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AİLEMİZLE BİRLİKTE MİNDFULLNESS 

 

Öğrencilerimizin online eğitim görmeye başladıkları bu dönemde Rehberlik Birimi 

olarak, öğrencilerimizin ve sizlerin bu süreyi evde daha verimli ve kaliteli geçirmesine destek 

vermeye devam ediyoruz.  

Bu süreçte, evde yapılabilecek aktivitelerin sınırlı olduğunu düşünüyor ve önemli bir 

gelişim döneminden geçen öğrencilerimize nasıl katkı sağlayacağınızı merak ediyor 

olabilirsiniz. Sizlere bu noktada bir teknikten bahsetmek istiyoruz. Bu tekniğin adı 

“Mindfulness” yani “Bilinçli Farkındalık”.  

Mindfulness, an içerisinde gerçekleşen duygu, düşünce ve olaylara, bilinçli bir şekilde 

yaklaşan,yargılayıcı olmadan, nazik bir dikkat ile odaklanma ve gözlemleyebilme becerisidir. 

Bu dikkatini verme ve gözlemle şekli herkes tarafından deneyimlenebilir. (Atalay ve diğerleri, 

1803). 

Mindfulness tekniği 1979 yılında Prof. Jon Kabat-Zinn tarafından ortaya atılmıştır. Dr. 

Zinn’e göre, Mindfulness ‘Yaşanan anın tam olarak farkında olmak ve bunun farkında 

olduğunun da farkında olmaktır.’ (Kabat-Zinn, 145). Dr. Zinn insanların yaşamında stresi, 

kaygıyı ve üzüntüyü azaltmak, olumlu duyguların artışını sağlamak amacıyla 1979’dan beri 

dünya çapında eğitimler vermeye devam etmektedir. Dr. Zinn Mindfulness’ın daha mutlu 

olmak için bir yöntem değil, bir hayat felsefesi olduğunun da altını çizmektedir. 

 

Mindfulness tekniği birçok farklı egzersizden oluşur. Harvard Üniversitesi’nin 2250 

kişi üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, günlük hayatımızın %47’sinde dikkatimizin 

yaptığımız işin dışında olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. (Wandering Mind Not a Happy Mind). 

Bu sebeple Mindfulness egzersizleri temel olarak dikkatimizi yaptığımız şeye yönlendirmemizi 

sağlamayı amaçlar. Bu egzersizlerle dikkatimizi tekrar tekrar o an içerisinde ortaya çıkan 
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duygulara, düşüncelere ve olaylara yönlendirir. Böylelikle an içerisinde gelişen durumların 

daha çok farkında olup hayatımızda anlam kazanmasını sağlar. 

 

Mindfulness egzersizlerinin başında 5 duyuyu harekete geçirmek vardır. An içerisinde, 

duyularımızın hepsini kullandığımızın her zaman farkında olmayız. Bu sebeple bir Mindfulness 

egzersizi uygulayarak duyularımızın daha çok farkında olabilir  ve bu an içerisinde kalabilmeyi 

kolaylaştırabiliriz.  

Bunun için ailenizle birlikte ev içerisinde sessiz, sakin ve ferah bir odada oturun ve her 

biriniz elinize kuru bir üzüm alın. Bir kişi direktifleri okumak için gönüllü olarak egzersizi 

yapabilir. Her bir duyu için en az 1 dakika ayırın. İlk önce üzümü elinizde tutun. Sanki kuru 

üzümü ilk defa görüyormuş gibi, tüm eski deneyimlerinizi unutarak bakın kuru üzüme.  

Şimdi onu görüş hizanıza getirin. Parmaklarınızla onu çevirin ve her bölümünü 

gözlemleyin. Nasıl gözüküyor? Nasıl bir dokusu var? Yüzeyini parmaklarınızda hissedebiliyor 

musunuz? Bu nasıl bir his? Ağırlığını deneyimlemek nasıl bir his? Gözlemleyin.  

Şimdi bu kuru üzümü koklayın. Nasıl bir kokusu var? Size herhangi bir şeyi 

çağırıştırıyor mu? Hoşunuza gitti mi?  

Şimdi kuru üzümü yeme zamanı ama bunu çok yavaş yapacağız. Kuru üzümü ağzınıza 

atın. Onu ısırmadan önce ağzınızda çevirin. Nasıl bir tat alıyorsunuz ?, gözlemleyin.  

Şimdi ısırın ve ısırırken çok yavaş hareket edin. Çıkan sesler nasıl? Üzümün 

taneciklerini duyabiliyor musunuz? Belki daha önce hiç dikkat etmediğiniz kadar dikkat 

ediyorsunuz yediğiniz üzüme. Şimdi üzümü yavaşça yutun ve gözlerinizi kapatın. Arkanıza 

yaslanın. Boğazınızdan, yemek borunuzdan aşağı, midenize yavaşça indiğini gözlemlemeye 

çalışın. Tüm duyularınıza dikkatinizi vererek anda kalmayı başardınız. Bununla kalın ve 

nefesinize odaklanın. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve ağzınızdan derin bir nefes verin. 

Bunu 3 defa tekrarlayın ve acele etmediğinize dikkat edin. Hazır olduğunuzda gözünüzü açın 

ve birbirinizle deneyiminizi paylaşın. Bu egzersiz hem aile içi iletişiminize renk katacak hem 
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de kendinizin ve çocuğunuzun olduğunuzdan daha hafif ve rahatlamış hissettiğinizi fark 

etmenizi sağlayacaktır. Bu egzersizi bir akşam yemeği sırasında yediğiniz öğün içinde yapabilir 

ve birbirinizle o andaki deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Yemeğinizin ve ettiğiniz sohbetin 

daha keyifli bir hal aldığını fark edebileceksiniz. 

 

Mindfulness’ın önemli egzersizlerinden biri de beden taramasıdır. Beden taraması ayak 

uçlarınızdan başlayıp başınıza kadar bedeninizin her noktasına odaklanmanızı ve 

odaklandığınız bölgeleri gevşetmenizi sağlayan bir egzersizdir. 

 Kendinizin veya çocuğunuzun stres, kaygı veya üzüntü hissettiği anlara yardımcı 

olacak, bu duyguları hafifletecek bir egzersiz olduğunun altını çizmek isteriz. Bunun için 

ailenizle birlikte yine sessiz, sakin ve ferah bir ortamda olduğunuzdan emin olun. İster yatar, 

ister bağdaş kurmuş, ister oturur pozisyonda olun. Arkadan hafif bir müzik açabilirsiniz; doğa 

sesleri olabilir. Aileden bir kişi direktifleri okumak için gönüllü olarak egzersizi uygulayabilir. 

Bedeninizin rahat olduğundan emin olun. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve ağzınızdan derin 

bir nefes verin. Bunu 3 defa tekrarlayın fakat bu sefer nefesinizi sayın.  

Burnunuzdan derin bir nefes alın 1-2-3-4, tutun 1-2-3-4 ve verin 1-2-3-4. Bunu her 

yaptığınızda bedeninizin ve zihninizin daha çok rahatladığını hissedin. Şimdi nefesinizi normal 

seyrinde bırakın. Her bölgenizde en az 20 saniye gözlem halinde olun. Şimdi ayak 

parmaklarınıza odaklanın. Her bir ayak parmağınıza teker teker odaklanın. Buradan 

topuklarınıza geçin. Topuklarınızdan alt bacaklarınıza, dizlerinize, oradan üst bacaklarınıza 

odaklanın. Her odaklandığınız bölgedeki hislerinizi gözlemleyin. Rahat mısınız? Bu 

bölgelerinizde bir gerginlik var mı kendinize sorun ve çocuğunuzun da kendisine sorduğundan 

emin olun.  Buradan kalçalara ve yukarı doğru mide bölgesine odaklanın. Daha sonra göğüs 

kafesine ve omuzlara odaklanın. Her bölgenizin rahatladığını hissedin. Buradan dikkatinizi 

kollarınızdan aşağı indirin ve her el parmağınıza teker teker odaklanın. Dikkatiniz kollarınıza 

gitsin ve yukarı çıkıp boynunuza odaklansın. Boynunuzdan çenenize, elmacık kemiklerinize, 



 
 

 4 

burnunuza, oradan gözlerinize, şakaklarınıza ve alnınıza dikkatinizi teker teker verin. Acele 

etmeyin. Şimdi başınızın tepesine dikkatinizi verin. Nefes alıp verişinize odaklanın ve hazır 

olduğunuzda gözlerinizi açın.  

Herkes oturur bir pozisyona geldiğinde birbirinize deneyimlerinizi aktarabilirsiniz. 

Burada herkes beden şeklini bir kağıda çizebilir. Farklı renkler kullanarak uygulama esnasında 

bedeninin hangi bölgesinde ne hissettiyse boyayarak ve şekiller çizerek ifade edebilir. 

Böylelikle siz ve çocuğunuz deneyiminizi somutlaştırmış olur, rahatlama ve gevşeme hissini 

kalıcı hale getirebilirsiniz.  

 

Mindfulness’ın birçok farklı kaynaktan ulaşabileceğiniz birbirinden farklı keyifli ve 

yararlı egzersizleri vardır. Evdeki sürecinize renk, farklılık ve huzur katacağını düşündüğümüz 

egzersizleri ve birçoğunu uyguladıkça, sizdeki ve çocuğunuzdaki değişiklikleri somut bir 

şekilde gözlemlemeye başlayabilirsiniz.  
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