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Felsefe, psikoloji ve sosyoloji öğrenimi gören, psikanaliz eğitimi aldıktan 
sonra 20 yıl psikanalist olarak çalışan Alice Miller 1985’den itibaren tedavi 
ve öğretim faaliyetlerini bırakarak kendini yazarlığa adamış.

Kitaplarında çocuk eğitiminde zor kullanmanın yetişkinlikteki yaşam 
ve toplum üzerindeki etkilerini ele almış.

“Hayat Yolları” kitabında hayali yedi farklı kadın karakter üzerinden yedi 
farklı öykü ile deneyim paylaşımı yapıyor, çocuk, ebeveyn ve yakın çevre 
ilişkilerini sorguluyor.

Üzerimizde belirleyici izler bırakan aile çevresi, yakın çevre, gençlik dö-
nemlerimizde eleştirdiğimiz anne ve babalarımız, onlarla bağımızı koparsak 
bile bizi zayıf ve güçlü bir şekilde etkiliyor olmasını engelleyemediğimiz 
o ilk izleri ve özellikle çocuk ruhunda yaralayıcı izler bırakan unsurları bu 
öyküler ile anlatmaya çalışıyor.

Öykülerde, artık birer yetişkin olan yedi kadın karakterin üzerindeki 
çocukluk döneminin o yaralayıcı izlerini kaynağına kadar takip ediyor.

Henüz bir çocukken ebeveynleri veya yakın çevresi tarafından istismar 
edilen bugün yetişkin olan çocukların ağzından bu ruhu yaralayıcı izleri 
anlatıyor. 

Karşılaşmalar ile genelde öyküler başlıyor.

Bazen de artık bir yetişkin olan çocuğun ebeveynlerini ziyareti ile öykü 
başlıyor.

Çocukluk, gençlik döneminde birbirlerini tanımış veya sadece aynı çev-
rede bulunmuş fakat sonrasında hiç görüşmemiş olan benzer veya farklı 
deneyimlere sahip kadınların bazen de erkeklerin karşılaşmalarıdır bunlar.

Uzun zamandır birbirlerini görmeyen kişilerin bu karşılaşmaları kendileri 
için travmatik olan ve artık konuşmaktan korkmadıkları çocukluk, gençlik 
dönemi,  ebeveyn, yakın çevre üzerine olan yaşantılarını tekrar hatırlama-
larına ve sorgulamalarına neden oluyor.

Karşılaşmalarla bitmez öykü ve bazen de karşılıklı mektuplaşmalara 
dönüşür ve geçmiş yaşantılar bu mektuplar ile daha kolay anlatılır, sorgulanır.

Bazen de bu karşılaşmalar henüz yapılmamış olan bir ziyaretin veya 
konuşmanın gerçekleşmesine vesile olur.

Başka seçeneklerinin de olduğunun farkına varan yetişkin bir insan 
olarak, henüz bir çocukken verilmeyen söz hakkı kullanılır.

Konuşmayan konuşturulur.

Ebeveynler çocukları tarafından bilgili yetişkinler olarak ziyaret edilir. 
Bu diyalog kurmanın bir yoludur.

Bu iki tarafın da birbirine ders vermediği sadece iki neslin bir araya gelişidir.

Maksat ruhu yaralayandan bir hesap sormak değildir.

Sadece anlatmak, anlaşılmak ve anlamaktır.

Bu konuşmalardan sonra ortaya çıkar ki, ebeveyn de yakın çevresinin 
istismarına uğramıştır.

En güvendiği kişilerin istismarına uğramış bir çocuk olarak bir kez de 
o kendi kendini yaralamıştır. Susmuş ve zihninden dahi olan biteni silmiştir.

Yazar pek çok sorunun çocuklukla bağ kurularak açıklandığında yeni bir 
boyut kazandığını kitaplarında ifade etmiş ve bu kitabında öyküler özelinde 
bunu göstermeye çalışmıştır.

Kitabın düşünceler kısmında kendi geçirdiği deneyimler üzerinden bir 
değerlendirme yaparak kitabını bitirmiştir.


