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Araştırmada katılımcılara 3 soru soruldu:
a) Şu an ne yapıyorsunuz?
b) Zihniniz şu anda nerede?
c) Tam şu anda ne kadar mutlusunuz?



Araştırma Bulguları

Harward Üniversitesi, Psikoloji Departmanı

• Ortalama bir yetişkin uyanık olduğu sürenin 
%47’sinde yaptığı şeyle ilgilenmiyor.

• Yaptıkları şeyle ilgilenmediklerinde daha az mutlu 
oluyorlar.

• Mutluluğun, zihnimizde geçmiş ve gelecekle ilgili 
düşünceler arasında gidip gelirken geçirdiğimiz zaman 
miktarıyla ters orantılı olduğunu ortaya koymuştur.



Mindfulness Nedir?

v Mindfulness, anın içinde olup biteni fark 
etmektir.

v Fark etmekle kalmayıp bunu nezaketle 
karşılayabilmek ve olup bitene açık olabilmektir.

v Nefesimiz, bedenimiz, hislerimiz, 
duygularımız, düşüncelerimiz ve günlük hayat 
içindeki davranışlarımızın farkında olmak ve 
bunları tarafsız şekilde, yargılamadan nazik bir 
şekilde gözlemleyebilme becerisidir.

v Zihnimizde ne olup bittiğini izleme ve bilme 
hali. Benliğin gözlem yapan kısmı. Ve gözlem 
yapabilme halini fark etmektir.



Mindfulness Ne Değildir?

v Anı yaşamak değildir.

v Geçmiş ve geleceği bırakıp anlık hazların 
peşinden koşmak değildir.

v Sadece teorik okumalarla öğrenilemez.

v Sadece meditasyon değildir.

v İyileştirme ya da nihai mutluluk vadetmez. 

v Spiritüel bir yaklaşım değildir tamamen seküler 
bir yaklaşımdır.

v Mindful pratikler içinde dini öğeler 
barındırmaz.

v Deneyimin değişeceğini vadetmez deneyimle 
ilişkinizin değişmesini vadedebilir.  



Mindfulness Tutumları

v Yargılamama,

v Sabır,

v Başlangıç zihni,

v Hırslanmama ya da çabalamama,

v Kabul,

v Güven,

v Bırakma (Letting go).



Kavramsal Benlik

• Bize belli şema ve şablonlarla 
hareket etmemiz gerektiğini 
dayatan iç sesimiz.

• İdealleştirilmiş anlatılar 
oluşturan benliğimiz.

Başlangıç Zihni/Aklı

• Her karşılaştığımız şeye merakla bakmak, 
yeniden keşfetmek. Hiçbir yargı taşımadan 
onu olduğu gibi görmeye çalışmak.

• Ancak zamanla bu zihin yapısında uzaklaşırız 
ve sahip olduğumuz düşünce şablonlarıyla 
hareket etmeye başlarız.

Aslında doğduğumuzda ve çocukluk dönemi boyunca 
çoğu zaman olaylara tarafsız bir şekilde yaklaşırız.



Zihnimizin bizi mutlu etmek 
için değil; bizi hayatta tutmak 
için evirildi.
Ve bunu da problem çözme 
yeteneği sayesinde yaptı. 
Çevresinde ters giden şeyleri 
fark etme buna göre önlem 
alması sayesinde hayatta 
kaldı. Dolayısıyla hayatta 
kalanlar bu beceriye sahip 
olanlardı, farkındalığın dibine 
vuranlar değil. Dolayısıyla biz 
de bu hayatta kalan 
atalarımızın çocukları olduk.

Niye Mindfulness?

(Kelly Wilson, Mindfulness For Two)



• Jeff Hawkins’in «Kapı Kolu» metaforu



Günlük hayatta verdiğimiz otomatik tepkiler

• Otomatik Pilot
• Savaş ve kaç
• Donma tepkisi (Şok)
• Sempatik Sinir Sistemi
• Parasempatik sinir 

sitemi

Yaşanan problemlerin bir şekilde farkındalığımıza 
hükmetmesi sürpriz bir sonuç değildir. 



Allostatik Denge

• Stres kronik hale geldiğinde direk allostatik
yükümüz artıyor. Yani stresin bedenimiz 
üzerinde oluşturduğu baskı düzeyi artıyor.



• Dış tehlikeler olduğunda 
onlardan kaçıp kurtulma 
tepkimiz içsel yaşantılara 
geldiğinde işe yaramıyor. 

• Hatta onlardan kurtulma 
kaçınma ya da bastırma 
çabamız durumu bizim için 
daha da zor hale getiriyor.



• Zihnimiz aslında tam bir problem 
çözme makinesidir. Bizi diğer 
canlılardan ayıran temel bir 
özelliktir ve bize bir maliyeti var.



• Uzakdoğudaki binlerce yıllık öğretiler, 
Batıdaki bilim adamlarına kaygı, 
korku, kaygı ve depresyon konuları 
üzerinde araştırma yapmak kadar 
şefkat ve nezaket üzerinde de 
araştırmalar yapmanın önemli 
olduğuna dikkat çektiler.

• Mindfulness binlerce yıllık antik 
yöntemlerle modern bilimin kesiştiği 
bir kavramdır.



• 1995-2021
Yılları arasında 
mindfulness ile 
ilgili 
yayınlanmış
akademik 
araştırmaların 
sayısı 
20.943’tür 
(PubMed)



Nöroplastisite: 
Sinir 
hücrelerindeki 
sinaptik
bağlantıların 
yeniden şekillenme 
ve gelişebilme 
özelliğidir.

Mindfulness bunu nasıl sağlıyor?



Nöroplastisite

Londra’da çalışan taksi şoförlerinin üzerinde yapılan 
bir araştırmada, beyinlerinin görsel-uzamsal haritalama 
kısımlarının daha büyük ve daha güçlü olduğu 
görülmüş.

Çünkü bütün gün Londra’nın 25.000’den fazla 
caddesinde gezinme pratiği yapıyorlar.

• Mindfulness pratikleri yapanların beyinlerinde dikkat, öğrenme ve 
şefkatten sorunlu alanların daha büyük ve daha güçlü olduğu yapılan 
araştırmalarda defalarca kanıtlanmıştır.

• Buna kortikal kalınlaşma adı verilir. Yani yeni nöronların oluşması ve 
gelişmesidir.



İki hafta boyunca günde sadece 
30 dk. şefkat odaklı mindfulness
eğitiminin beyin üzerindeki 
etkilerine bakılmış. Kontrol 
grubu olarak oluşturulan bilişsel 
terapi odaklı eğitimlere katılmış
kişilerin beyin görüntüleriyle 
kıyaslanmış. Ve pre-frontal
kortekste sistematik değişimler 
olduğu gözlenmiştir.

Weng & diğerleri, 2013
Psychological Science



• Daha güçlü zihinsel stamina (Direnç ve 
sağlamlık),

• Daha iyi odaklanma ve karar verme
• Anksiyete seviyesinde azalma,
• Daha iyi stres yönetimi,
• Öz-güvende artış, 
• Daha iyi ilişkiler,
• Daha iyi duygu regülasyonu,
• Daha güçlü bağışıklık sistemi,
• Ve uyku kalitesinde artış.

Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Faydaları



Mindfulness & ACT

• Bağlamsal 
benlik

• Bilişsel 
ayrışma 
(Defüzyon)

• Kabul• Şimdiki 
anla temas

Farkındalık/

Beden
Duygular

BenlikDüşünceler



Şimdiki Anla Temas



Wagner Deneyi (1994)

Kabul



Kabul

• Özellikle acı veren duygular ortaya 
çıktığında, tepkimiz genellikle onlarla 
mücadele etmek olur. Bu yüzden 
genelde onları bastırmaya, 
uyuşturmaya, onlardan kaçınmaya 
ya da onlarla savaşmaya çalışırız.

Ancak araştırmalar, zor duygularla 
mücadele etmenin süreci uzattığını 
ve onları daha önemli bir sorun 
haline getirdiğini gösteriyor.

• Yaşantısal kaçınmanın tam tersi 
kabul kavramıyla karşımıza çıkıyor.



RİP Akıntısı Metaforu

Viana do Castelo / Portekiz, 2015



RİP Akıntısı Metaforu



Anamorfoz

•Görme duyusuyla 
algılanamayan, belirli bir biçime 
sahip değilmiş gibi görünen 
çizim, fotoğraf  veya nesnelerin 
özel bir bakış açısından 
algılanabilir olması anlamına 
gelir.

•Mindfulness duygu, 
düşünce ve olaylara 
farklı açılardan 
bakabilmemizi 
sağlayan bir alan 
oluşturuyor.
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Başımıza gelen her türlü 
şeyi değiştiremeyiz ancak 
onları tecrübe etme 
şeklimizi değiştirebiliriz.

Thích Nhất Hạnh, Farkındalık Mucizesi (1975)
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Dinlediğiniz için 
Teşekkürler!
Sorularınızı alabiliriz.
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