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GIRIŞ

Büyük bir afet yaşadık.
Yaralarımız taze, sızlıyor…
Acımız büyük, görünmüyor…
Kayıplarımız fazla, sayılmıyor…
Ve biz gözümüz yaşlı, kalbimiz yaslı devam ediyoruz…

Devam ediyoruz çünkü hepsinden fazla umudumuz 
var. Hepsini kuşatacak sevgimiz var. Hepsini sağaltacak 
dostlarımız ve dostluklarımız var. Ancak zamana ihtiya-
cımız var. Zaman bize hatırlatacak, bizi hafifletecek, bizi 
güçlendirecek. Dakikaların açtığı yarayı yıllar kapatacak. 
Bunun için tabi bizi seven ve önem veren insanların des-
teklerine ihtiyacımız var. Özellikle de mesleği insanlar olan, 
psikoloji bilgisine sahip ve bize bütün kalbiyle yardım et-
mek isteyen insanların desteğine.

Bu kitapçık o insanlar için hazırlandı. Depremden et-
kilenen çok sayıda insanımıza ihtiyaç duydukları desteği 
verirken yardımcı olabilecek yolların ve uygulamaların ör-
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neklerle gösterildiği bu kitapçıkta 5 farklı grup çalışması 
yer alıyor. Söz konusu çalışmalar küçük ya da büyük grup-
lara uygulanabilecekleri gibi bireysel çalışmalarda da kulla-
nılabilecek şekilde hazırlandılar. Bu zor günlerde her biri-
miz birbirimize elimizden gelen her şekilde yardım etme-
nin yollarını ararken biz bu çalışmaları hazırladık. Dileriz 
çok sayıda insanımıza faydası olur.

Mehmet Dinç
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INCI TANESI 
–NARRATİVE TERAPİ TEMELLİ GRUP ÇALIŞMASI–

Biz Hatice Demirtaş Baysal ve Hatice Şanver Gürsoy 
olarak bu çalışmayı enkazdan çıkmış ya da yaşadığı şehir-
den ayrılmak zorunda kalmış ergen/genç yetişkin deprem-
zedeler için oluşturduk. Çalışmanın amacı kişileri tekrar 
travmatize etmeden inci metaforu üzerinden yaşadıkları 
felaketi konuşabilmelerine, felaketin içinde sergilediklerini 
eylemlere (hayatta kalma mücadelesine), güçlü hissettiren 
bilgi, beceri, deneyim ve kahramanlıklara odaklanarak çok 
yönlü hayatını hatırlamasına ve alternatif hikayelerini or-
taya çıkarmasına yardımcı olmaktır (Yeni, 2014). Alternatif 
hikayeler, bireylerin baskın hikayesindeki problemli kısmın 
sesinin yerine, tercih ettiği kimliğini, arzuladığı yaşamdaki 
hikayelerin sesinin duyulmasını sağlar (Tarragona, 2008). 

Grup Çalışması 7 oturumdan oluşmaktadır. Her bir 
oturum ortalama 120 dakika surmektedir. 
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1. Oturum

Tanışma Oyunu

Amaç: Bu bölümde, bireylerin birbirini tanıması, grup 
kurallarinin ve grup dinamiğinin oluşturulması için tanış-
ma oyunu oynanır. Grup oturumları 6-8 üye olacak şekilde, 
2 saat olarak planlanmıştır. 

Aktivite:Bu oturum 3 bolumden olusmaktadir. 1. Bö-
lüm İnci Tanesinin hikayesi içerisinde isimlerin paylaşıldı-
ğı bölümdür. 2. Bölümde bireylerin etkileşimlerinin arttı-
rıldığı, paylaşımlar aracılığıyla grup aidiyetlerinin oluştu-
rulmaya çalışıldığı bölümdür. 3. Bölüm Grup kurallarının 
belirlendiği, grup liderinin pozisyonunun ve grup üyeleri-
nin güvenlik sınırlarının oluşturduğu bölümdür. 

1. Oturum. 1. Bölüm: Bir Kum Tanesinin İnciye Dö-
nüşme Hikayesi

Amaç: Bir grubun üyesi olmak, ortak hedefler üzerine 
bir araya gelmek ergenlik döneminin en önemli ihtiyaçla-
rından birisidir (Dahl ve ark., 2009). Bu doğrultuda grup üye-
lerinin isimleriyle kendini tanıtması ve ortak bir hikayede 
buluşarak bağ kurması amaçlanmıştır. 

Aktivite: Grup Lideri tarafından bir ‘Kum Tanesi’ hi-
kayesi başlatılır. ‘Okyanusun derinlerinde bir yerde bir kum 



––– 9 –––

tanesi varmış. Yağmur damlacıklarını çok severmiş. Her yıl 
Nisan ayı gelince derinlerden yüzünü gökyüzüne döner, yağ-
mur damlacıklarının okyanusunu nasıl dalgalandırdığını iz-
lermiş. Tabi Nisan yağmurlarıyla yapacağı yolculuktan, haya-
tına dahil olacak kişilerden ve onu bekleyen deneyimlerden ha-
bersizmiş. Nisan yağmurları gökyüzünden süzülerek okyanusa 
düşmüş.’ Kum tanesi İstiridyenin kabuğundan içine girene 
kadar pek çok şey deneyimlemiştir. Bu deneyimleri yal-
nızca oradaki üyeler bilmektedir. Grup üyeleri isminin baş 
harfiyle bir sembol bulur ve danışmanın başlattığı hikayeyi 
ismini ve bu sembolleri kullanarak devam ettirir. Son üyeye 
gelene kadar hikaye devam ettirilir. En sonunda grup lideri 
hikayeyi ‘kum tanesi artık istiridyenin kabuğunun içindeymiş. 
Cebinde deneyimleriyle İnci tanesine dönüşmeye hazırmış’ di-
yerek bitirir. Grup üyelerine dönerek grubun “… İncileri” 
şeklinde bir isminin olacağı ve buna birlikte karar verecek-
leri söylenir. Grup üyelerinin paylaşımları doğrultusunda 
grubun ismine karar verilir.

1. Oturum 2. Bölüm: Güvenlik Adaları Oluşturmak

Amaç: Grup üyelerinin yaşadığı zorluk içerisinde bir 
takım kararlar alırken tercih ettikleri kimliklerine, kendisi 
dışında insanların tanıklık ederek hikayelerinde kendilerini 
yeniden konumlandırmaları, alternatif hikayelerini keşfet-
meleri amaçlanmıştır.
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Aktivite: Grup Lideri gönüllü bir üye seçerek diğer 
üyelerin onları rahat görebileceği bir yere oturur. Aşağıdaki 
soruları sorarak not alır. Her üye için benzer süreç takip 
edilir. Aktivite 90 dk sürecek şekilde planlanabilir.

1) Bu grup çalışmasına katılmaya nasıl karar verdin? 
Neredeydi? Ne zamandı? 

2) Yeri tarif eder misin?

3) Karar verirken ne düşünüyordun, ne hissediyordun? 
Vücudundan ne hissettiğini, duyumları hatırlıyor 
musun? Neler tecrübe ettin?

4) Gruba katılmakla ilgili karşılaştığın engeller, çekin-
celer ya da zorluklar oldu mu? 

5) Bu engellere, zorluklara ya da düşüncelere nasıl tep-
kiler verdin? Belli bir bilgi, beceri ya da hayatındaki 
önemli bir kişinin senin üzerinde bir yardımı oldu 
mu? 

6) Bu gruba dahil olman için seni hazirlamis olacagini 
dusundugun bir tecrübe veya deneyimini hatirliyor 
musun?

7) Eğer bu eylemin konuşabilse neler söylerdi? Senin 
değer verdiğin ve önemli bulduğun neler olduğunu 
bize anlatırdı? 

8) Bu eylemini (gruba katılma), niyeti ya da umudu 
isimlendirecek olsan buna ne derdin?
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9) Eğer bu umuda ve niyete tutunmaya devam edersen, 
ne gibi değişiklikler gerçekleşebilir? 

1. Oturum 3. Bölüm: Grup Kuralları

Amac: Bu bölümde grubun ne amaçla bir araya geldiği 
ifade edilir ve grup üyeleri kurallarını belirler. Grupta gü-
ven ve aidiyet hissinin oluşması amacıyla ‘Ne gibi kuralla-
ra ihtiyaç olduğu’ grup üyelerine sorulmalıdır. Grup lideri 
paylaşım, gizlilik, gönüllülük ilkelerini de gündeme getire-
rek grup kurallarının oluşturulmasını sağlar. 

Aktivite: Grup Lideri grubun bir araya gelmekteki 
amacını açıklar. ‘Bu grupta sizin için neler önemli? Nelere 
dikkat edilmesini istersiniz? Bunlar sizin için neden önem-
li?’ gibi sorular sorar ve herkes tarafından kabul edilen ku-
rallar, boş bir kağıda katılımcılar tarafından yazılır. Grup 
üyeleri belirledikleri sembollerle imzalarını atar. 

Konuşulabilecek Grup Kuralları

– Nasıl Konuşulacağının görüşülmesi (ne, nerede, ne 
zaman, kimlerle, konuşulanların gizliliği)

– Güvenirliği ve Hesap Verilebilirliği Yapılandırma (Bi-
reylere ve paylaşımlara saygı)

– Konuşma üzerine konuşma (Üyeler nasıl konuşacak, 
söz alma ritüelleri, gönüllülük )

– Eklemek istediğiniz bir kural
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2. Oturum

1. Bölüm Dışsallaştırma Konuşmaları 

Amac: Narrative terapiye göre kişi problem değildir, 
problemin kendisi problemdir. Problemin kişiden dışsal-
laştırılması kişinin kendini suçlama yönelimine karşı tavır 
almasına ve problemden ayrışmasına katkı sağlar (Corey, 
2008). Dışsallaştırma sorularıyla kişinin probleme yönelik 
bir konum alması, problemli hikayenin hayatına etkisini 
tarif etmesi istenir. Dışsallaştırma konuşmalarıyla kişisel 
öykünün güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Aktivite: Bir deprem yaşandı. Bu deprem her bireyi 
benzer ve farklı açılardan etkiledi. Bu grubu oluşturulurken 
kurulan benzerliklerden bir tanesi şehir değiştirmiş olmak-
tı. Bunun dışında yaşadığınız şeyler sizde nasıl bir karşılık 
buluyor. Bunun üzerine paylaşımda bulunacağız.

1) Yaşadıklarınız sizin icin ne anlam ifade ediyor? 
Yaşadıklarınız sizin hayatınızı nasıl etkiliyor? 
Yaşadıklarınız sizin kendinizle ilgili ilişkilerini-
zi, düşüncelerinizi, duygularınızı, gelecekle ilgili 
umutlarınızı, konuşmalarınızı nasıl etkiliyor? Bu 
olumlu muydu, olumsuz muydu yoksa başka bir 
şey miydi?

2) Bu şeye bir isim verseniz ismi ne olurdu?
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3) İsimlendirdiğiniz şey, sizin için hayatınızda olma-
sını istediğiniz şey üzerinde nasıl bir engel oluştu-
ruyor? 

4) … (isimlendirdiğiniz şey) konuşabilseydi size ne 
söylerdi?

5) Bunları size nasıl bir ses tonuyla söylerdi? 

6) Size bunları söylerken neyi umuyor? Planı ne? Si-
zin hayatınızla ilgili ne yapmaya çalışıyor? Niyeti 
ne?

7) Sizi etkisi altına aldığı hileleri/söylemleri var mı?

8) Daha önce onunla karşılaştınız mı? İlk karşınıza 
çıktığı zamanı hatırlıyor musunuz?

9) Bu isimlendirdiğiniz şeyi sizin karşınızda zayıfla-
tan şeyler neler? Hangi durumlarda ya da zaman-
larda daha zayıf oluyor?

10) Ona nasıl tepki verdiniz? Ona karşı geliştirdiğiniz 
bir beceri var mı? Bu zorluk karşısında kendini-
zi desteklemek için ne yaptınız? Hangi stratejileri 
kullandınız?

11) Geliştirdiğiniz strateji isimlendirdiğiniz şeyi nasıl 
etkiledi?

12) Bu stratejiyi nasıl açığa çıkardınız? Bununla ilgili 
bir anınız var mı?
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13) Bu stratejiyi nereden öğrendiniz? Geçmişinizdeki 
kimler bu stratejiyle olan ilişkinizi takdir edebilir? 
Bu, onlar için ne ifade ediyor?

14) Ona karşı geliştirdiğin başka bilgi ve becerileriniz 
neler?

2. Oturum 2. Bölüm

Probleme Mektup Yazma

Amac: Grup üyelerinin mektup yazarak somutlaştır-
mak aracılığıyla fark ettiği yetenek ve güçlü yanlarını gün-
lük hayatına taşımasını kolaylaştırmak amaçlanmıştır (Co-
rey, 2008).

Aktivite: Bu bölümde karakterize edilen problem, grup 
üyeleri tarafından aşağıdaki sorular aracılığıyla doküman 
haline getirilir. Probleme bir mektup yazılır. Grup Lideri 
aşağıdaki soruları okur. Grup üyeleri mektuba istediği gibi 
başlayabilir ve sonlandırabilir. Üyelerden mektubunu pay-
laşmak isteyenler dinlenir. 

1) İsimlendirdiğin şey ile ilgili ne biliyorsun?

2) İsimlendirdiğin şey hakkında ne düşünüyorsun? Ona 
karşı tavrın duruşun ne? Bu tavrı ilk ne zaman aldın?

3) Bu söylemle gelecekte nasıl bir ilişki içinde olmak 
istiyorsun?
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3. Oturum 

1. Bölüm: Dış Şahit Uygulaması / İlişkisel Kimlik 
Sorgulama

Amac: Michael White “Hiç kimse travmanın pasif alı-
cısı değildir. Travmanın önlenmesi mümkün olmasa da in-
sanlar her daim travmayı önlemeye yönelik adımlar atar-
lar. İnsanlar bazı ufak değişikliklerle travmanın etkilerini 
azaltmaya çalışırlar yahut travmanın hayatları üzerindeki 
etkilerini değiştirmek adına onlar için kıymetli olanı ko-
rumaya çalışırlar” demiştir (akt. Burns, 2015). Bu bölümde 
bireylerin yaşadıkları zorluğun etkisini azaltmak ve bu zor-
lukla baş edebilmek için kullandığı stratejileri (bilgi, beceri, 
değerler) açığa çıkarmak amaçlanmıştır.

Açıklama: Bu bölümde Grup Lideri tarafından İstirid-
yenin İnci tanelerinin oluşum öyküsü hakkında ne bildik-
leri sorulur ve daha sonra hikayesi paylaşılır. Daha sonra 
bireylerin yaşanan duruma dair bilgileri, değerleri, becerile-
ri, bunları nasıl öğrendikleri, nasıl geliştirdikleri, bu gelişi-
mi destekleyen hikayeleri sorgulanır. Grup Lideri gönüllü 
bir üye seçerek diğer üyelerin onları rahat görebileceği bir 
yere oturur. Aşağıdaki soruları sorarak not alır. Her üye 
için benzer süreç takip edilir. Çalışma 2 saat olarak plan-
lanmıştır.
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İnci Taneleri

1. İstiridye* ve İnci Tanesi hakkında ne biliyorsunuz?

Okyanusun derinliklerinde yaşarmış Kum tanesi. Yüzü hep 
gökyüzüne dönükmüş. Yağmur damlacıklarının okyanusa dü-
şüşünü, suyun yüzeyinde oluşturduğu kabarcıkları izlemeyi pek 
severmiş. Nisan yağmurlarının gelmesiyle keyiflenen kum ta-
nesi görsel şöleni daha yakından görmek için su yüzeyine doğ-
ru çıkmaya başlamış. Derken bir anda bir damlacığın içinde 
buluvermiş kendini. Yağmur damlasıyla başlayan yolculuğu bir 
istiridyenin kabuğundan içeri girene kadar sürmüş. İşte böyle 
başlamış Kum tanesiyle İstiridyenin öyküsü. Kum tanesi isti-
ridyenin daha önce tanımadığı, bilmediği yabancı olduğu biri-
siymiş. İstiridye önce bu davetsiz misafirden kendini korumak 
istemiş ve sarıp sarmalamış Kum tanesini. Zaman içinde bu 
karşılaşma iyi gelmiş, İstiridye kum tanesini kıymetli bir inciye 
dönüştürmüş. 

*Uygulayiciya not: İstiridyeler iki sert kabuğu olan deniz 
canlılarıdır. Sıcak denizleri severler. Midyeler sınıfında yer 
alır. Boyutları ortalama 3-15 cm arasında, ağırlıkları 50-200 
gr arasındadır. Bulundukları yerde sabit kalan ve başı, ayakla-
rı olmayan istiridyelerin kalpleri, kabukları ve sinir sistemleri 
arasında tek bir kabuk kapayıcı kasa sahiptir. Solungaç solu-
numu yapan istiridyeler bitkisel veya hayvansal parçaları da 
alarak su ile beslenir. Bu hayvanlar filtre tipi beslenicilerdir. 
Yani besinlerini su yardımıyla toplayıp daha sonra fazla suyu 
dışarı atıp, içerisinden midelerinin sindirebileceği yiyecekleri 
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toplayarak beslenirler. Nisan yağmurları başladığında istiridye 
kıyıya çıkar, ağzını açar ve beklemeye koyulur. Yağmur damla-
sıyla beraber içine kum zerrecikleri kaçar. Kum zerreciği isti-
ridyenin daha önce tanımadığı, bilmediği yabancı olduğu bir 
maddedir. Bu yüzden yumuşakça kendini koruma altına alır 
ve bu davetsiz misafiri, salgıladığı bir salgı ile sarmaya baş-
lar. Zaman içinde kum ve kumun üstündeki salgı; o kıymetli 
‘’inci’’yi oluşturur.

2. İnci taneleri her birey için beceri ya da değeri sem-
bolize ediyor olsa sizin inci taneniz ne olurdu? Belirli 
bir beceri ya da yeteneğe odaklanarak kendinizi nasıl 
tanımlarsınız?

3. Bu deneyim sizin takındığınız bir tutum ya da de-
ğerle ilgili mi? Eğer öyleyse, tutunduğunuz şeyi 
isimlendirir misiniz?

4. İsimlendirdiğiniz şey bu şekilde olmanıza, kendinizi 
bu şekilde tanımanıza veya bu pozisyonu almanıza 
nasıl katkıda bulunmuştur? Bu beceri veya deneyim 
hayatınızda neleri başarmanıza katkı sağladı?

5. İsimlendirdiğiniz şeye şahit olan kişilerin bu dene-
yimi sizde gerçekten takdir ettiği zamanları sorsam, 
hangi deneyimlerden bahseder? Detaylıca anlatabi-
leceğiniz bir anınız var mı? Bu gibi deneyimler şahit 
olan kişilerin hayatına nasıl katkıda bulunur?

6. Kendinizi bu şekilde ifade etmenin takdir edilmesi 
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veya bunun etkilerini görmek nasıl bir şey? Sizi bu 
anlamda büyüttü mü küçülttü mü? Yoksa başka şe-
kilde değiştirdi mi?

7. Az önce tanımladığınız kişi olmasaydınız, size, ey-
lemlerinize şahit olan kişilere ne kaybettirebilirdi?

8. Az önce söylediğiniz şeylerin hepsini, ailenizin ya da 
şahit olan kişilerin açık ve anlaşılır pozisyonda dinle-
diğini düşünseniz, bunun onlar için nasıl bir şey ol-
duğunu düşünürdünüz? Söylediğiniz şeyler hakkın-
da en çok neyi takdir edebilirdi?

4. Oturum

1. Bölüm: İnci’den Önce Kum Tanesi

Amac: Allan Wade “Şiddet ya da baskının olduğu her-
hangi bir ortamda yapılan direnişin her türlüsü, neyi başar-
mış olursa olsun, özünde ve derinden önemlidir.” demiştir. 
Bireyin yaşadığı olumsuz deneyimden önce başından ge-
çen olaylarda yaşadığı zorluklar, önüne çıkan kayalar, virajlı 
yollar ele alınır. Zorluklarla baş edebilmesi için hangi bilgi, 
beceri ve deneyimleri bulundurduğu, devam etmesini sağ-
layan güçlü yönleri ve hayallerinin neler olduğu, kimlerle 
bu yolculuğa devam etmek istediği öğrenilmeye çalışılır.

Aktivite: İnci, istiridyenin kabuğundan içeri girmeden 
önce bir kum tanesiydi. Nisan yağmurlarıyla tanışıp su 
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damlacığının içine girene kadar olan yolculuğunda pek çok 
şey deneyimledi, tecrübe etti. Bu bilgi ve becerileriyle bera-
ber bir inciye dönüştü. Biz de yaşam yolculuğumuzda pek 
çok şey deneyimliyoruz ve öğreniyoruz. 

1. Yaşamınızda izlediğiniz yolu tarif eder misiniz? 
(Düz, virajlı, uzun, geniş, göl manzaralı, kayalı, çakıl 
taşlarıyla dolu, engebeli, güneşli, yağmurlu, çiçek ko-
kulu vb.)

2. Şuan yolculuğa nasıl devam ediyorsunuz? (Ara-
ba gibi hızlı, uçak gibi hızlı, yavaş, dinlenerek vb.) 
Yolculuğunuzda bedeninizde nasıl değişiklikler olu-
yor? (Kalp ritmim artıyor, adımlarım hızlanıyor, her 
adımda biraz daha yoruluyorum vb.)

3. Yolculuk sırasında karşınıza çıkan engeller neler? 
Sizi hayallerinizden umutlarınızdan uzaklaştıran 
şeyler neler?

4. Size zor zamanlar yaşatan engellerle başa çıkmanıza 
yarayan şeyler neler? (Değer, inanç, bilgi, beceri )

5. Bu hayal veya güçlü yönünüzün sizde veya diğer aile 
üyelerinde fark oluşturduğu bir hikayenizi paylaşır 
mısınız?

6. Bu hayal veya güçlü yönünüzün geçmişini anlatır mı-
sınız? Bunu nasıl öğrendiniz? Kimden öğrendiniz?
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7. Bu bahsettiğiniz şey sizin bir parçası olduğunuz belli 
gruba, aileye, topluma veya kültüre özgü bir şey mi?

8. Bu hayal veya güçlü yönünüze şahit olanlar kimler? 
Bu yolculukta size destek olan kişiler kimler?

5. Oturum 

1. Bölüm: İnci Olma Sürecinde Yaşanan Deneyim

Amac: Kişisel Hikayenin zenginleştirilmesi ve kalınlaş-
tırılması amaçlanmıştır.

Aktivite: EK1’deki görsel grup üyeleri ile paylaşılır. 
Grup üyeleri her bir sembole 5 dk boyunca odaklanarak 
aşağıdaki sorulara cevap arar. Verdikleri cevapları görselin 
üzerine not ederler.

Kum Tanesi:

Senin köklerin neresi? Hangi okyanusa aitsin? Nereden 
geliyorsun? En sevdiğin yer neresi? Senin kumunun geçmiş 
öyküsü nedir? Ailenin soyu nereden geliyor? Aileni temsil 
eden bir öykü, atasözü, şarkı vb.

Deniz:

Nerede yaşıyorsun? Neler yapmayı seversin? Her gün 
ne yapıyorsun, boş zamanlarında yaptığın şeyler (her gün 
yapılan faaliyetleri temsil eder). Rutinlerin ya da ritüellerin 
neler?
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İstiridye Kabukları: 

Kum tanesi için işlevi nedir?

Kum tanesini nasıl muhafaza etmiştir?

Muhafaza ederken ne gibi zorluklarla karşılaşmıştır?

Karşılaştığı zorluklar

İnci: 

Güçlü Yanların, becerilerin, isteklerin, yeteneklerin 
(Dans, resim vb.) neler? Senin için önemli olan şeyler (de-
ğer, bilgi, inanç) Neler? Bunları kimden öğrendin? Bu be-
cerileri nasıl edindin? Bunlara ne zamandır sahipsin? Bun-
ları sana kim öğretti?

İstiridyenin Salgıladığı Sıvı ve Deniz Canlıları: Şa-
hitler

Bu güçlü yanların, bilgi ve becerilerin oluşma sürecine 
kimler şahitlik etti?, Kim nasıl bir katkı sağladı? Hayatında 
yer edinmiş yaşayan veya artık yaşamayan ancak senin için 
önemli olan kişiler kim?. (Bu önemli kişi bir kahramanda 
olabilir hayali bir şeyde..)

Gökyüzü: Geleceğe Dair Umutları ve Yaşamak İste-
diği Dünya

Gelecekte nasıl bir yaşam sürmek istersin?
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Sahip olduğun bu bilgi ve becerilerle neleri gerçekleştir-
miş olmayı dilersin?

6. Oturum 

1. Bölüm: “Mektubunuz Var!” “Kum Tanesinden İn-
ciye Dönüşme Serüveni” 

Amac: Yolculuk serüvenini görünür kılan dış şahitleri 
belirleme, yolculuk sırasında ona güç veren kahramanları, 
motivasyon kaynakları ve kişiler bulunmaya çalışarak kişi-
sel hikayenin zenginleştirilmesi ve kalınlaştırılması amaç-
lanmıştır. Karekterle iletişim kurma bölümünde mektup 
yazarak hikayesine şahit olan kişilerle yeniden bağ kurması 
amaçlanmıştır (Corey, 2008).

Açıklama: Grup Lideri gönüllü bir üye seçerek diğer 
üyelerin onları rahat görebileceği bir yere oturur. Aşağıdaki 
soruları sorarak not alır. Her üye için benzer süreç takip 
edilir. Grup üyeleri Hafıza Şeridine Seyahat ve Karakterle 
İletişim Kurma bölümlerinin ardından verilen sorularla bir 
doküman hazırlar.

Hafıza Şeridine Seyahat

1) Yaşamınızda kendinize rol-model alarak sevdiğiniz 
kişi kimdi?

2) Bu kişinin karşılaştığı problem veya ikilemler nelerdi?
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3) Bu kişinin sahip olduğu değerler ve inançlar nelerdi? 
Arzulan ve umutlan nelerdi?

4) Bu kişi en çok neyiyle bilinirdi? Onu tanımlayan ye-
tenekleri, özellikleri, sözcükleri, zaafları vb. nelerdi?

Karakterle iletişim kurmak

1) Bu kişinin hayatındaki sorunları ve yaşadığı ikilem-
lerden (veya hayatındaki anlık detaylardan) hangileri 
size tanıdık geliyor? 

2) Bu kişinin hangi değerleri, inançları, arzuları, umut-
ları sizde tınılanmış olabilir? Bu tınılanmanın sebep-
leri nelerdir?

3) Bu kişinin başından daha önce hiç geçmemiş olsa 
bile onun anlayabileceği veya takdir edebileceği ne 
gibi problemler veya ikilemlerle karşılaştınız?

4) Bu kişi size niye yardım etmeye çalışmak isteyebilir? 
Sizin hayatınızda onun gerçekten ilgisini çekebile-
cek ne gibi değerler, beceriler, niyetler vb. fark etmiş 
olabilir?

Yazışmaya hazırlanma

1) Bu kişi size muhtemelen nasıl ulaşabilir? Bir mek-
tup, şiir, şarkı vb. yoluyla mı? Karşılaştığınız sorun 
ve/veya ikilem hakkında ne söyleyebilir?
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2) Siz ve geleceğiniz için ne isteyebilir/dileyebilir? Bu 
isteğinin/dileğinin temeli ne olabilir? Kendi yete-
neklerinizi göz önüne alındığınızda, sizden ne öğ-
renmeyi umabilir?

3) Bu kişi başkalarının tanıklık edemeyeceği neye tanık 
olabilir? (Unutmayın: Hayal gücünüzle hareket edi-
yorsunuz. Bu kişi sizin yaşamınızı görebilir.)

7. Oturum 1. Bölüm: Ortak Hikaye

Amac: Ergenlik döneminde bireyler akranlarıyla te-
masta olmak ve bir grubun üyesi olarak hareket etmek 
için içten gelen bir dürtüyle hareket eder (Dahl ve ark., 2009). 
Bu değişimler ergenin yeni sosyal deneyimler yaşamasına, 
yetişkin rollerine ilişkin bilgi ve beceri geliştirmesine, aile 
ilişkilerinde bireyselleşerek bir kimlik oluşturmasına kat-
kı sağlar (Steinberg ve Morris, 2001). Bu bölümde hayaller ve 
umutlar üzerine konuşarak sosyal ilişkileri ve çevreyle olan 
bağları güçlendirmek amaçlanmıştır.

Aktivite: Grup üyeleri birinci oturumda kum tanesi-
nin öyküsünü yazmışlardı. Son oturumda da Kum tanesi-
nin İnci Tanesine dönüşümünden sonrasını konuşurlar ve 
ortak bir hikaye yazar. Her üye hikayeye grup sürecinde 
paylaştığı bir bilgi, beceri, deneyim ya da dış şahit olarak 
tınılanan bir şeyi dahil ederek hikayeye katkı sağlar. Ortak 
Hikaye yazılır ve her bireye ayrı ayrı verilir.
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7. Oturum 2. Bölüm: … İncileri (Grubun ismi) 

Amac: Grup üyelerine hazırlanan sertifikaların veril-
mesi ve belirlenen bir serominiyle grup üyelerine görülme 
alanı sunarak grup oturumlarının sonlandırılması amaç-
lanmıştır (Madigan, 2016). 

Aktivite: Grup üyelerine önceden hazırlanan ve içine 
katılımcılarla ilgili not kağıtlarının yer aldığı dosya ve ka-
tılım sertifikaları verilir. İyi dileklerle oturum sonlandırılır.
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SÜPER GÜÇLERIMIZ 
(DEPREMİ YAŞAMIŞ 13-17 YAŞ KİŞİLER 

İÇİN GRUP ÇALIŞMASI)1

“Hiç Kimse Travmanın 
Pasif Alıcısı Değildir”

Micheal White

White (2004), travmanın önlenmesi mümkün olmasa 
da insanların her daim travmayı önlemeye yönelik adım-
lar attığını söyler. Ufak değişikliklerle travmanın etkilerini 
azaltmaya çalışırlar yahut travmanın hayatları üzerindeki 
etkilerini değiştirmek adına “onlar için kıymetli olanı” ko-
rumaya çalışırlar.

Çalışmamızın amacı kişilerin kendi hikayelerindeki bil-
gi, beceri ve yeteneklerini “süper güçler” metaforu ile yeni-
den ortaya çıkarmak/hatırlamak ve zorlu olaylar karşısın-
da gücümüzü nasıl kullanabileceğimizi, neleri yapmanın 

1. Zeynep Güzel Ulubey, Hümeyra Sultan Yanık
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mümkün olabileceğini keşfetmektir. Çalışmanın dördüncü 
oturumunda tüm süper kahramanların bir araya gelmesi ile 
güçlerini kullanarak travmaya karşı kollektif bir hikâyenin 
oluşturulması amaçlanmıştır. 

Bu çalışma 8 ile 12 kişilik gruplar için uygundur. Her 
oturum için en az 45 dakika ayırılmalıdır.

Çalışmamız, toplam 6 oturumdan oluşmaktadır. Her 
oturum için bir amaç belirlenmiştir. Kullanılacak ana mal-
zemeler; boya kalemleri, kalem, kâğıt. Son oturumda, hazır 
madalya ya da sertifika da tercih edilebilir. 

1. OTURUM: 

Grup lideri kendini tanıtır ve isim öyküsünü (anlamı, 
ismini kim ve neden koydu) anlatır. Kartın ikinci kısmı 
olan, Nereden geldin? Rutinlerin neler? Hobilerin? Yap-
mayı sevdiğin şeyler neler? soruları grup lideri tarafından 
cevaplanır. Sonrasında katılımcılara önceden hazırlanmış 
kimlik kartları dağıtılır. Daire şeklinde oturan katılımcılar-
dan birine bir top veya ip yumağı verilir. Kimlik kartında 
yazılan sorularla birlikte sesli ve yazılı cevaplaması istenir 
ve bundan sonraki süreçte katılımcı istediği kişiye topu 
veya ip yumağını atar, son kişi kendini tanıtana kadar de-
vam edilir. 

Not: Kartın son kısmı “GRUP KAHRAMANLIK 
İSMİ” çalışmanın 5. oturumunda doldurulur. 
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• Tanışma (İsim hikayeleri, malzeme, top ya da ip)

Kimlik Kartı

Ad – Soyadı: (ismin anlamı ya da hikayesi)

Nereden geldin?  

Rutinlerin neler?  

Hobilerin?  

Yapmayı sevdiğin şeyler neler?

Grup Kahramanlık Ismi

(5. Bölümde kahramanlık takımındaki adı karta 
eklenir)

• Grup kurallarının belirlenmesi

– Bu grupta sizin için neler önemli? (Gizlilik, güven, 
saygı vb.)

– Nelere dikkat edilmesini istersiniz?

– Bunlar sizin için neden önemli?

Not: Grup kuralları oluşturulduktan sonra yazılıp gö-
nüllü bir katılımcılıya teslim edilir. Her oturum da yanında 
getirmesi istenir, gerektiğinde kurallar tekrar hatırlatılır. 

Oturumlarla ilgili bilgi verilmesi sürecin adımlarının 
değerlendirilmesi:
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Bundan sonraki oturumlarda belirlemiş olduğumuz 
grup kuralları çerçevesinde, çeşitli uygulamalı çalışmalar 
yapılacaktır. Bu oturumdan sonra toplam 5 oturum daha 
gerçekleşecektir. 

2. OTURUM: GÜCÜ ORTAYA ÇIKARMA

Bu uygulamada amaç, kişinin kendi hikayesinin kalın-
laşmasını sağlamaktır. 

Önceden hazırlanmış 6 kareye bölünmüş a3 kağıtları 
dağıtılır. Kâğıdın her bölümü için sorular küçük punto ha-
linde yer almaktadır.

Yönerge, “Şimdi sizlere dağıtacağımız kağıtlarda kendi 
KENDİ KAHRAMANLIK HİKAYENİZİ resmetmenizi 
isteyeceğiz.” denir ve çalışma başlatılır.
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1. KISIM

Bir kahraman 
olsaydınız nasıl 
bir kahraman 
olurdunuz?

Bu kahraman 
en çok neyi ile 

bilinir?

Yazın ve 
resmedin.

2. KISIM

Bir kahraman 
olarak amacınız 

nedir? Neyi 
yapmayı 

istiyorsunuz?
Kahramanın 
umutları – 

istekleri nelerdir?

Yazın ve 
resmedin.

3. KISIM

Bir kahraman 
olarak size ait 
özel gücünüz, 
becerileri ve 

yetenekleriniz 
nelerdir?

Yazın ve 
resmedin.

4. KISIM

Yardımcılarınız 
kimlerdir?

Nasıl yardımcı 
oldu ve 

neler yaptı? 
Yardımcının 
özellikleri 
nelerdir?

Yazın ve 
resmedin.

5. KISIM

Kahramanın 
karşılaştığı 
zorluklar ve 

engeller nelerdir?

Yazın ve 
resmedin.

6. KISIM

Zorluklara karşı 
nasıl bir yol izledi 

ve neler yaptı?

Yazın ve 
resmedin.
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Hikâyenin mutlu sonu sayfanın arkasına betimlenir ve 
resmedilir. 

Uygulamanın sonunda her bir katılımcı gönüllülük sıra-
sıyla kahramanlık hikayesini paylaşır. 

3. OTURUM: DIŞ ŞAHITLIK

Bu uygulamada amaç, kişilerin birbirilerinin hikayesine 
şahitlik etmesi ve kendi hikayelerinde bir yer bulmalarını 
sağlamaktır. Böylelikle şahitlikle beraber, kollektif birlikte-
liğe ilk adım atılacaktır. 

Bir önceki oturumda paylaşılan kahramanlık hikayeleri 
yeniden okunur. Diğer grup üyeleri arkadaşlarının hikaye-
lerini dinlerken kendilerinde yankı uyandıran, beğendikle-
ri, dikkatlerini çeken kısımların not edilmesi istenir. Önce-
den hazırlanmış aşağıdaki sorular yansıtılır ya da dağıtılır. 

•	 Hikayeleri	dinlerken	neler	dikkatinizi	çekti?

•	 Dinlediğiniz	hikayelerde	zihninize	gelen	görüntüler,	
metaforlar, imgeler nelerdir?

•	 Dikkatinizi	çeken	güçler,	beceriler	ve	yetenekler	nelerdir?

•	 Dinlenilen	 hikayelerde	 kahramanlar	 için	 neyin	
önemli olabileceği ve hayatta neyi temsil ettiğine 
iliş kin size ne düşündürdü?

•	Sizce	kahramanlar	için	önemli	olan	şey	nedir?

•	Hikayelerde	sizin	için	öne	çıkan	değerler	nedir?
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4. OTURUM:  KOLLEKTIF HIKAYENIN 
OLUŞTURULMASI

Bu uygulamada amaç, kişilerin bireysel hikayelerinden, 
kollektif hikayelerinin geçişini sağlamaktır. Kahramanlar 
güçlerini birleştirerek yaşadıkları zorluğa karşılık bir pozis-
yon alacak ve birlikte hareket etmenin neyi mümkün kıla-
cağını belirleyecektir.

Gruba yönerge verilmeden önce birlikte bir senaryo ya-
zacağımız açıklanır. Uygulama kısmında her bir soru için 
tek tek cevaplar alınır. Her bir üyenin cevapları not edilir. 
Bu senaryo kollektif hikâyelerini oluşturan yeni bir senaryo 
olacaktır. Her üyenin dahil olacağı bir takım kahramanlığı. 
“Kahramanlar ekip olarak neyi mümkün kılacaktır?” bu so-
runun cevabı aranmaktadır.

Yönerge: “Hayal edin: Bir film stüdyosundasınız. Size 
ileride çekilecek bir film fikri ortaya atmak için 10 dakika 
verildi. Göreviniz, olayın merkezinde olan kahramanlar ile 
hikâyeyi canlandırmak.”

•	 Bu	hikâye	neden	hayata	geçirilmeli?

•	 Seyirci,	 neden	 karanlık	 bir	 sinema	 salonunda	 oturup	
bu kahramanların hikayesini baştan sona kadar izlesin?

•	 Kahramanları	ilginç	bir	figür	yapan	nedir?	

•	 Kahramanlar	hangi	zorluklarla	baş	ediyor?

•	 Kahramanlar	birbirine	nasıl	yardımcı	oluyor?
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•	 İzleyici,	kahramanların	korku	ve	arzu	deneyimlerini	
nasıl paylaşacak?

•	 Genç	kahramanları	ikilemde	bırakan	nedir?

•	 Kahramanın	yüzleşeceği	diğer	sıkıntılar,	krizler,	en-
geller veya dönüm noktaları nelerdir?

•	 Engellere	ve	krizlere	karşı	kahramanlar	hangi	güçleri	
ile ekip olarak neler yapmışlardır? 

•	 Kahramanlara	 katılan	 müttefikler	 veya	 yardımcılar	
kimlerdir?

•	 Tahmin	ettiğiniz	olası	sonuçlar	nelerdir?

•	 Sinema	salonundan	ayrılırken	izleyiciler	birbirlerine	
ne diyebilir?

5. OTURUM: 

Bu bölümde amacımız, kollektif hikâyenin kitapçığını 
oluşturmaktır. Kitap bireysel olarak hazırlanır. 4. Bölümde 
not edilen cevaplar sırasıyla okunur (imkân var ise ekrana 
yansıtılır) ve senaryoyu anlatacak resimlerin çizilmesi iste-
nir. Her kişi dilediği kadar a4 kullanarak hikâyeyi anlatan 
resim, karikatür oluşturur ve hikâyenin cevaplarına yönelik 
notlar altlarına yazılır. Kişiler birbirlerinin çizimlerine ek-
lemek istedikleri yazı, resim, çıkartma vb. varsa ekler. Ekle-
mek isteyenler için çıkartmalar, sticker, dergi ve gazeteden 
yararlanılabilir. Son olarak sayfalar kartonlar dağıtılarak 
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kitapçıklara çevrilir. Ve herkes kitapçığı için bir başlık oluş-
turulur. 

NOT: Bu bölümde kahramanlık adı kişisel kartlara ek-
lenir. 

Narrative terapide, terapötik dokümanların önemi bü-
yüktür. David Epston (1994)’un Freeman, Epston & Lobo-
vits (1997)’de söyledikleri bir referans noktasıdır: 

Konuşma, doğası gereği, kısa ömürlüdür. Özellikle anlam-
lı bir görüşmeden sonra, danışan provakatif bir yeni düşünce 
ile heyecanla ayrılır, ama birkaç sokak ötede onu can evinden 
vuran aynı kelimeleri hatırlaması çoktan zorlaşmıştır. Bu 
mektuptaki kelimeler ise konuşmadaki gibi solmaz veya kay-
bolmaz; onlar zamana ve mekâna göğüs gererler, görüşmelerin 
çalışmasına tanıklık eder ve onu ölümsüzleştirirler.

Bu atıf mektup ve diğer yazılı dokümanlar içinde ge-
çerlidir. Yazılı dokümanların amacı, bilgiyi ve tercih edil-
miş hikayeleri kaydetmektir. Bazen bilmemiz gereken şeyi 
unuttuğumuz anlarda yazılı dokümanlar kayıtları bize ışık 
tutar. Hugh Fox’un dediği gibi “Hatırladığım şey, ne ha-
tırlamam gerektiğini ne zaman ihtiyacım olduğunda ha-
tırlayacağımı nasıl hatırlayacağımı öğrenmemdi”. Kişisel 
dokümanların etkisi oldukça önemlidir, grupla oluşturulan 
dokümanlar ise, tıpkı kişisel dokümanlarda olduğu gibi 
kollektif birlikteliği, gücü hatırlatan ve diğerinden ilham 
alabildiğimiz belgelerdir. Bizde bu kaynaklara dayanarak 
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hem bugünden hatıra kalması adına, hemde ihtiyaç duy-
dukları anlarda faydalanabilmelerini sağlayacak hatırlatıcı-
lar olarak hayatlarına hediye etmektir. 

6. OTURUM:

Bu oturumda herkes kendine madalya töreni için bir 
müzik seçer. Kendi kahramanlığını temsil eden tercih edi-
len müzik her bir kahramanın madalya töreni için arkadan 
çalar ve grup içerisinde takdim edilir. Grup için hazırlanan 
pasta ve meyve suları eşliğinde kutlama gerçekleşir. 

NOT: Madalyaların hazırlanışı iki türlü tercih edilebilir. 
Birincisi isminin ve kahramanlık adının yazdığı hazır ma-
dalyalar öncesinde yaptırılıp grup lideri tarafından getirilir.

İkincisi ise her kişiye diğerinin madalyasını hazırlaması 
için, mukavva, el işi kağıtları, keçeli kalemler ve kurdele da-
ğıtılır. Gruptaki kişiler birbirlerinin madalyalarını hazırlar 
ve tören gerçekleşir.

Kaynakça:

White, M. (2004). Working with people who are suffering the 
consequences of multiple trauma: A narrative perspective. 
International Journal of Narrative Therapy and Community 
Work, (1), 45 – 76.

Freeman, J., Epston, D. & Lobovits, D.1997: Playful Approaches 
to Serious Problems: Narrative therapy with children and their 
families. New York: Norton.
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UMUDU VE GÜVENI 
ARAMA-KURTARMA EKIBI

“Umut önemlidir. Çünkü umut, içinde bulunulan ana 
katlanmayı daha kolay kılabilir. Bugün bir zorluğa, yarının 

daha iyi olacağına inanırsak katlanabiliriz.” 

Thich Nhat Hanh

Bu uygulamayı Kahramanmaraş merkezli olan deprem-
den doğrudan ya da dolaylı şekilde etkilenen gençlerle ça-
lışmak üzere iki narrative terapist arkadaş Merve Koca ve 
Büşra Bilgi olarak hazırladık. 

Ülkemizde gerçekleşen deprem herkes gibi bizi de et-
kiledi. Sarsılan topraklarımızla birlikte içimizdeki umudun 
ve güvenin de sarsıldığını fark ettik. Bu süreçte umut et-
menin bizim için ne kadar önemli olduğunu gördük. Umut 
önemlidir:
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Çünkü umutlu olmak bir kişilik özelliği değil, süreçtir.

Çünkü umut bir duygudan çok daha fazlasıdır. Umudu his-
setmesek bile umut içeren hikayeler bulabiliriz.

Çünkü umut bir fiildir ve kişi bu eylemin öznesidir. Bu du-
rum kişiye kendi hayatının kontrolünü verir.

Çünkü umut uygulamadır, harekete geçerek elde edilir ve 
bunu insanlar birlikte yapar.

Çünkü umut umutsuzluğun ortağıdır. Umudu tanımlama-
nın bir başka yolu da onun zıttıdır. Her şey zıttı ile kaimdir. 
Umutsuzluğun olduğu yerde de umut vardır.

Çünkü umut anlam yaratmakla ilgilidir; sadece mutlu ol-
maktan ziyade hayatımızı sürdüren anlamlar oluşturmayı içe-
rir. İyimserlikten daha fazlasıdır.

Çünkü umut maneviyatın bir ifadesidir. Bizi daha büyük 
anlamlarla ilişkilendirir.

Çünkü umut sosyal bağlamla, çevremizle, kültürümüzle 
ilişkilidir; yalnızca zihinsel bir olay değildir.

Çünkü umut yeniden hatırlanabilir. Ölen sevdiklerimizle 
vedalaşmak ve onlardan ayrı kalmak yerine onların bize bı-
raktıklarını kaynak olarak hayatımıza alabiliriz.

Çünkü umut ilişkiseldir. Kendi kaynaklarımız içinde umut 
dolu yerler bulmaya çalışırken başka birinin umut duygusun-
dan ödünç alabilir, bunu birbirimiz için yapabiliriz (Winslade, 
2012).
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Bu çalışmada umudu ve güveni narrative bir bakış açı-
sıyla ele alarak görünür kılmaya çalıştık. Çalışma boyunca 
umudu ve güveni dışsallaştırarak umutsuzluk ve güvensiz-
lik hakkında daha rahat konuşulmasına alan açtık. Baskın 
umutsuzluk ve güvensizlik hikayelerinin ardındaki alterna-
tif umut ve güven hikayelerini keşfetmeye yönelik sorulara 
yer verdik. Gençlerin umudu arama-kurtarma konusunda 
fail durumda olmalarını sağladık ki hayalarının kontrolü-
nün onlarda olduğu hissinin farkına varsınlar. Gençlerden 
umudu ve güveni sosyal bağlamla ilişkilendirmelerini iste-
dik. Tüm bunları yaparken geçmişlerini, yakınlarını yeni-
den hatırlamalarını ve bunları umut ve güven kaynakları 
haline getirmelerinin hayalini kurduk. Birbirlerinin hika-
yelerine şahit olarak, birbirlerinden umut ve güven ödünç 
alabilmelerine yer açtık. 

• Umuda ve güvene ihtiyaç duyan gençlerin umudu ve 
güveni hissetmekte zorlandıkları zamanlardaki başa 
çıkma yollarını dinlemek ve onlarla ilişki kurmak,

• Gençlerin sahip oldukları bilgi, beceri, değer ve ha-
yaller hakkında konuşmak; bu değerlere, bilgile-
re, becerilere, hayallere tutunmak için gösterdikleri 
mevcut çabaları hakkında konuşmak,

• Bu çabaları diğer gençlerin çabalarıyla bağlantılı ola-
rak tecrübe etmelerini sağlamak ve diğer gençlerle 
birlikte bu çabayı sürdürmelerine aracılık etmek,
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• Gençlerin her birinin sözlerinin ve hikayelerinin di-
ğer gençlerin yaşamlarında nasıl bir fark oluşturdu-
ğunu görme fırsatı oluşturmak amaçlarıyla bu çalış-
mayı plandık.

Muhakkak ki yapılan hiçbir çalışma vefat edenleri geri 
döndürmez, yaşanan acıyı yok etmez. Fakat biliyoruz ki ya-
şananlar sadece depremin yıkıcılığını değil aynı zamanda 
bir toplumun birlik oluşunu, insanlığın merhametinin or-
taya çıkışını da ifade ediyor. Vefat edenleri rahmetle anıyor, 
tüm herkese dirayet ve umut diliyoruz. 

1. OTURUM: EKIBE KATILMA

Bu oturumda gruptaki kişilerin tanışması, grup süre-
cinin ve amacının katılımcılara ifade edilmesi ve grup ku-
rallarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. İlk oturum 3 
adımdan oluşmaktadır. 

1. adım: terapist kendini tanıtır ve oturumların amacını 
açıklayan giriş konuşmasını yapar.

“GİRİŞ KONUŞMASI” - Umut ve güveni arama-kur-
tarma ekibinin önemi ve gerekliliği
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2. adım: Ekibe katılım kartları oluşturulur (tanışma, bi-
reysel hikayelerin ortaya çıkarılması)

Bu aşamada boya kalemleri, etiketler, craft malzemeleri 
gibi sanat malzemeleri kullanılmalıdır. Bu oturumların her 
yerde yapılabilmesi amaçlandığı için bir malzeme zorun-
luluğu yoktur fakat en az kağıt ve kalem olmalıdır. Kişi-
sel ekip kartları oluşturulmalıdır. Örnek görseldeki gibi bir 
kart oluşturulur. Fotoğraf kısmına katılımcılar portrelerini, 

Kurtarma Ekibi
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kendilerini temsil eden bir görsel çizerler, Ayrıca isim-soy 
isim gibi kişisel bilgiler eklenir. Yapılacak kartların güzel 
çirkin gibi kıstasları olmamaktadır, ancak gruptaki katı-
lımcıların yeteneklerine göre kartların görselleri değişiklik 
gösterebilmektedir.

Herkesin kartları hazır olduktan sonra ortak bir grup 
ismi bulunur. Son olarak ekibin forması düşünülebilir ve 
uygun renkler belirlenerek bir ortaklık oluşturulur. Herke-
se ortak renklerin yer aldığı kartondan yapılmış bir rozet 
yapılıp oturumlar boyunca takılması istenir.

3. adım: Ekip kuralları belirlenir (grup çalışması kural-
larının katılımcılar tarafından belirlenmesi). Zor zamanla-
rın birlik içince aşılacağının üzerinde durulur ve bu birliğin 
işlevselliği için ortak kararlar alınması gerekliliği üzerinden 
gençlerin fikirleri alınarak grup kuralları oluşturulur. Hem 
uygulayıcı hem katılımcılar kurallara öneri getirme hakkı-
na sahiptir.

2. OTURUM:  KAYNAKLARIN ORTAYA 
ÇIKARILMASI:

Bu oturumun amacı zorlu travmatik yaşantılar konuşul-
madan önce kişileri güçlü kılan bireysel hikayelerin konu-
şulması, katılımcıların umut ve güvene dair kaynaklarının 
görünür kılınmasıdır. Bu amaçla umut ve güven için oluş-
turulan sorulara cevap aranır. 



––– 45 –––

Umut için;

• Avuçlarınızın arasında bir top oyun hamuru olduğu-
nu hayal edin. Ve onu yavaş yavaş yoğuruyorsunuz. 
Bu oyun hamurunun rengi tam umudun rengi, bu 
oyun hamurunun dokusu tam umudun dokusu. Elle-
rinizin içinde ısındıkça şekil bulan bu hamur giderek 
bir yapıya kavuşmaya başlıyor. Belki parmaklarını-
zın, eklemlerinizin, tırnaklarınızın izlerini bırakarak 
bu avucunuzun içinizdeki meçhul şekil giderek be-
lirginleşmeye başlıyor. Bu formun içinde boşlukları, 
dolulukları, kenarları köşeleri var. belki kokluyor-
sunuz bir kokusu var, umut gibi kokuyor. Bu oyun 
hamurunun bir rengi bir şekli olsa acaba ne olurdu? 
Acaba kimler ifade etmek ister, sezgisiyle hafızasını 
birleştirip. Doğrusu yanlışı yok!

• Umut size neyi hatırlatıyor? Gözünüzün önünde ne 
canlanıyor? Neye benziyor? Ne kadar büyük? Şekli 
var mı? Rengi varsa nedir?

• Daha önce umut dolu hissettiğiniz anılarınız var mı? 
neler?

• Umutlu olmanın hayatınızdaki rolü ne, hayatınızı 
nasıl etkiler?

• Siz daha önce umudun artmasına vesile oldunuz mu? 
Nasıl?
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Güven için;

• Avuçlarınızın arasında bir top oyun hamuru olduğu-
nu hayal edin. Ve onu yavaş yavaş yoğuruyorsunuz. 
Bu oyun hamurunun rengi tam güvenin rengi, bu 
oyun hamurunun dokusu tam güvenin dokusu. Elle-
rinizin içinde ısındıkça şekil bulan bu hamur giderek 
bir yapıya kavuşmaya başlıyor. Belki parmaklarını-
zın, eklemlerinizin, tırnaklarınızın izlerini bırakarak 
bu avucunuzun içinizdeki meçhul şekil giderek be-
lirginleşmeye başlıyor. Bu formun içinde boşlukları, 
dolulukları, kenarları köşeleri var. Belki kokluyor-
sunuz bir kokusu var, güven gibi kokuyor. Bu oyun 
hamurunun bir rengi bir şekli olsa acaba ne olurdu? 
Acaba kimler ifade etmek ister, sezgisiyle hafızasını 
birleştirip. Doğrusu yanlışı yok!

• Güven size neyi hatırlatıyor? Gözünüzün önünde ne 
canlanıyor? Neye benziyor? Ne kadar büyük? Şekli 
var mı? Rengi varsa nedir?

• Daha önce güven hissettiğiniz anılarınız var mı? Ne-
ler?

• Güven hissetmenin hayatınızdaki rolü ne, hayatınızı 
nasıl etkiler?

• Siz daha önce güvenin oluşmasına vesile oldunuz 
mu? Nasıl?
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Umudu ve güveni bulmak bazen zor olabilir. Onu ara-
yıp kurtarmak için bazı malzemelere ihtiyaç duyarız. Bura-
da amacımız arama kurtarma ekibinin işe başlamadan önce 
onlara yardımcı olacak malzemeleri temin etmesi. 

• Kürek: Umudu ve güveni arama-kurtarmada var 
olan hangi bilgilerimizden, becerilerimizden destek 
alabiliriz?

• Fener: Umut ve güveni ararken bize yol gösterecek 
kişiler, onu kurtarmak için destek aldığımız bize ışık 
tutan, ışık olan kişiler kimler olabilir?

• Kasket: Umudu ve güveni ararken motivasyonumu-
zun düşmemesi, çalışmalarımızın durmaması için 
kendimizi hangi yöntemlerle koruyabiliriz?

• Kova: Umudu ve güveni ararken bulup kovamıza 
atacağımız bize iyi hissettiren, arama-kurtarma mo-
tivasyonumuzu arttıran şeyler neler olabilir?
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3. OTURUM: UMUT VE GÜVEN 

Bu oturumda amaç, ortak hedefler belirleyip kurtar-
ma aşamasına geçmek:

• Umudu ve güveni arama-kurtarma ekibinde olmak 
size nasıl geldi? Bu ekibin bir parçası olmak sizin 
için önemli mi? Neden önemli?

• Bu ekibe katılırken hazırlanmanıza/katılmanıza ne-
ler yardımcı oldu?

• Bu ekiple nereye varmayı düşünüyorsunuz?

• Hayatınızda başka kim bu ekibe katıldığınızı biliyor? 

• Başka ekiplerde, çalışmalarda olduğu gibi kişisel eş-
yalarınızı yanınıza almanız gerekiyor. Ekiple çalışma 
esnasında bulduğunuz şeyler de olabilir; bunları da ya-
nınıza alırsınız. Çantanızda neler var başka neler var?

• Bu ekibin bir üyesi olmadan önce umudu ve güveni 
aramak için sizinle olan, yanınızda olan, sizin olan 
neler vardı? Bunlar beceriler, yetenekler, umutlar ve 
değerlerden oluşabilir. Bu değerler nereden geldi? 
Bu değerler ne kadar süredir sizin için önemli? Ne-
den önemli olduğunu açıklayan bir hikaye anlatabilir 
misiniz? Bu hikayenin yaşandığı zaman ne yaptınız? 
Sizin için önemli yanları nelerdir?

• Umudu ve güveni arama ekibine tanıştığınız farklı 
insanları davet edecek olsanız bu kişiler kimler olur? 
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Bu kişiler arasında özellikle bahsetmek istediğiniz 
bir kişi var mı, kim? Bu kişiyi sizin için özel kılan 
nedir ve ekibinize nasıl bir katkı sağlar? Bu kişi siz-
de neleri beğenir, takdir eder? Bu kişinin beğenisine, 
desteğine nasıl karşılık verirsiniz? Verdiğiniz karşılık 
bu kişi için nasıl bir anlam ifade eder? Bu karşılık 
ona nasıl bir katkı sağlar? 

• Bu arama-kurtarma ekibinin umudu ve güveni arar-
ken bulduğu anlatılmaya/ görülmeye/ duyulmaya 
değer neler var? Umudu ve güveni ararken öğren-
diğiniz yeni şeyler, aklınızda bir kıvılcım oluşturan, 
kalbinizi ısıtan şeyler nelerdir?

• Umudu ve güveni ararken size/ekibinize/birlikte ya-
şadığınız insanlara kim rehber olabilir? Umudu ve 
güveni aramanız bu kişi/kişiler için ne ifade ederdi?

• Umudu ve güveni ararken öğrendiğiniz yeni şeyler, 
aklınızda bir kıvılcım oluşturan, kalbinizi ısıtan şey-
lerle ilgili bir öykü anlatabilir misiniz? Bu şeyleri ken-
di başınıza mı buldunuz yoksa başka kişiler size yar-
dımcı oldu mu? Bu yeni öğretilere ulaşmak için özel 
bir çaba sarf etmeniz gerekti mi? Bu çabayı sarf etmek 
önemli mi, neden önemli? Şu anda bu ekiple birlikte 
öğrenmeyi, kalbinizi ısıtmasını, aklınızda bir kıvılcım 
oluşturmasını umduğunuz yeni şeyler var mı? 

• Bu yeni bilgilere ulaşmanıza yardımcı olabilecek 
bir şey var mı, çantanıza neler ekleyebilirsiniz? Her 
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arama-kurtarma ekibinde olduğu gibi bazı öngörü-
lemeyen zorluklar ve engeller vardır. Ne kadar hazır-
lıklı olursak olalım sıkça bu engellere rastlarız. Kendi 
umudu ve güveni arama-kurtarma çalışmanız için şu 
ana kadar karşılaştığınız engeller nelerdir? Gelecekte 
karşılaşabileceğiniz engeller neler olabilir? Bu engel/
engellerin sebep olduğu sonuçlar nelerdir? Bunun 
arama-kurtarma çalışmanız üzerindeki etkileri ne-
lerdir? Bu etkiler sizin için sorun teşkil ediyor mu, 
etmiyor mu ya da hem ediyor hem etmiyor mu ve 
neden? Bu engellere nasıl yanıt verdiniz? Çantanızda 
bu engelleri aşmanıza yardımcı olacak bir şey/şeyler 
var mıydı? 

• Arama-kurtarma çalışmanıza ve ekibinize dönüp 
bakın. Bu ekip için bir slogan düşünün. Bu sloganın 
anlamı nedir? Umudu ve güveni arama-kurtarma 
çalışmalarına devam ederken bu sloganı kendinize, 
çevrenize yakın tutmak ve hatırlatmak için neler ya-
pabilirsiniz? 

4. OTURUM: EKIPTEKI GÜÇ

• Umudu ve güveni arama ve kurtarmanıza yardım-
cı olan bir şeyi açıklayın. Bu sizin yaptığınız bir şey 
olabilir, bir başkasının yaptığı bir şey olabilir, inandı-
ğınız bir şey olabilir, önemli olduğunu düşündüğü-
nüz bir şey olabilir.
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• Bu özel değer/bilgi/düşüncenin sizin veya başkaları 
için fark yarattığı bir anı paylaşın.

• Bu becerinin, değerin veya bilginin geçmişini payla-
şın. Nasıl öğrendin? Kimden öğrendin? Veya kiminle 
öğrendin?

• Bu öğrendiklerin bir parçası olduğun grupla/bir aile/
bir toplumla bir şekilde bağlantılı mı? Nasıl?

• Umut ve güven kaybolduğunda onu aramak ve kur-
tarmak için ekip üyeleri/grup/aile/toplum neler ya-
pabilir? Bunu yapmak neden önemli?

• Ekibin sahip olduğu bilgi, beceri, yetenek, hayaller 
neler? Bunları nasıl kullanabilirler, geleceğe taşıyabi-
lirler? 

• Umudu arama-kurtarmayı tek başına yapmak ve 
ekip/grup/aile/toplum olarak yapmak arasında nasıl 
bir fark var?

5. OTURUM: DOKÜMANTASYON

Katılımcıların aşağıdaki sorular çerçevesinde bir mek-
tup ya da şiir yazmaları istenir:

• Kişilerin bireysel olarak ya da arkadaşlarıyla, ailele-
riyle birlikte umudu ve güveni araması neden önem-
li? Bunu neden gençlerin yapması önemli? 
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• Sizin gibi gençlerin, umudu ve güveni arama-kurtar-
ma çalışmalarına nasıl katkıda bulunabilirsiniz?

• Gençlere umut ve güven arasındaki ilişkiyi nasıl an-
latabilirsiniz?

• Gençler umudu ve güveni ararken ne gibi zorluklarla 
karşılaşabilirler?

• Sizin gibi umudu ve güveni aramaya çıkan gençlere, 
zor zamanlarla nasıl başa çıkmaya çalıştıklarına dair 
bir mesaj gönderecek olsaydınız, onlara ne iletmek 
isterdiniz?

Bireysel olarak yazılan mektuplar katılımcılardan bir-
birlerinin mektubuna/şiirine katkıda bulunmaları istenir:

• X’in mektubunda/şiirinde dikkatinizi çeken ne oldu?

• Bu size neyi hatırlattı, neyi çağrıştırdı?

• Hayatınızla ilgili sizi bu söylediklerinize çeken şey 
nedir?

• X’in mektubu sizi nereye götürdü, onun mektubun-
dan ne öğrendiniz?

NOT: Terapist dış şahitlerin ifadelerini dikkatli bir şe-
kilde not etmelidir. Sonlandırma oturumu için mektuplar-
dan ve dış şahit uygulamasından edindiği notlarla kolektif 
doküman oluşturmalıdır.
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Örneğin, “Bildiklerimize, duyduklarımıza, şahit oldukla-
rımıza göre umudu ve güveni arama-kurtarma çalışmalarına 
en çok gençler ihtiyaç duymakta ve aynı zamanda umudu ve 
güveni arama-kurtarma çalışmalarına yine en çok gençler ka-
tılım göstermekte. Halihazırda umuda ve güvene ihtiyaç du-
yan, arayıp bulamayan, bulup da kurtaramayan gençleri des-
teklemek için bu mektubu/şarkıyı/şiiri yazıyoruz.”

6. OTURUM: KUTLAMA

Umudu ve güveni arayıp kurtarmak kadar onları ko-
rumak ve etrafa yaymak da önemlidir. Bu sebeple umudu 
ve güveni arama-kurtarma ekibinin deneyimlerinin diğer 
gençlerle paylaşılması için oluşturulan kolektif doküman 
ekiple birlikte okunur. Gerekli düzenlemeler ekip üyeleri-
nin katkısıyla gerçekleştirilir. 

Umudu ve güveni arama-kurtarma ekibi için terapist 
tarafından özel hazırlanan katılım sertifikaları katılımcıla-
ra dağıtılır. Gruba uygun bir şekilde kutlama düzenlenerek 
oturumlar sonlandırılır.
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YENIDEN MERHABA 
(YAKIN AİLESİNDEN BİRİSİ VEFAT EDENLERE 

YÖNELİK GRUP ÇALIŞMASI)

“Kaybımızı onurlandıracak şekilde 
konuşmanın bir yolunu bulmalıyız”

Barbara Wingard

Biz Canahmet Boz, Amine Hümeyra Buldur, Tuğba 
Öz ve Büşra Bilgi bu çalışmayı ülkemizde meydana gelen 
Kahramanmaraş depreminde yakını/yakınları vefat eden 
yetişkinler için oluşturduk. Çalışmamızın amacı deprem-
de yakınları vefat eden insanların yaşamlarının dünü, bu-
günü ve yarını arasında köprü oluşturabilecek bilgi, beceri 
ve deneyimlerine odaklanarak vefat eden yakınları ile form 
değiştiren ilişkilerini ele almak ve kalp metaforu üzerinden 
ihtiyaç duydukları ilişki ağlarını yeniden oluşturmalarına, 
yas tutma ve yakınlarını anma süreçlerine destek olmaktır.

Tanışma oturumunda (birinci oturum) grup üyelerinin 
tanışması, kuralların belirlenmesi ve süreçle ilgili bilgilen-
dirmeler yapılacaktır. 
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Kaynaklara erişim oturumunda (ikinci oturum) kişiyi 
güçlü hissettirebilecek bilgi, beceri, inanç ve yeteneklerinin 
ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. İkinci oturumda orta-
ya çıkarılan her bir bilgi, beceri, inanç ve yeteneklere ilişkin 
diğer grup üyeleri kişiye bir boncuk verecektir (boncuklarla 
kolye ya da bileklik yapılabilir). Bu oturum kişi kendi ha-
yatının uzmanıdır düşüncesinden yola çıkılarak düzenlen-
miştir. Kişinin kendi yaşadığı problemin ya da zorluğun et-
kisini azaltabilecek bilgi, beceri, inanç, yetenek ve değerlere 
sahip olduğu düşünülmektedir (Morgan, 2000). 

Üç ve dördüncü oturumlarda kayıp-yasa ilişkin konuş-
maların yapılması planlanmaktadır. Dördüncü oturumda 
yasın dünü ve bugününe ilişkin konuşmaların yapılırken 
beşinci oturumda yasın yarınını (geleceğe ilişkin konuşma-
lar) konuşmayı amaçlamaktayız. 

Beşinci oturumda katılımcıların vefat eden yakınlarına 
diğer katılımcılar tarafından 3. ve 4. oturumda alınan not-
ları içeren mektuplar yazılır ve nihayetinde kolektif dökü-
man hazırlanır.

Son oturumda ise terapistin katılımcılarla kayıplarını 
onlara uygun şekilde anmaları hedeflenmektedir.

Oturumlar süresince kişilerin vefat eden yakınlarına 
ilişkin konuşmalar yapabilecekleri göz önünde bulundurul-
duğunda terapistin yası dinlemeye gönüllü ve açık olması-
nın önemli olacağı düşünülmektedir. Oturumlar boyunca 
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terapistin kendisini, katılımcıların vefat eden yakınlarıyla 
tekrardan yeni bir ilişki kurmalarına olanak sağlayacak şe-
kilde konumlandırmasının önemli olduğu düşünülmekte-
dir. Buradan hareketle kaybın bir son değil yeni bir baş-
langıç olduğunun göz önünde bulundurması da önemli 
olacaktır. 

Terapiste Not: Tüm grup çalışması süresince terapistin 
konuşulanları not alması önemle tavsiye olunur.

1-  Tanışma (Bireysel Hikayenin 
Zenginleştirilmesi ve Kalınlaştırılması )

1.1. Terapist grup çalışmasına başlamadan önce bu gi-
riş yazısını okur: “Şu an hepimiz vefat eden yakınlarımızın 
hikayeleri ile birlikte buradayız. Vefat eden yakınlarımızı 
ve onların hikayesini anlatarak başkalarıyla tanıştırmak 
amacı ile bir aradayız. Yakınlarınızın varlığına şahit olan 
kişiler olarak, onlarla ilgili bilgiyi, beceriyi, değerleri, inanç-
ları, güçlü yanları, kaynakları, hatıraları paylaşabilirsiniz. 
İnsan vefat ettikten sonra da varlığını devam ettirmek, ha-
tırlanmak ve hatırasını sürdürmek için dünyada iz bırak-
mak ister. Bu izleri belirginleştirmek için bir aradayız. Ama 
bunun öncesinde anlatıcı olarak sizleri biraz tanımayı ve 
keşfetmeyi arzuluyoruz. Bu yüzden ilk tanışarak başlayalım 
istiyoruz.”
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1.2. Terapist kendini tanıtır. (Terapiste Not: Hiyerarşi 
oluşturmadan tanıtmaya dikkat eder. Grup içerisinde tera-
pistin açık, net ve sade bir şekilde kendini tanıtması tavsiye 
edilir.)

Katılımcılar kendilerini tanıtırlar. Konuşmakta zorlanan 
katılımcı varsa terapist öncesinde küçük kağıtlara sorular 
yazar, bir fanusa koyar ve katılımcılara en az 3 tane olmak 
üzere istedikleri kadar seçmelerini ister. Seçtikleri kağıttaki 
soruyu cevaplamak istemezlerse ısrarcı olunmaz. Fanustan 
katılımcıların soru çekip cevaplamaları katılımcıları konuş-
maya, anlatmaya teşvik etmek amacıyla yapılmaktadır. 

1.3. Terapistin (eğer uygunsa) katılımcılara sorabile-
ceği bazı sorular şu şekilde sıralanmıştır;

– En sevdiğiniz renk, hayvan, mevsim, yemek, müzik, 
film, kitaplar nedir?

– Yetenekleriniz, ilgi alanlarınız, hobileriniz nelerdir? 
(Terapiste not: Bazen katılımcılar yetenekleriniz nedir so-
rusuna cevapları olduğu halde cevaplamaya çekinebilirler. 
Bu noktada “seni arkadaşlarına/etrafındaki insanlara sorsak 
neyi iyi yaptığını söylerler?” şeklinde soru değiştirilebilir.)

– Seninle ilgili bilmemiz gereken en önemli 3 şey nedir?
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1.4. Daha sonrasında grupta konuşulması ve konuşul-
maması gereken şeylerin neler olduğu birlikte belirlenir.

Gruptaki katılımcıların rahatsız ya da hassas oldukları 
konuların belirlenmesi önemlidir. Grup çalışması süresince 
konuşmanın hassas konuya geldiği durumlarda ne yapıla-
bileceği bu aşamada belirlenebilir. Katılımcıların konuşma-
yı istediği veya beklediği konuların da belirlenmesi katı-
lımcıların beklentilerinin karşılanması açısından önemli 
bir yere sahiptir. 

1.5. Grup kuralları oluşturulur. 

Bu noktada bazen katılımcılar kural belirlemede zorluk 
çekebilirler. Yine terapistin bazı temel kuralları öne sür-
mesi (ancak herkesin onayını alarak) katılımcıları kurallar 
belirlemek hususunda teşvik edici olabilir. Bu kurallar her 
görüşmede tüm katılımcıların görebileceği bir yere asılır 
(belki mandallarla çadır içerisinde bir yere, belki bir iple 
duvara asılır vs.)

1.6. Grup üyeleri gruplarına bir isim bulurlar.

Katılımcıların ait hissedecekleri ve her bir katılımcıyı 
kapsayacak şekilde gruba isim verilmesi tavsiye olunur. An-
cak isim belirlemenin zaman alacağı göz önünde bulun-
durulduğunda bu konuda ısrarcı olmamakta fayda olduğu 
düşünülmektedir.
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1.7. Katılımcıların güçlü hissedebilecekleri kültürel 
bağlamda karşılığı olan kapı girişlerine resim, söz, sem-
boller yapılır. 

Katılımcılar görüşme odasına girerken kapıda kendi-
lerine dair görmek istedikleri neler olduğu sorulur ya da 
kendilerine iyi gelen, güçlü hissettiren şeyler üzerine ko-
nuşmalar yapılır. Bu kısım ilk oturumun sonunda konuşu-
lur ve ikinci görüşmeden itibaren her görüşme öncesinde 
görüşme odasına girilen kapının üstüne ve etrafına bu ya-
zılar ya da resimler koyulur. Şanlıurfa’da olan bir gelenektir 
bu. Hacca ya da umreye giden kişinin evinin giriş kapısına 
kabe resmi çizilir ya da genellikle dualar yazılır. Bu belki 
hep beraber yapılan bir el baskısı, bir resim, ağaç resmi gibi 
bir şey de olabilir. (Grup ismini oluşturduktan sonra grubu 
simgeleyen bir çizim vs de olabilir)

1.8. Süreçle ilgili genel bilgilendirmeler yapılır. 

Terapist ilk oturumun sonunda grubun amacının ne ol-
duğu, neler yapılacağı, kaç hafta süreceği gibi bilgileri katı-
lımcılarla paylaşır.

2- Kaynaklara Erişimi/Ortaya Çıkarılması 

Bu oturumun amacı: kişinin iyilik halini sağlayacak psi-
kolojik, sosyal, kültürel ve fiziksel kaynaklara yönelmesini 
sağlamak, hikayelerin paylaşılarak ortaya çıkarılmasıdır. 
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2.1. İlk oturumun sonunda grubun benimseyip kapı 
üzerine çizdikleri/yazdıkları simgeler, çizimler, sözler 
üzerine konuşmalar yapılır. 

Yazdıkları/çizdikleri simge, sembol, yazıların onlar için 
önemini, bunların ona iyi yönlerinin ne olduğu, onlar için 
ne ifade ettiği, hangi yollarla iyi geldiği üzerine konuşma-
lar yapılır. Zor zamanlarda size de iyi gelen başka sözler, 
deyişler, dualar, müzikler nelerdir?

2.2. Katılımcıların deprem sonrasında yaşadıkları 
zorluklarla nasıl başa çıktığı üzerine konuşmalar yapılır. 

– Depremden neredeyse 3 hafta geçti ve siz bu süreçte 
zorluklarla nasıl başa çıktınız?

– Size bu süreçte iyi gelen bir söz, davranış, yardımlaş-
ma ya da herhangi bir olay oldu mu?

– Bu sözün sizin için önemi nedir? Önem verdiğiniz ne 
ya da nelerle ilgili olabilir?

– Bu önem verdiğiniz şey ne zamandır hayatınızda? 

– Kimden ya da nereden öğrendiniz/hayatınıza bu de-
ğeriniz nasıl girdi?

– Etrafınızda bu önem verdiğiniz şeyi yapan insanlar 
var mı? (Buradan Yasa köprü kurulabilir belki)

– Bu grubun senin için yapabileceği bir şey var mı? 
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3-  Yeniden Üyelik-Yas-Kayıp-Dış Şahit 
(Kaybın Dünü-Bugünü)

Terapiste Not: 3 ve 4. oturumlarda dinleyicilerin duy-
duklarına ilişkin notlarını almaları önemlidir. 5. oturumda 
mektup yazılacak.

Terapist etkinliğe başlamadan önce bu yazıyı okur: 
“Kalp insan için hayati öneme sahip organlardan birisidir. 
Kalbi besleyen kalın ve ince damarlar bulunmaktadır. Bu 
damarların bazıları kanı vücuda iletirken bazıları vücutta-
ki kanı toplamaktadır. Bu damarların her birisinin kendi-
ne has özellikleri bulunmaktadır. Siz de kendi hayatınızı 
bir kalp olarak düşündüğünüzde bu damarları temsil eden 
şeyler nelerdir?”

Kalbi besleyen damarlar (bağlantısı incelmiş damara 
odaklanmak yerine tüm kalbe ve o damarın bağlantısı olan 
diğer noktaları da dahil etmek)

Seni bugün sen yapan şey ne? 

Değer verdiğin kişileri, arkadaşlarını, evcil hayvanlarını, 
özel mekanları, seni rahatlatan insanları, seni güvenli his-
settiren insanları, seni koruyanları, destekleyenleri, senin 
sen olmana izin verenleri, bugün seni sen yapanları her bir 
damarın üzerine çiz ya da yaz. 

Diğer spesifik sorular: Üzgünken, kırgın iken yanına 
gittiğin biri var mı? 
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Seni rahatlatan ve seninle ilgilenen birileri?

Ya da seni kimler güldürür? 

Birlikteyken güvende hissettiğin kişiler? 

İlgi çekici ve eğlenceli şeyler yaptığın kimseler? 

Yanındayken kendin olabildiğin kimseler?

Bu kişiler seninle beraber olmayı seviyor. Sence bu ki-
şiler seninle ilgili ne seviyor? Sana baktıklarında neler gö-
rüyor? 

Gittiğinde rahat hissettiğin bir yer var mı?

Üzgünken, düşünmek istediğin zaman, kendi başına 
kalmak istediğin zamanlarda gidebildiğin bir yer var mı? 

4- Yas-Kayıp-Dış Şahit (Kaybın Yarını)

4. Haftada yapılan kalp etkinliğinin devamı niteliğinde 
bir oturum gerçekleştirilir.

Kalpten diğer organlara giden şeyler: (kaynaklar/değerler)

Bu insanlar sana ne kattı? Senin varlığın onların haya-
tında neyi farklı kıldı?

Belki senin mutlu, güçlü, özel, hissetmende yardım et-
mişlerdir… Sana ve yapabileceklerine inanırlar mı? 

Kendi hayatından örnek ver: Allah inancı, Müzik yete-
neği, Okuma sevgisi verildi. Sana bunu kim verdi? 
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Sence bunu niçin sana verdiler? 

Seninle ilgili neyi takdir ettiler… Sende ne gördüler? 

Ne onların bunu yapmak istemesini sağladı? Ya da sen 
başkalarına nasıl katkılar sağladın?

Umutlar, hayaller ve hayatın için olan dileklerin?

Hayallerin ve umutların nereden geliyor? (diğer damar-
lar ile ilişkilendir.) 

Umutlarını ve hayallerini nasıl canlı tutabiliyorsun?

Terapiste Not: Güçlü damarları bulduk. Artık bu kalbi 
biraz daha zorlayan ve hassaslaştıran damara odaklanma 
zamanı. Şimdi biraz o damara odaklanalım. Kim vefat et-
tiyse onu konuşabilirler artık. Biz artık o damar tamamen 
kopmuş ve kalbin kan pompalamasına destek olmuyormuş 
gibi düşünmüyoruz. Sadece bu işlevi yerine getirebilmek 
için artık diğer damarlardan da destek almaya ihtiyacı var.

Katılımcılardan birisinin çizdiği kalbi üzerine konuş-
malar yapılır (yukarıdaki konuşmalar). Bu konuşmalar ya-
pılırken diğer katılımcılar dış şahit konumunda dinlerler ve 
notlar alırlar.
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Terapiste Not: Dış şahit olacak katılımcılara kağıt ve 
kalemle verilir. Dış şahit olacakların konuşulanları dinler-
ken sırasıyla aşağıdaki soruların cevaplarını not almaları 
istenir. Terapistin katılımcıların dış şahit oldukları süreçte 
dinledikleri hikayeye yorum yapmamaları vurgulanır. Dış 
şahit etkinliğinde amaç kişinin anlattığı hikayenin bir kar-
şılık bulduğunu görmesi ve duymasıdır. Dış şahitlerin takip 
edeceği sorular sırasıyla;

– Ne duyduk?

– Hangi imge gözünde canlandı?

– Ne rezone oldu? Hangi hikayeni hatırladın?

– Bu hikayeden ne öğrendin?

5- Kolektif Dökümantasyon

Katılımcıların vefat eden yakınlarına diğer katılımcı-
lar tarafından 3. ve 4. oturumda alınan notları (dış şahitlik 
notları) içeren mektuplar yazılır. Katılımcıların 3 ve 4. otu-
rumlarda dış şahit olarak aldıkları notlar/yazdıkları payla-
şılır (Ne duyduk, gözümüzde ne canlandı, ne rezone oldu, 
ne götürüyoruz). Bu paylaşımlar terapist tarafından not 
edilir (eğer mümkünse toplanır). Beşinci oturum boyunca 
tüm yazılanlar birleştirilir ve ortak bir döküman oluşturu-
lur. Aşağıda ortak dökümana ilişkin örnek bir metin veril-
miştir. 
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Bazılarımız ........................ duymuş, bazılarımızın gö-
zünde ........................ canlanmış, bazılarımız ...................... 
hissetmiş, kimimizin aklına ........................ yaşadığı hika-
yeler gelmiş ve bir çoğumuz buradan ........................ öğre-
nerek/fark ederek ayrılmışlar.

Kolektif doküman terapist ve katılımcılarla birlikte 5. 
oturumda oluşturulur. Terapist bu süreçte katılımcılarla iş 
birliği içerisinde çalışarak ortak dökümanın son halini ha-
zırlarlar.

6-  Anı Ağacı, Anma, Helva, Sandık, Kuranı 
Kerim Okuma, Sessizlik Anı Ile Anma 
(Tanımsal Seremoni)

Terapist grup üyeleri ile son oturumu planlar ve ta-
mamlar. Beşinci oturumun sonunda terapist katılımcıların 
önem verdiği kişileri de son oturuma (yani seremoniye) 
davet edebileceklerini belirtir. Son oturumda terapist son 
oturum öncesinde hazırladığı Teşekkür Belgelerini takdim 
eder. Teşekkür belgesini terapist kendi hayal gücüne göre 
tasarlayabilir (Örnek teşekkür belgesi tasarımı: A4 kağıdı-
na yatay bir şekilde metin yazılır. Kağıdın etrafına çiçekler 
çizilip süslenir. Rulo haline getirilip kırmızı bir kurdele ile 
bağlanır). Teşekkür Belgesinin içeriğine örnek olacak me-
tin şu şekildedir: 
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…… - ………. tarhileri arasında ………. (yer) yapılan 
grup çalışmasına katıldığınız ve hikayelerinizi 
bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bugün 
bize ve çalışmaya katılan katılımcılara hikayelerinizi 
şahit ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Ekip Adı

Tarih

Narrative terapide tanımsal seremoniler, katılımcıların 
kimliklerini, tecrübelerini ve ilişkilerini zengin bir şekilde 
ortaya koyma imkanı sağlar (Madigan, 2016). Aynı zamanda 
maruz kalınan baskın problem hikayesinin sesinin kısıldı-
ğını görme fırsatı olarak da görülür (Yeni, 2014). Bu sebeple 
çalışmamızda da insanların tecrübe ettikleri ortak konular-
da birbirlerinin hayatları ile temas edip bağlantılar kurarak 
hikayelerine katkı sağlamaları (Denborough, 2008) amaçlan-
mıştır.. Katkı sunulan hikayelerin anlatıcının hayatında 
daha kalıcı hale gelmesi için bu değişikliğe şahit olacak ki-
şilerin olması önemlidir (Corey, 2008; Yeni, 2014).
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YEŞEREN BAHÇE

Biz Melek Merve Erkılınç Gül, Kevser Erdem Çetin 
ve Zeynep Arslan olarak bu çalışmayı enkazdan çıkmış/
çıkarılmış bireyler için oluşturduk. Narrative Terapi’ nin 
insanların kimliklerini, yaşadıkları problemlerden ayırma-
larına yardımcı olmayı, tecrübe ettikleri probleme hitap 
edebilecek bilgi, beceri, umut, hayal ve ilkeleri tanıyarak 
bunları geliştirebilmeleri için insanlara yardım etmeyi, in-
sanların tercih edilen kimliğe tutunmasına yardımcı olma-
yı, insanların, tercih edilen kimlik ve yaşama yönünü des-
tekleyen diğer kişilerle ilişki kurmalarına yardımcı olmayı, 
insanların travma durumlarına, kendilerinde daha fazla 
kişisel faillik hissetmelerini sağlayan tepkilerini fark edip 
dillendirmelerine yardımcı olmayı amaçlaması bu çalışma-
nın temeli olmuştur (Narrative Terapi ve Travma Tepkileri, 2021). 
Narrative Terapi’ nin önceki yıllarda ortaya koyduğu kolek-
tif çalışmalarda zor zamanlarla karşı karşıya kalan herhangi 
bir toplulukta, topluluk üyelerinin bu problemin kendileri 
ve değer verdikleri insanların hayatlarına nasıl etki ettiğini 
ve bunun için neler yapılabileceğini belirlemek için ken-
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di bilgi ve becerilerini ortaya koyabildikleri görülmüştür 
(The International Journal of Narrative Therapy and Community 
Work, 2006). Bu nedenle biz de bu çalışmanın, kişileri tekrar 
travmatize etmeden yaşadıkları felaketi konuşabilmelerine 
(dışsallaştırma), yeniden hayata bağlanarak işlevsellikle-
rini kazanmak için gerekli olan motivasyonu bulmalarına 
(yeniden üyelik) ve kolektif bir doküman oluşturarak içle-
rinde saklı olan beceri ve bilgilerin kendileri ve başkaları 
tarafından daha görünür hale gelmesi için onları zengin bir 
şekilde tanımlamalarına ve gelecek nesillere aktarılması-
nı mümkün kılmaya (dokümantasyon) yardımcı olmasını 
amaçlıyoruz. Grup çalışması 6 oturumdan oluşmaktadır. 

Gerekli malzemeler: Karton kağıt, resim defteri, boya 
kalemleri, yapıştırıcı, kolaj, hoparlör (dokümantasyon ve 
kutlama oturumlarında kullanılmak üzere)

Grup liderinin grup çalışması boyunca dikkat etmesi 
gerekenler:

• Katılımcıların tamamının paylaşımda bulunmasına 
teşvik etmek,

• Sıcak ve içten davranmak,

• Motivasyonunu yüksek tutması, istekli olması ve ak-
tif olarak dinlemek,

• Katılımcıların olumsuz nesneler üzerinde yoğunlaş-
masına izin vermemek,
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• Bir üyenin hakimiyet kurmasına izin vermemek,

• Lider otoriter ve talepkar bir başlangıç yapmamak,

• Her oturumun amacını açık hale getirmek,

• Katılımcıların beklentilerini ifade etmelerine yar-
dımcı olmak.

1. OTURUM:  Tanışma-Grup Kuralları- Güvenli 
Alan

Oturum Amacı: Katılımcıların terapist ve birbirleriyle 
tanışmasını sağlamak, bireyin varlığını ve hikayesini görü-
nür kılmak.

1.1. Tanışma: Ekibe katılan her bireye bir kart verilir 
üstüne isimlerini yazmaları ve istedikleri gibi süslemele-
ri istenir. İsmin hikayesi konuşulur. “İsmin anlamı nedir? 
İsimlerini hayatlarına etkileri neler olabilir?” gibi sorular 
sorulur. 

1.2. Grup Kuralları: Ekip kuralları grup üyeleri tarafın-
dan belirlenir. Kurallar konurken oturumlara düzenli katıl-
ma ve kişisel bilgilerin korunmasına dair anlaşma yapılır. 

1.3. Grup Beklentileri: Terapist katılımcılara gruptan 
bek lentilerini öğrenmek amacıyla aşağıdaki soruları yöneltir.

• Bugün buraya gelmenize neler yardımcı oldu? Hangi 
yetenekleriniz, değerleriniz inancınız buraya gelmeyi 
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mümkün kıldı? Bu grubun içinde yer almak bu de-
ğerlerinize ve yeteneklerinize nasıl bir katkı sağlaya-
bilir?

• Bu gruba dahil olmanın kişisel hikayenize nasıl/han-
gi yönde katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?

• Bu grubun üyesi olmak sizin için neyi mümkün kıla-
bilir? 

Terapist oturum sonunda oturumda neler konuşuldu-
ğuna dair kısa bir toparlama yapar. Grup üyelerine ekle-
mek istedikleri bir şey olup olmadığı sorulur ve oturum 
sonlandırılır.

2. OTURUM: Kaynakları Güçlendirme

Oturumun Amacı: Katılımcıların kaynaklarını görünür 
hale getirme ve güçlendirme

İkinci oturuma başlamadan önce gruba katılan yeni 
üyeler varsa bu üyeler gruba tanıştırılır. Daha sonra ilk otu-
rumun genel değerlendirilmesi yapılır. 

– İlk oturumu nasıl buldunuz? Dikkatinizi çeken bir şey 
oldu mu? Yorum yapmak isteyen var mı?

Yeni katılan bir üye varsa şu metot da kullanılabilir:

Bu arkadaşımız …... Geçen haftaki toplantımıza katı-
lamamıştı. Düşündüm ki yeni arkadaşımızı son durumdan 
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haberdar etmek için geçen hafta konuşup tartıştığımız dik-
katinizi çeken bir ya da iki konuyu ……. İle paylaşabilirsi-
niz. Tabi isminizi de söyleyerek.

Etkinlik: Yeşeren Bahçenin İnşası

Terapist katılımcılara “Hepimiz içimizde çeşitli çiçek-
lerin, ağaçların, yeşermiş ve hatta bazen kurumuş yaprakla-
rın olduğu bir bahçe gibiyiz. Bu bahçede bulunan her bitki 
ayrı ayrı hikayelerimizde saklıdır. 

• Sizin de kendi bahçeniz olsa bu bahçenin içinde ne-
ler olurdu?

• Bahçenizde neden bunları bulundurmak isterdiniz?

• Bu bahçe hangi özelliklere sahip? 

• Bu bahçenin en ihtişamlı en neşeli olduğu mevsim 
hangisi?

• Bu bahçenin sizde anlamlı bir yeri var mı? 

• Bu bahçede kimleri ağırlamak isterdiniz?

• Bahçenin yeşertmesi için neye ihtiyacı var?

• Bu ihtiyacın karşılanması için bahçede hangi malze-
meler bulundurulmalı? 

Terapist katılımcılarla oturumun genel değerlendirme-
sini yapar ve oturumu sonlandırır.
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3. OTURUM: Problemin Dışsallaştırılması

Yaşanan bir problemin dışsallaştırılması bireyin proble-
mi kendinde değil bağlı olduğu kültür ve geçmişin bir ürü-
nü olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda 
problemler zaman içinde toplumsal değerlere dayanarak 
inşa edilmiştir. Dolayısıyla dışsallaştırma uygulamaları insa-
nın kendisinin ve problemin aynı şey olmadığını fark etmesi 
ve bunu içselleştirmesini sağlamaktadır (Russel & Carrey, 2020)

Oturumun Amacı: Katılımcıların yaşadıkları problemi 
belirlemek ve bu problemi içselleştirmeden zorluklarla baş 
edebilecekleri farkındalık kazandırmak.

Problemin kişiden bağımsız hale getirilmesi amacıyla 
yapılan konuşmalar süreci dışsallaştırma olarak tanımlanır. 
Bu süreçte danışan kendi doğasına karışmış olan proble-
mi kimliğinden ayırır ve problemi sadece kendisiyle ilişkisi 
olan bir varlık olarak değerlendirir. Bu süreçte problemin 
danışan üzerindeki etkisi zayıflar ve problemin çözümü 
kolaylaşır. Dışsallaştırma konuşmalarının en belirgin yönü 
kişiye geniş bir düşünme yelpazesi kazandırmaktır. Bu sa-
yede kişi probleme daha geniş bir açıdan bakarak proble-
min çok boyutlu yönlerini görecek ve problemi kendinden 
bağımsız bir kimliğe büründürecektir.

• Yeşeren bahçedeki bitkiler solmuş olsa buna ne se-
bep olurdu? (Terapist örneklendirme yapabilir: Fırtı-
na mı? Zehirli bir çiçek mi? vs.)
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• Bahçeyi solduran bu şeyi bir figüre benzetecek olsay-
dınız bu nasıl bir figür olurdu?

• Bu figürün rengi, sesi nasıl olurdu?

• Bu figürün bahçeyi etkileyen başka özelliği var mı?

• Bu bahçe bitkilerinin solmasından sizce nasıl etkile-
nir?

• Bahçenin önce hangi bölgesi/hangi bitkileri zarar 
görür? Bahçede solan bu bölge ya da belgeler hayatı-
nızda neyi/kimleri temsil ediyor?

• Figürle ilgili neyi bilmek bahçeye vereceği zararla il-
gili tedbir alınmasını sağlar?

Terapist katılımcılarla beraber oturumun genel değer-
lendirmesini yapar ve oturumu sonlandırır.

4. OTURUM: Yeniden Üyelik

Oturumun Amacı: Katılımcıların yaşamlarındaki farklı 
ilişki ve seslere verdikleri önem ve etki düzeyini gözden 
geçirmeleri için alan açmak. 

• Bahçenin yaşadığı problemle başa çıkmasına yar-
dımcı olan yetenekler, inançlar, değerler neydi? (Bu 
bahçenin tek başına yaptığı bir şey olabilir, bir başka 
bahçenin yaptığı bir şey olabilir, inandığı bir şey ola-
bilir, önemli olduğunu düşündüğü bir şey olabilir.)
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• Bu bahçe bu bilgiyi, beceriyi ya da yeteneği kimden 
ve nasıl öğrendi? Bunu daha önce de kullandığı yer-
ler oldu mu?

• Birisi bahçeyi görüyor olsaydı bahçenin bilgiyi, bece-
riyi, yeteneği kullanma şekliyle ilgili bahçede neleri 
taktir ederdi?

• O kişi bahçeyi desteklemesini sağlayacak bahçede 
neler görmüştür?

• Bu, o kişinin bahçe hakkında veya bahçe için neyin 
önemli olduğu hakkında ne söyler?

• Bu bahçenin o kişiye bazı şeyleri söylemek istediği 
zamanlar oluyor mu?

• Bahçenin edindiği kaynaklarla ilgili bu kişinin bah-
çeye katkısı oldu mu? Olduysa o kişi bunu bahçeye 
kattığını biliyor mu?

• Bu desteğe bahçe hangi yollarla karşılık verdi? 

• Bahçenin onun hayatına hangi yollarla katkı sağla-
mış olacağını düşünüyorsun? 

• O kişi hangi yollarla bahçenin bu desteğe karşılık 
verdiğini bilebilir? 

• Hangi yollarla bahçeye katkı sağladığını bilmek o 
kişi için nasıl bir şeydir? 

• Bu, o kişi için ne anlam ifade ediyor olabilir? 
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• Bahçeyi tanımanın onun için ne ifade ettiğini düşü-
nüyorsun? 

• Bahçeyi tanımakla o kişinin kendi açısından neyi 
mümkün kıldığını düşünüyorsun? Bunun onların 
hayatına ne getireceğini düşünüyorsun? 

Terapist katılımcılarla beraber oturumun genel değer-
lendirmesini yapar ve oturumu sonlandırır.

5. OTURUM: DOKÜMANTASYON

Oturumun Amacı: Katılımcılarla kolektif bir çalışma 
ortaya koymak.

Kolektif dokümanın grup çalışması boyunca elde edilen 
kazanımların kaybolmaması ve ilerleyen zamanlarda ha-
tırlanması amacıyla oluşturulacağı katılımcılara açıklanır. 
Akabinde katılımcılara nasıl bir dokümantasyon hazırla-
mak istedikleri sorulur. Alternatif örnekler sunulur (dans, 
müzik, mektup yazma, hikâye, resim, şiir, kolaj, saksıya bit-
ki ekmek vb.). 

Dokümantasyon etkinliği tamamlandıktan sonra tera-
pist katılımcılara aşağıdaki soruları sorarak oturumu son-
landırır. 

Bu grubun size katkıları oldu mu? 

Oldu ise neler? 
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Ve bu katkıları kendinize, çevrenize anlatmak ve hatır-
latmak için neler yapabilirsiniz? 

6. OTURUM: KUTLAMA

Grup dinamiğine ve isteklerine göre bir kutlama otu-
rumu gerçekleştirilir. Buna grupla beraber karar verilir. 
Kur’an-ı Kerim okuma, sadece sohbet etme, ilahi, müzik, 
yöresel bir merasim gibi bir etkinlikle oturum sürdürülür.

Dokümantasyonlar sunulur.

“Bu grubun içinde sizlerin hikayelerini dinlerken içi-
mizde umudu ve cesareti canlandırdığınızı dile getirmek 
isteriz. İnsanların birbirine yardım ettiğini, birlikte yeniden 
bir şeyler inşa ettiğini gözlemlemek bizi umutlandırdı. Ya-
şanılan olay karşısında insanlarında benzer yoldan gittiği-
ni görmek, attığı adımları izlemek ve dinlemek, insanların 
yeniden inşa etmek için bir araya gelmesini, birbirlerinin 
derdiyle hemhal olmasını izlemek başkaları için bir şeyler 
yapabildiklerini fark ettiğimizde cesaretimiz arttı.” gibi bir 
konuşmayla oturum sonlandırılır. 


