
YAZAR HAKKINDA

İstanbul Bebekli bir ailenin ikinci oğlu olarak 1979’da İstanbul’da 
dünyaya geldi. Film setlerinde ve sinema salonlarında geçen çocukluğunun 
ardından ilk lisans eğitimini babasının mesleğinden esinlenerek sinema-
TV dalında yaptı. İnsanları gözlemlemek ve onların hikâyelerine tanıklık 
etmek bir hobiden ziyade onun yaşam amacıydı. Kurguladığı portrelerin 
dramadan öteye geçmesi gerektiğini düşündü ve 2004 yılında “tesadüfen” 
tanıştığı Reiki ile hayatı değişti. Chakra, enerji, beden, ruh, kuantum gibi 
kavramlar çok dikkatini çekti ve zamanının tamamını araştırmalarına 
adadı. Bunun için sinemadan vazgeçti. “Başarısızlıklarımdan biridir” 
diye belirttiği sinema kariyeri için, bunun neden olduğunu daha sonra 
anlayacak ve aldığı bu eğitimin bambaşka bir alanda ona nasıl hizmet 
edeceğini görecekti.

Hindistan ve Nepal’de Yoga, Budizm, Tantra gibi felsefeleri yerinde 
inceledi ve eğitimlere katıldı. Kendinde olan İslam Tasavvufu bilgileriyle 
harmanladı. Bu sürede yakın çevresinin de dikkatini çekti ve dostları 
ona sorular sormaya, derin sohbetlere gelmeye başladı. Aile Dizimi’yle 
tanıştı ve soluğu Almanya’da, ileride Meister’i olacağı Hellinger ile çalıştı. 
Bu deneyimi bir arkadaşının teklifiyle seminerlerle insanlarla paylaşmaya 
başladı. İleride, kendi deyimiyle, “Bu meslek beni seçti, ben onu değil” 
diyecekti. Birkaç kişiyle başlayan serüven, artan merakı, araştırmalarıyla 
edindiği yeni tekniklerle ve danışanlarıyla koçluk mesleğinde ilerledi. 
Ondan beklenen şey bir gün gerçek oldu ve psikoloji alanında ikinci 
lisansını, klinik psikolojide yüksek lisansını tamamladı. Halen 
doktorasına devam eden Tuna Tüner, kurucusu olduğu Türkiye Yaşam 
Bilimleri Enstitüsü’nde çalışmalarına devam etmektedir.
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TEŞEKKÜR

Yayıncım Yelda Cumalıoğlu ve editörüm Özlem Küskü baş-
ta olmak üzere tüm Destek ailesine,

Aile Dizimi uygulamalarımın ilk gününden itibaren bana ve 
tekniğe güvenen ve aile hikâyelerini hepimiz için cesurca ortaya 
koyan binlerce danışanıma,

Varlıklarını her zaman yanımda hissettiğim can dostlarım 
Dr. Rauf Özgür ve Dr. Pınar Yazır Özgür’e,

Plansız da olsa dünyaya gelişimle birlikte beni kabul eden, 
büyüten ve ellerindekinin en iyisini vermeye çalışan babam ve 
anneme,

Ve de kendimi iyileştirme yolculuğuna ihtiyaç duymam için 
yaşadığım tüm olumsuz deneyimlere, bu deneyimlerde rol alan 
ruhlara teşekkür ederim.

İyi ki varsınız!...
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ÖNSÖZ

İnsan ve hayvanların davranış ve düşüncelerini araştırmak 
anlamında kullanılan “Psikoloji” kelimesi ilk olarak 15. yüzyılın 
sonlarında literatüre girdi. Bir bilim dalı olması 1900’lü yılları 
buldu. İlk zamanlar, felsefeden ayrılmasıyla birlikte insan, ruh 
ve davranışlarla ilgili deney ve araştırmalarla geçti. Zaman için-
de birçok akım, ekol ve teori üretildi. Bu anlamda baktığımızda 
psikoloji, en yeni bilim dallarından biridir. Halen dünyanın her 
yerinden binlerce araştırmacı ruhbilim alanında çalışmalarına 
devam ediyor ve biz her geçen gün insan ve yaşamına dair yeni 
şeyler öğrenmeye devam ediyoruz.

Tüm bu yaklaşımlara baktığımızda büyük bir çoğunluğun 
bireyi doğumundan itibaren incelediğini görüyoruz. İnsanı 
anlamak için psikoseksüel dönemlere böldük, bilinç evrelerini 
kullandık, travmalarını inceledik, rüyalarına odaklandık, cinsel 
enerjisini inceledik.

Aile Dizimi (Family Constellation) terimi ilk olarak Adler 
tarafından aile sistemindeki her üyenin nişini (görevini) ta-
nımlayan bir yapı olarak kullanılmıştır. Adler, aile takımyıl-
dızının ebeveynlerden, çocuklardan ve geniş aile üyelerinden 
oluştuğunu belirtmiştir. Almanca “Familien Aufstellung” adıy-
la Almanya’da ortaya çıkmış olan “Aile Dizimi Terapisi (Family 
Constellation Therapy)” ise, ailenin nesiller boyunca, birbirleri-
ne görünmez bir bağ ile bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır. 
Aile bir bütün olarak bir ruha sahiptir.
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Tuna Tüner // Köklerimiz Mirasımızdır

Aile terapisi, birkaç nesli kapsayabilecek tüm aile ile çalış-
mak olarak kabul edilir. Ailenin etkisi ve karşılıklı ilişkiler göz 
önüne alındığında bireysel terapi de bu konsepte dahil edilmek-
tedir. Tüm bu yöntemler, ortak olarak sistemik bir bakış açısını 
paylaşmaktadır. Böylece danışanlar artık bireyler olarak değil, 
bir bağlam içindeki bileşenler olarak görülmektedir. Sistemik 
görüş, bireyin bu bağlamda yerleşik olduğunu ve bu bağlamın 
kurallarına tabi olduğunu vurgular. Kişinin eylemleri ve dav-
ranışları, duygusal bozuklukları ve psikosomatik hastalıkları 
artık kesin olarak biyografileri temelinde değil, birey ve sistem 
arasındaki sürekli etkileşimin sonucu olarak açıklanmaktadır.

1990’lı yıllardaysa ilk defa Alman psikoterapist Bert Hellin-
ger, alana bireylerin yaşadıkları bazı sorunların içine doğdukla-
rı aile/sistem temelli olabileceğini sundu ve “vicdan” kavramını 
bambaşka bir yerden ele aldı. Bireyi tek başına değil, oluştuğu 
sistemi de dahil ederek anlamaya çalıştı. Bana göre psikoloji 
dünyasına büyük bir katkı sundu. Bu fenomenolojik yaklaşımı 
zaman içinde ses getirdi ve tartışmalara da yol açtı. Tekniğin öl-
çülmesi zor bir metot olması, uygulamalardaki ve sonuçlardaki 
farklılıklar nedeniyle psikoloji ve psikiyatri dallarının bilim in-
sanlarının içlerine sinmesi zaman aldı. Halen daha büyük oran-
da itirazların olduğunu bilmemize rağmen, Avrupa’nın birçok 
kentinde yetkili psikoterapistlerin uygulamaları sağlık sigortası 
kapsamında değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte bilimin daima geriden geldiğini de bilme-
miz gerekiyor. Örneğin bir gezegen olarak Dünya hep “yuvar-
laktı” ancak fikri ilk olarak MÖ 500’lü yıllarda Pisagor ortaya 
attı, kanıtlanmasıysa Magellan sayesinde 1519’da oldu! Aile 
Dizimi’ne göre atalarımızın yaşadıklarından bize aktarılan ka-
derler belki ilk günden beri var ancak epigenetik araştırmalar 
teknolojik gelişmelerle birlikte daha yeni yeni bunu kanıtlama-
ya başladılar...
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Bilim harıl harıl çalışmaya devam etsin, asıl önemli olan he-
pimizin hayatta mutlu olmak istemesi, kendimizi, varlığımızı 
kolaylıkla ifade etmek, derin ilişkiler kurabilmek, insanların 
önünde rahatça konuşabilmek, sevmek, sevilmek, bolluk ve 
berekete ulaşmak istemesi. O halde gelin biz buna içine doğ-
duğumuz aileden başlayalım. Bizi dünyaya getiren ebeveynimi-
zin nasıl bir araya geldiklerini, öncesinde ve sonrasında neler 
yaşadıklarını ve bunları nasıl atlattıklarını anlamaya çalışarak 
başlayalım. Öyle ya hasta dalların iyileşmesi için önce ağacın 
köküne bakım verilmelidir.

Bu kitabı 15 yıllık Aile Dizimi Uygulayıcılığı tecrübemle yaz-
dım. Bilhassa son yıllarda artan ilgiye mukabil, tekniğin doğru 
ve kolay anlaşılması önemli bir ihtiyaç haline geldi. Elimden 
geldiği kadar kolay anlaşılması için dikkat ettim. Adeta sır gibi 
saklanan kurallarını, tekniğin inceliklerini cömertçe paylaşma-
ya gayret ettim. Gerek okuyucusuna gerekse de alanda çalışan 
ya da çalışmaya istekli olanlara rehber olmasını istedim. Ayrıca 
ülkemizin çeşitli yerlerinde her gün onlarca çalışma yapılıyor. 
Bilen bilmeyen herkes hevesle uygulama yapıyor. Bir katılımcı 
olarak nelere dikkat etmeniz ve uygulayıcıdan ve çalışmadan 
neler beklemeniz gerektiğini anlatmaya çalıştım. Böylelikle 
doğru bir kaynak olarak herkese hizmet etmesini, çalışmaya 
katılmadan evvel kendinizi hazırlamanızı önemsedim.

Tekniğin kendisinin oldukça karmaşık ve “tuhaf ” olmasına 
rağmen ana hatlarıyla hangi konularda, kimler, nasıl istifade 
edebilir göstermeye çalıştım. Gerçek vakalardan süzdüğüm ör-
neklemelerle kendinizden, ailenizden çok şey bulacağınıza ve 
daha iyi olma yolunda size rehber teşkil edeceğine inanıyorum.


