
 

 

 

1. Uygulamalı Egzersiz - Vücut tarama meditasyonu 

Giriş 
Yönlendirilen vücut tarama meditasyonu, vücut bilincini derinleştirmeye yönelik güçlü bir 
yöntemdir.  

Vücut tarama meditasyonu vücuttaki fiziksel duyular ile ilgilenmeye odaklanır. Uygulama, bir 
bireyin tüm vücuduna yönelik bilincini küçük bir seviyede “tarayarak” tamamlanır. Vücudun her 
küçük noktasına dikkat edilir.  

Vücut tarama meditasyonu; ilgi, bilinç, somutlaştırma, hoş olmayan duyuların olması ve onlara 
dayanma, minnettarlık, düş kırklığına uğramak gibi farkındalığın farklı yönleri üzerinde çalışır. 
Bilinçli olarak aklı, vücudun belirli bir bölgesine konumlandırmayı seçerek yoğunlaşma 
kapasitemizi eğitmiş olmaktayız. 

Vücutlarımıza defalarca yoğunlaşmak, “kafalarımızın içinde yaşama” eğilimini dengeler. 
Düşünceler yerine vücut duyularımız, vücut algılarımızın hissedilmesine olanak tanır ve böylece 
çırpıcı bir algılayıcı palet içerisine düşmesini sağlar. Vücutlarımız ile yaşayarak, her zaman 
kavramlar içerisinde kaybolmak yerine daha merkezci, ayakları yere basan ve çevremizdeki dünya 
ile doğrudan temas halinde olan bir algılama biçimini önemser ve benimseriz.  
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Uygulamalı egzersizin amacı  
Bir vücut taramasının ilk amacı; aklı, duyu deneyimine - nasıl “bir vücut olma”yı yaşamak, tecrübe 
etmek – yöneltmektir. Bu uygulamanın amacı vücut içerisinde ne yaşandığının farkına varma 
becerisini geliştirmektir. Fiziksel deneyimin duygusal deneyim ile nasıl bağlantılı olduğuna yönelik 
özbilinci öğrenmek için özellikle faydalı bir uygulamadır. Yaşadığımız her bir duyguya yönelik 
olarak duygunun vücut içinde yer aldığı bir yol vardır ve bu bilgiyi edinmesi ile bir bireyin dikkatini 
yoğunlaştırarak birey, fiziksel ve duygusal ipuçlarına ve onların birbirleri ile ilişkili olan bilişselliğine 
nasıl daha iyi şekilde yanıt vereceğini öğrenmeye başlayabilmektedir.  

Bu uygulamalı egzersizin geliştirilmesine yönelik özel neden  
Bu egzersiz, vücudun ve bireyin görünüşünün önemli ölçüde değişmesine olanak vererek kendi 
vücutlarını yaşayan kişilere yardımcı olmak ve bu konu hakkında yargılayıcı düşünce katmanına 
yakalanmalarını önlemek için geliştirilmiştir. Vücut taraması, günlük hayat içerisinde pek çok insan 
için kaybolmuş olan vücut ile olan teması tekrar kurmak için geliştirilmiştir. Vücudu tarama 
düşüncesi aslında kişinin yoğunlaştığı her bir bölgeyi hissetmek ve yaşamaktır ve sonsuz şimdiki 
zaman içerisinde kişinin yapabildiği kadarıyla bunun kişinin hafızasında yer edinmesidir. Ayrıca 
egzersiz kişilere, dikkatlerini ve ilgilerini sistematik olarak ve amaçlı bir şekilde çeşitli türden olan 
doğrudan enerjileri kabullenme ve kibarlık şeklinde o bölge ya da bölgelerde algılamalar ortaya 
çıksın ya da çıkmasın vücuttaki herhangi bir yere yoğunlaştırma becerisini geliştirmelerine olanak 
verir.  
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1. adım: Rahatsız edilmeyeceğiniz bir zaman diliminde bol ve rahat bir şekilde giyinerek 
yerde bir minder üzerinde sıcak ve özel bir yere uzanın.  
 
Hafifçe gözlerinizi kapatın ve kollarınızı vücudunuzun yanına uzatın, 
ayaklarınızı birbirinden uzaklaştırın ve yavaş bir şekilde nefes alışınıza 
dikkatinizi verin. Nefesinizi hiçbir şekilde kontrol etmeye çalışmayın fakat 
havanın vücudunuza girmesini ve çıkmasını yaşayın. Her bir nefes alış ve 
verişinizde karın kısmınızın yükselmesi ve alçalması hissini farkedin, her bir 
nefes alış ve nefes verişin tüm süresinin bilincine tam olarak vararak nefes 
alışverişinizin “tadını çıkarın”.  
 
Her bir nefesin ritmik hareketini takip edin, nefes alırken karnınızın yükselmesi 
ve nefes verirken alçalması, vücudunuzu bırakmanız hafifleme ile gelen 
rahatlamaya biraz daha yaklaştırdığından dolayı ağırlaşır. Tüm dikkatinizi 
sadece her bir anda yapılan her bir nefes alışverişine verin.  
 
Yer veya yatak ile temas ettiğiniz yerlere dokunmanıza ilişkin olarak algılarınızı 
süzerek başınızdan ayak ucunuza kadar tüm vücunuzu bir süre hissedin.  

2. adım:  
Nasıl algıların olduğunun bilincine vararak şimdi dikkatinizi ayaklarınıza verin. 
Bunu yaparken bir boşluk hissediyorsanız hiçbirşey yaşamıyorsunuz demektir. 
Ayrıca nefes alırken nefesin ayaklarınıza kadar gittiğini hayal edin ve 
sonrasında ayaklarınıza ulaştığınızda nefes vermeye başlayın ve bunun yine 
tüm vücunuzu dolaşmasını ve burnunuzdan çıkmasını sağlayın ve hissedin. 
Böylece burnunuzdan nefes almış ve ayaklarınızdan nefes vermiş olursunuz.  
 
Hazır olduğunuzda ayaklarınız akıl gözünüzde çözülsün. Sadece yüzeyden 
değil kemiklerin içerisinden olacak şekilde içerisine nefes alarak ve sonrasında 
nefesi vererek burada hissettiklerinizi kabullenerek ve yaşayarak kaval 
kemiklerinizin, baldır ikiz kaslarınızın ve alt bacaklarınızdaki algıların bilincine 
varın. Sonrasında alt bacaklarınızı serbest bırakarak yatak veya minder 
üzerinde gevşeyin.  
 
Şimdi ise, herhangi bir gerilme olduğunda sadece bunu farkederek uyluğunuza 
doğru hareketlenin. Uyluklardan nefes alma ve verme. Sonrasında uyluklarınızı 
çözün ve rahatlayın. Şimdi dikkatinizi leğen kemiğinize yönlendirin. Bir 
kalçanızdan diğerine. Yatak veya minder ile temas halinde olan kalçanızı, 
temasa ve ağırlığa yönelik algıları farkedin.  
 
Yaşıyor olduğunuz tüm algıların veya algı eksikliklerinin bilincine varın. 
Nefesinizi leğen kemiğinize yönlendirin, leğen kemiğinizin bütünü ile nefes alın. 
Nefesinizi verirken nefesiniz tüm vücudunuzu dolaşsın ve burnunuzdan dışarı 
çıksın, siz daha derine, rahatlama bilinci ve hareketsizlik durumuna doğru 
hafiflerken leğen kemiğiniz gevşesin ve tüm gerilme serbest kalsın. Her anında 
tamamen bulunun, sadece ve sadece şu an bulunduğunuz yerde olun.  
 
Dikkatinizi belinize verin ve belinizi olduğu gibi yaşayın. Nefes alışınızda 
nefesiniz, belinizin her noktasına temas etsin ve nefes verişinizde dışarı 
çıkacağı kadarıyla gerilme, sıkılık ve tutma meydana gelsin ve sonrasında 
nefesiniz belinizden çıksın. Şimdi sırtınızın üst kısmına yönelin ve sadece 
sırtınızın üst kısmındaki algıları hissedin. Nefes alımı ile arkada ve önde göğüs 



 

kafesinizin genişlediğini, vücudunuzun bu kısmında bir sıkılık, yorgunluk veya 
rahatsızlık hissedebilirsiniz; hareketsizlik ve rahatlamadan kaynaklı daha derin 
bir hafifleme yaşadığınızdan dolayı nefes verme ile bunlar çözülür ve dışarıya 
çıkar.  
 
Sonrasında dikkatinizi tekrar karın bölgenize yönlendirin ve nefes alışverişi 
yaparken karnınızın yükselmesini ve inmesini, nefes alırken göğsünüzün 
yükseldiğini ve nefes verirken alçaldığını yaşayın, gözlemleyin.  
 
Yapabiliyorsanız, göğsünüzün içinde kalbinizin ritmik atışını hissetmeye çalışın. 
Burada yatarken sadece göğsünüzü, karın bölgenizi, göğüs duvarındaki 
kaslarınızı, göğüslerinizi ve vücudunuzun tüm ön tarafını hissedin, yaşayın. Ve 
şimdi de bu bölgenin çözülmesini ve rahatlamasını sağlayın. 
  
Şimdi dikkatinizi parmak uçlarınıza ve iki elinize birlikte verin, parmak 
uçlarınızdaki ve başparmaklarınızdaki algıların farkına varın, bu kısımlarda kan 
akışından kaynaklı titreşimler, nem veya sıcaklık veya herhangi başka bir algı 
hissedebilirsiniz. Sadece parmaklarınızı hissedin ve avuç içlerinizi, ellerinizin 
arka kısmını ve bileklerinizi dâhil etmek için bilincinizi genişletin.  
 
Ön kollarınızın, dirseklerinizin ve neresi olduğu farketmeksizin tüm algılarınızın 
bilincine varın. Şimdi bilinç alanınızın, üst kolunuzdan omuzlarınıza doğru olan 
kısmı içine almasını sağlayın. Sadece omuzlarınızı yaşayın ve hissedin, 
omuzlarınıza ve kollarınıza doğru nefes aldığınızda herhangi bir gerilme 
hissediyorsanız nefes vererek bu gerilmenin dağılmasını sağlayın.  
 
Gerilmenin hafiflemesini, parmak uçlarınızdan başlayarak kollarınızın omuzlara 
doğru gevşemesini sağlayın. Daha derin bir rahatlama bilincine daldığınızda her 
bir anın içerisinde bulunun, hareket etmeye yönelik her ne düşünce veya dürtü 
gelirse gelsin bunları bırakın ve bu an içerisinde sadece kendinizi yaşayın ve 
hissedin. Ve şimdi de dikkatinizi boynunuza ve boğazınıza çevirin ve 
vücudunuzun bu kısmını hissedin, belki yutkunduğunuzda veya nefes 
aldığınızda ne hissettiğinizi yaşayın. Sonrasında serbest bırakın.  
 
Akıl gözünüzde rahatlamasını ve çözülmesini sağlayın. Şimdi yüzünüzün 
bilincine varmaktasınız. Çenenize ve alt çenenize odaklanarak bunları olduğu 
gibi yaşayın ve gözlemleyin. Dudaklarınızın ve ağzınızın bilincine 
varmaktasınız. Ardından nefesinizin burun deliklerinizden içeri ve dışarı çıktığını 
hissederek yanaklarınızın ve burnunuzun bilincine varmaktasınız.  
 
Gözlerinizin, tüm göz çevrenizin ve göz kapağınızın farkına varın. Herhangi bir 
gerilme olursa nefesinizi bırakarak onu serbest bırakın. Şimdi de alnınızı 
gevşeterek birikmiş duyguları serbest bırakın. Ve şimdi de şakaklar.  
 
Yüzünüzdeki gerilme veya hisler ile ilgili bir duygu algılıyorsanız sadece bunun 
bilincine varın. Nefes alarak yüzünüzün gevşemesini ve hareketsizleşmesini 
sağlayın. Şimdi de kulaklarınızın, başınızın geri ve yukarı kısımlarının bilincine 
varın. Yüzünüzün ve başınızın tümünün gevşemesini sağlayın. Şimdilik 
olabildiği kadarını sağlayın. Hareketsiz ve durgun, gevşemiş ve huzur içinde. 
 
Şimdi, size nasıl doğal hissettirecekse o şekilde nefesinizin tüm vücudunuzda, 
tüm vücut boyunuzda dolaşmasını sağlayın. Tüm kaslarınız derin bir gevşeme 
durumundadır. Ve zihniniz kolay bir şekilde bu enerjinin, bu nefes akışının 
bilincindedir.  
 
 



 

 

Tüm vücudunuzun nefes alışını yaşamaktasınız. Çok çok derin bir durgunluk ve 
gevşeme durumuna kapılmış durumdasınız. Tamamını hissetmenize olanak 
verin. Sessizlik, durgunluk ve huzur alanı içerisinde kendi benliğinize temas 
edin. Ve bu durgunluğun, sakinliğin kendi içerisinde iyileştirici olduğunu görün. 
Kendi kişisel korkularınız ve kaygılarınızın ötesinde dünyanın kendisi gibi 
olmasına olanak verin. Herşeyin belirli bir yol ile olmasını isteyen aklınızın sahip 
olduğu eğilimlerin ötesinde. Kendinizi tam da şu an olduğunuz gibi eksiksiz 
görmek. Şu anda tamamen uyanık durumdasınız. 

3. adım: Egzersiz tamamlandığında bilincinizi tekrar vücudunuza yoğunlaştırın ve 
vücudunuzun tamamını hissedin. Ayakuçlarınızı ve parmaklarınızı kıpırdatmak 
isteyebilirsiniz. Bu sakinliğin ve merkezlenmişliğin, hareket ettiğinizde sizle 
kalmasını sağlayın. Bu yolla kendinizi desteklemeye yönelik zaman ayırdığınız 
için kendinizi tebrik edin. Ayrıca, yaşadığınız gün içerisinde ne olursa olsun 
basit bir şekilde nefesinize dikkatinizi yoğunlaştırarak bu rahatlama ve duruluğa 
erişebileceğinizi unutmayın. Nefesiniz sizin için sürekli bir güç ve enerji kaynağı 
olsun. 

 

Uygulamalı egzersizin sonuçları 
Vücut tarama işlemini uygulayan kişiler; nefesin ve vücudun yaşanması ve hissedilmesi yolu ile 
vücut algılarının gözlemlenmesi ve karşılanmasına yönelik daha derin bir beceri, bilincin her an 
vücudun farklı bölgelerine yönlendirilme kapasitesini bildirmişlerdir. Egzersiz genellikle aklın ve 
vücudun içerisinde bir gevşeme, rahatlama duygusu uyandırır. Egzersizin düzenli olarak 
yapılmasıyla, vücudun sürekli olarak nasıl değiştiğinin ve vücut içerisindeki algıların nasıl daha iyi 
tanımlandığının farkına vararak kişi vücuduna yönelik daha derin bir anlayış ve algılayış geliştirir.  

Sorular & Değerlendirme 
Vücut algılarımıza geçtiğimizde hoşlanmadığımız duygularımızı keşfedebiliriz. Rahatsızlık ve acı, 
kızgınlık ve can sıkıntısı, üzüntü ve halsizlik gibi duyguların hepsi, bir vücut taraması yapan 
kişilerin ortak deneyimleridir. Bu algılar ile buluşmaya ve yüzleşmeye yönelik hepimizin ortak 
yöntemi; bunlardan uzaklaşmak, bunlar hakkında derinlemesine düşüncelere dalmak veya bunlar 
ile mücadele etmektir. Kaldı ki, bazen bunları isteğimiz doğrultusunda uzaklaştırmak için 
yapabileceğimiz bir şey de yoktur.  

Bu nedenle, bununla mücadele ederek acımızı daha da derinleştirmek yerine vücut taraması bize, 
rahatsızlığımızı güzel bir şekilde kabul etmemizi öğretir. Bu, aksine bir durum gibi görünse de hoşa 
gitmeyeyen algıların bizi raydan çıkarma ihtimalini azaltır. Yaşadıklarımıza ilgi ile yaklaştığımızda, 
hoşlanmadığımız algıları bile tam olarak hissetmemize rağmen, genellikle bunların en üstünde 
katmanlaşmış olan stresli düşüncelere ve tepkilere ilgimizi de azaltırız.  

Farkındalık ile dikkatimizi verdiğimiz zaman herşeyin değişmekte olduğu gerçeğini gözlemler ve 
hissederiz. Hoşumuza giden algılara tutunmaya ve/veya acı veren algıları geri çevirmeye 
çabaladığımızda stresin ortaya çıktığını farkederiz ve algıların her zaman yoğunluk içerisinde 
hareketlendiğini, yön değiştirdiğini, yükseldiğini ve alçaldığını görürüz.  

Sabit benlik algımıza son verdiğimiz (“Bacağım ağrıyor!”) ve deneyimin, yaşanmışlığın yönlerine 
ve süreçlerine yönelik bir bilinci davet ettiğimiz zaman (“Şu anda bir ağrı ve bu ağrı hakkında bir 
düşünce var”) artık kendi benliğimizde kaybolup gitmediğimizi de görebilir ve anlayabiliriz. 
Olayların, çevremizdeki herşeyin nasıl böyle olduğuna ve bizim nasıl olduğumuza yönelik yanlış 
varsayımları hayatımızdan çıkarmak, biraz rahatlama ve ferahlık getirmeye başlayabilir.  

Bu düşünce sadece ek bir gerilme yarattığında sakinleşmeye uğraşmamayı hatırlamak önemlidir. 
Bunun yerine yapacağınız şey her bir geçen zamanın bilincinde olmak ve sizle birlikte ne olduğunu 
kabullenmek ve onu olduğu gibi görmek ve anlamaktır. Olayların, herşeyin şu an olduklarından 
farklı olmasını isteme eğilimini bırakın ve herşeyin sizin onları bulduğunuz gibi olmasına olanak 
verin. Sadece akıl aktivitenizi izleyin, ortaya çıktıkları zaman yargılayıcı ve eleştirel düşünceleri 



 

 

bırakın ve en iyi yapabileceğiniz şey olarak sadece egzersizin sizi yapmanız için yönlendirdiği 
şeyleri yapın. 

 

Sonuçlar  

Vücut taraması kişilerin; vücutlarının arkadaşı olmasına, onları uygun ve akıllı bir ilgi ile 
beslemesine ve daha tam olarak şekillenmiş hayatları yaşamasına yardımcı olur. Vücutlarının 
daha çok ve iyi şekilde farkında olan kişiler, duygularının vücutsal ifadelerini daha iyi şekilde tespit 
edebilmekte ve böylece stres, üzüntü veya sıkıntı gibi hoş olmayan duygulara karşı üstesinden 
gelme yanıtı olarak yemek yeme eğilimini azaltmaktadır. Farkındalığı uygulayarak, kişiler geçmişte 
beslenme alışkanlıklarını baltalayan duygusal alışkanlıklarını değiştirebilir ve hem yemekler hem 
de duygular üzerinde kontrolü tekrar eline alabilir. 

 

  


