola-

rak merkeze alan, danışana saygılı, danışmanlığa ve toplu-
luk çalışmalarına suçlayıcı olmayan bir yaklaşım sergile-
meyi amaçlar.

• Narrative terapi, problemleri insanlardan ayrı olarak görür 
ve insanların hayatlarındaki problemlerin etkisini azaltma-
larına yardımcı olacak birçok yeteneğe, beceriye, yetkinliğe, 
inanca, değere ve bağlılığa sahip olduğunu düşünür.

• Merak duygusu ile cevaplarını gerçekten bilmediğimiz so-
ruları sorma isteği, bu çalışmanın önemli ilkeleridir.

• Herhangi bir konuşmanın alabileceği birçok olası yön var-
dır (tek bir doğru yön yoktur).

• Terapiste danışan kişi, gidilecek yönün belirlenmesinde 
önemli bir rol oynar.

Narrative terapiyi keşfetmeye, hayatımızın "öyküleri" veya 
"hikâyeleri" ile neyin kastedildiğini değerlendirmekle başlamak 
uygun olabilir.


