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Labirent Yapımı 

Öncelikle labirent tohumunu 
çiziyoruz. 

Şimdi sıra labirentin merkezinde. 

Çizmeye devam edin. 
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Kuru pastellerden bir renk seçin.
İkinci şekilde görülen 1 artı, 4 
köşe ve 4 noktadan oluşan 
labirent tohumunu çizin. 
Labirenti parmaklarınızla yürümek 
isterseniz artı ve köşelerin arası 
bir parmağınızın sığacağı kadar 
olsun. 

Kuru pastellerden başka bir renk 
seçin.
Labirentin merkezini şekilde 
görüldüğü gibi çizin. Son olarak dilediğiniz şekilde bir eşik 

taşı çizerek labirent giriş ve çıkışınızı 
işaretleyebilirsiniz. 

Güzel yürüyüşler!



Labirentin meditasyon ve farkındalık 
amacıyla kullanıldığını İçsel 
Doğum’un doulalık eğitiminde 
öğrendim. Bana en ilginç gelen, 
İngilizce’deki labyrinth ile maze 
kelimelerinin karşılığı olarak 
Türkçe'de sıklıkla aynı kelimeyi 
kullansak da iki kelimenin farklı 
anlamlar taşıması oldu. Labyrinth 
yani labirent, girişi ve çıkışı aynı ve 
tek olan, sadece bir yöne giden basit 
yapılar için kullanılırken, maze yani 
dolambaç,  birden çok girişli, 
genellikle çıkmaz yollara sahip 
yürüyeni seçim yapmaya zorlayan 
karmaşık yapıları anlatıyormuş.

Tek bir yön var. 
Girişi belli, çıkışı belli, yönü belli. Yol 
dönüp dolaşsa da hep aynı yere 
varıyor: önce içeri, merkeze, sonra 
dışarı, çıkışa. Bu bana inanılmaz bir 
güven veriyor. Sanki hepimizin 
buluştuğu o güzel gerçeği özetliyor: 
Hepimiz doğduk ve hepimiz öleceğiz. 
Yürüdüğümüz yollar farklı olabilir ya 
da hepimiz aynı yolu farklı 
yürüyebiliriz. Ancak günün sonunda 
gittiğimiz yön ve yol açık seçik 
önümüzde, düşünmeye gerek yok.

Düşünme,
sadece yürü. 
Yorulursam durup nefeslenebilirim.
Her zaman, her yerde, tabii
labirentte de. Düşünmeme gerek
yok, tek yapmam gereken yürümek.
Dilediğim gibi, gönlümce. Bir önceki
ya da bir sonraki adımı düşünmeden
sadece yürümek. Bu bana oynama
şansı da sunuyor. İstersem dans
ederek, istersem koşarak, istersem
tek ayakla sek sek yürüyebilirim. ❤

Geçtiğimiz ay boyunca suluboyadan, 
parmak boyasından, kilden ve 
boncuklardan, son olarak da 
dağlarda taşlardan kendime bazen 
parmaklarımla bazen tüm bedenimle 
yürümek için labirent yapıp durdum. 
Yapması da yürümesi de çok 
keyifliydi. O yüzden bu ay yeniden 
başladığım dolunay ritüel 
paketlerinde labirenti anlatmaya 
karar verdim. 

Nasıl labirent yapıldığını anlatmadan 
önce neden bu kadar çok sevdiğimi 
kısaca özetleyeyim... 

Dolunayda yapacağınız 
labirentlerde yürümenin 

tadını çıkarmanız 
dileğiyle.

Güzellik ve aşkla, 
Aysu Erdoğdu Miskbay 


