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MINDFULNESS 
Mindfulness, şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmek, bu dikkatin 

niteliğini fark etmek ve tüm bu fark edilenleri acele ile yargılamaksızın kabul etmeyi 
içerir.  

Bilinçli farkındalık sadece şimdiki anda yaşamak ve şimdiki anı fark etmek 
değildir. Anlaşılması gereken iki boyutu vardır. İlk boyut mevcut an içinde olanları fark 
etmektir. İkinci boyut ise tüm bu fark ettiklerimizi karşılama biçimimizdir. Bilinçli 
farkındalık; mevcut anı sevgi ve şefkat dolu bir kalple algılamak ve bu algılananı kabul 
ve takdir etmektir. Fark ettiklerimizi nasıl bir tutumla ele alacağımızı bize deneyimsel 
olarak öğretir. Bu tutumlar; anda kalabilme, şefkat duyabilme, yargılarımızı fark 
edebilme, kabullenme, sabretme, akışına bırakma şeklinde sıralanabilir.  
 

Düşüncelerimiz ve Mindfulness 
Yaşamda düşüncelerimizi ve onlarla kurduğumuz ilişkiyi fark etmek büyük önem 

taşır. Fark ettiğimiz ve onlarla kurduğumuz bu ilişki, özellikle yaşamla kurduğumuz 
teması ve algılarımızı anlamamızı kolaylaştırır.  

“Duymak” kavramı burada ön plana çıkmaktadır. Duyduklarımız, dışarıdan bize 
gelen sesler; düşüncelerimiz ise aslında içimizdeki seslerdir. Yani kendimizle olan içsel 
diyaloglarımızdır. Ses ve seslerin arasındaki boşluklar kulaklarımıza ulaşırken asla 
durmazlar. Mesela, herhangi bir yerde derin düşünme yaparken ya da şu an maksatlı 
olarak kendinizi düşünmeye bırakın...  
Şimdiki anda işittiğiniz her şeyi yalnızca duyun, daha fazlasını değil… 
Çoğunlukla sesleri duymak için özel bir çaba sarf ederiz. Hatta sesin kaynağına doğru 
kulağımızı yöneltiriz. Bu sefer bırakın sesler size gelsin. Tıpkı bir alıcı gibi tüm seslerin 
size geldiğini farz edin ve onları hoşunuza giden gitmeyen diye ayırmadan, 
değerlendirmeden, yargılamadan karşılayın.  
Zihniniz arka planda olan bir şeye gittiği anda orada düşünceler vardır ve dikkatinizin 
odağını değiştirmek biraz çaba ve dikkati sabitlemeyi gerektirecektir. Birden, yeniden 
“siz” ve etrafınızdakiler belirecek ve aynı şekilde sadece duymaya geri döneceksiniz.  

Özellikle kaygı ile ilgili problem yaşayan bireyler, problemlerini düşünmek ve 
onlara tasalanmakla ilgili olumlu tutum geliştirmiş olabilirler. Örneğin, “İyi 
düşünmezsem problemli durumlar kontrolümden çıkabilir. Düşünürsem, çözüm 
bulabilirim.” fikri gelişebilir. Ancak bir süre sonra bunlar olumsuz tutuma dönüşür ve 
“Daha fazla düşünmek istemiyorum, düşüncelerimi kontrol edemiyorum.” haline gelir.  

Mindfulness bunun gibi düşünceleri durdurmaz. Ortaya çıkmış düşünceleri 
izlememize yardım eder ve daha dengeli hale gelmemize yardımcı olur. Böylece 
fiziksel, duygusal ve zihinsel yanlarımız bir arada çalışır.  
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Mindfulness sürecinde düşüncelerin direkt gerçeklikler değil sadece birer 
düşünce olduğunun farkındalığı gerçekleşir ve bu da düşüncelerle aramıza mesafe 
koymak için yardımcı olur. 
 

Hoşumuza Gitmeyen Düşüncelerimizle İlişkimiz Nasıl Değişir? 
Bazı düşünce süreçlerimiz yoğun ölçüde inatçı ve dirençli olabilir ve hatta 

duyguyla çok yüklü olduklarında objektif bir gözlem yapamayacağımız kadar içinde 
kaybolabiliriz. Bu düşünceler, farkında olmadan çok derine gömülmüş olabilir. Bu 
durumlarda, düşüncelerin içeriğini sorgulama ve gerçeklik kontrolü yapma gibi bilişsel 
stratejiler de çok yararlı olabilir. Bu tür stresli ve hoşa gitmeyen düşünceler belirdiğinde 
atılacak ilk adım, düşüncelerle savaşmadan bilinçli olarak farkında olmak ve onlar 
yüzeye çıkmadan kendimizi eleştirmemek olmalıdır. Kendimize karşı nezaket 
göstermek, kendimizi ve düşüncelerimizi olduğu gibi kabul etmek, özellikle de zor 
durumlarda çok yardımcı olabilir. Eğer düşünceler stres verici, çalkantılı ve ısrarcıysa 
bunları bir süreliğine durdurabilir ve gerekli sorgulamayı yapmak için farkındalık 
eşliğinde olmayı bekleyebiliriz.  

 
Kendimize Yineleyen Zor Düşüncelerle İlgili Sorabileceğimiz Yardımcı Sorular 

 Bu düşünce doğru mu? Bunu kanıtlayan bir şey var mı? 

 Bu düşünce olmak istediğim yere ulaşmakta bana gerçekten yardım ediyor mu? 

 Benim durumumda olmayan biri ne düşünürdü? 

 Buna daha sonra nasıl tepki vereceğim, yarın ya da gelecek yıl? 

 Olabilecek en kötü şey nedir? Eğer olursa gerçekten korkunç olacak şey nedir? 

 Bu durumla ilgili en kötü senaryo ne olurdu? 

 Yaşamımda daha önce bu gibi bir durumla karşılaştım mı, karşılaştıysam nasıl baş 

ettim? 

 Eğer bir arkadaşım bu durumda olsaydı ona ne söylerdim? 

 İyi bir arkadaş bu durum hakkında bana ne söyler? 

 Bu durumda daha güvende ve cesur hissetmemi sağlayacak bir şey var mı? 

 
Özellikle düşündüğümüz şeyler bizde suçluluk ve utanç ortaya çıkartıyorsa, bu 

düşünceleri kabul edebilmek ve onlarla mücadele etmeden mesafe alabilmek için 
kendimize şunu söyleyebiliriz: 
“Hata yapmaya hakkım var. Bir şeyi başaramamaya hakkım var. Bazı zayıflıklarım 
olmasına hakkım var.” 

Değiştirilemeyecek durumlarda bakış açımızı değiştirmek için kendimize şu 
soruyu sorabiliriz: 
“Bu durumdan ne öğrendim? Bu durumda ne gibi bir anlam ve anlayış bulabilirim?” 
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Duygularımız ve Mindfullness 
Duygularımıza hem düşüncelerin, hem bedensel duyumların hem de 

motivasyonların eşlik ettiğini fark etmek gerekir. Örneğin; kızgınsanız “Bundan nefret 
ediyorum. ” düşüncesi belirebilir ve kaslarınızın gerildiğini hissedebilirsiniz ve bir şeyleri 
fırlatıp atma motivasyonuna sahip olabilirsiniz. Hoşa giden duygular yaşanırken de 
“Her şey yolunda.” düşüncesi belirebilir ve bedensel olarak daha enerjik hissedebilir ve 
sevdiğimiz birine sarılma motivasyona sahip olabilirsiniz. 

Duyguların farkındalığı için bir uygulama örneğini sizinle paylaşmak istiyorum. 
Öncelikle şuan hissettiğim duygu nedir sorusunu sorun ve onu yazın. Daha sonra bu 
duyguyla ilgili ne düşündüğünüzü, bedeninizde ne hissettiğinizi, bu duygunun sizi 
hangi eylem için motive ettiğini bir tablo oluşturarak yazın. Bu sorular mevcut duyguyu 
fark etmek, anlamak ve sonucunda düzenleyebilmek için bize olanak sağlayacaktır. 
 
Duygularla Baş Etmede Mümkün Olan Destekleyici Adımlar: 

 Durun ve nefesinizi hissedin. 

 Bedeninizdeki duyguyu deneyimleyin; o andaki bedensel duyumsamalarınıza 

odaklanın ve onları tanımlayın. Örneğin; “Ellerim terledi.”, ”Yanaklarım kızardı.”, 

”Kalbim daha hızlı atmaya başladı.” gibi. 

 Yargısız bir şekilde o anda hissettiğiniz duyguları isimlendirin. Örneğin, ”Bu korku 

duygusu” ya da “Korku duygusu yükseliyor.” veya eğer duygu isimleri ile ifade zorsa bir 

hava durumu olarak ifade edin. Örneğin “İçimde fırtına çıktı.”, “Yağmur yağıyor.” gibi. 

 Onlar hakkında düşünce ve yargılarınızın, geçmiş ve gelecek bağlantılarını fark edin. 

Örneğin, hissettiğiniz duygunun hiç geçmeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. “Ya öfke hiç 

geçmezse ve kontrolümden çıkarsa” ya da “Geçen sefer e böyle olmuştu ve çok 

zorlanmıştım.” gibi. 

 Bu geçmiş ve gelecek bağıntılarından bağımsız, sadece duyguyu mevcut anda olduğu 

haliyle ilk defa hissediyormuş gibi deneyimlemeye çalışın.  

 Duyguyu hissetmemeye çalışma veya tamamen yok etme ve değiştirme çabasını bir 

kenara bırakıp orada kalmasına izin verin, gözlemleyin ve onunla kendinizi 

tanımlamadan bilinçli farkındalıkla iletişimde kalın. 

 Bu duyguyu hissettiğinizde, geçirmeye çalışmadan ona verdiğiniz tepkileri yani birincil 

duygulara verdiğiniz ikincil tepkileri fark edin ve mümkünse bu ikincil tepkileri 

düzenlemeye çalışın.  

 Eğer çok zor bir duruma dönüşürse, her zaman nefesinize dönün ve yeniden başlayın. 

 Duygunuzla mücadele etmeyi bırakıp, var olduğu şekliyle kabul etmeye gönüllü 

olduktan sonraki aşamada günlük yaşamınızda bir eyleme dönüştürmeye karar verin: 

“Şimdi neye ihtiyacım var? Bana ne iyi gelir, ne yardımcı olur?” 
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