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Bu belgenin kapsamı, Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği (“AGD”) tarafından 04.09.2022 tarihli Kitap 
Kulübü buluşmasının raporudur. 
 

Bu belgenin dayanağı, AGD Tüzüğü uyarınca hazırlanan Kitap Grubu Yönergesi’nin 3.5.5 maddesinde 
yer alan “[Moderatör], Görüşleri tek sayfalık yazılı bir rapor olarak hazırlar.” ibaresidir. 
 

Bu belgenin içeriğinde, AGD Kitap Kulübü buluşmasında (i) fikirlerini yazılı olarak paylaşan üyelerin 
gönderileri, (ii) dile getirilen fikirlerin genel bir özeti, (iii) oluşturulan kitap önerileri listesi, (iv) bir sonraki 
buluşma için kararlaştırılan kitabın bilgileri yer almaktadır. 
 

 

“ARABULUCUNUN IŞIĞI: KARANLIK YANI” 
 

 
“Gölge, yani karanlık yanlarımız, büyüdükçe tek 
tek kapattığımız içimizdeki odalar... Bu kitap, 
gölgeler yani karanlık yanlarımız ile tanışmaya 
teşvik eden, gölgelerimizi reddettiğimiz 
müddetçe onları taşıyan insanları hayatımıza 
çekeceğimizi ve içsel kaynaklarımızı 
tüketeceğimizi, o sıkı sıkı kapattığımız odaları tek 
tek farkedip açar ve karanlık yanlarımızı 
benimseyip onları dinlemeyi öğrenirsek sadece o 

odaları değil, içimizde tüm evrene ulaşabilen bir 
dünyayı da açacağımızı anlatan, yine alıştırmalar 
ile interaktif bir okuma yolculuğu sunan öğretici 
bir kitap... Çocukluğumda izlediğim bir çizgi 
filmde kahramanımız şöyle derdi; ‘gölgelerin 
gücü adına güç bende artık’. Bu kitap da benim 
açımdan, kendin olma gücüne ulaşma 
yolculuğunda önemli bir farkındalık ve rehberlik 
sunuyor...” Dicle Yıldız

 
 

Debbie Ford tarafından kaleme alınan “Işığı Arayanların Karanlık Yanı” isimli kitap, kişinin kendisinden 
ve başkalarından gizlediği ve bilinçsizce başkalarına yansıttığı karanlık yanından bahseder. Ford’a 
göre, kişinin bu yanı ışığa çıkarılmadığı için karanlıktadır. Onu ortaya çıkarıp, sahiplenip, onunla 
bütünleşmedikçe bu yanı kişiyi sürekli engellemeyi, kişiye her türlü acıyı, korkuyu, mutsuzluğu 
yaşatmayı ve kişinin hayatına bu yanına aynalık eden insanları çekmeyi sürdürecektir. 
 
Yazar, karanlık yanın keşfi için okuyucuyu, benliğine var olma izni vermeye ve onu yargılamaya son 
vermeye teşvik eder. Öyle ki, “özgürleşmek istiyorsanız, önce “olabilmeniz” gerekir” der. Çünkü 
kendimizi yargıladığımızda başkasını da yargılar, kendimizi kabul ettiğimizde başkasını da kabul 
ederiz. Yazar, okuyucuyu yargıladığı herşeyin kendisinde mevcut olduğunu görmeye teşvik eder. 
Böylece kişi, gördüğü ve algıladığı her şey olduğunu anlar. Ve karanlık aydınlanır. Jung’un dediği gibi, 
“Altın karanlıkta bulunur.” 
 

 
KİTAP ÖNERİLERİ 

 

Tongue Fu • Sam Horn 
Oto Pilot • Andre Smart 
Mutluluk Faktörü • Selin Yetimoğlu 
Yaşamak Sevmek ve Öğrenmek • Leo Bucaglia 
Evet – Boyun Eğmeden Anlaşmaya Varmak • 
William Ury, Roger Fischer, Bruce Patton 
Var Mısın? • Doğan Cüceloğlu 
Şiddetsiz İletişim • Marshall B. Rosenberg 
Tanrılar Okulu • Stefano D'Anna 
Seninle Başlamadı • Mark Wolynn 
Hayatınızdaki Çatışmalardan Kurtulun • Dale 
Carnegie 
Yardım Etmenin Düzenleri • Bert Hellinger 
 
 

 

KASIM 2022 • KİTAP KULÜBÜ BULUŞMASI 
 

Beyaz Zambaklar Ülkesinde • Grigoriy Petrov 
“Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Mustafa Kemal 
Atatürk zamanında Türkçeye ilk kez çevrildi. 
Atatürk, kitabı okuduğunda bu destansı başarıya 
tek kelimeyle hayran olmuştu. Derhal kitabın 
ülkedeki okulların, özellikle askeri okulların 
müfredatına dahil edilmesini emretti. Türk 
askerleri ülkelerindeki "yaşamı yenilemek" için 
mutlaka bu kitabı okumalıydılar.  …” 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/search?client=opera&hs=64K&q=Tanr%C4%B1lar+Okulu&si=AC1wQDApU_L7mEr08NL2tyPAiwbkKXiOQMzKp1cMwbGxhXrbjAhAkQRhgKaqq6Kv63bRdgFGhOpmAZEwdabX-8FXaxFJppUTVkMeCSuYa5iya5xmtsfJp3wHdOjbA06_AZ0FMXjPWJbxVyf-0xqTvi7RRUPBkHAW7qIS_pgcdX4T80Y7OYAOPoY%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiX3MbR4974AhV2QfEDHU4sDKQQ6RN6BAhCEAE
https://www.google.com/search?client=opera&hs=64K&q=Tanr%C4%B1lar+Okulu&si=AC1wQDApU_L7mEr08NL2tyPAiwbkKXiOQMzKp1cMwbGxhXrbjAhAkQRhgKaqq6Kv63bRdgFGhOpmAZEwdabX-8FXaxFJppUTVkMeCSuYa5iya5xmtsfJp3wHdOjbA06_AZ0FMXjPWJbxVyf-0xqTvi7RRUPBkHAW7qIS_pgcdX4T80Y7OYAOPoY%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiX3MbR4974AhV2QfEDHU4sDKQQ6RN6BAhCEAE
https://www.idefix.com/yazar/mark-wolynn/s=319788

