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YAZAR HAKKINDA Cem Şen, 1968 yılında doğdu. 1986 yılında başladığı içsel     

yolculuğunda doğu öğretileri başta olmak üzere pek çok 

öğreti   üzerinde çalıştı. Jiang Feng, Zhou Gan Shen gibi düny-

aca ünlü ustaların seramoni ile evlat edinip ailelerine kabul et-

tikleri özel öğrencisi oldu. Taoizm, Budizm ve Şamanizm üz-

erine 20’nin  üzerinde ünlü ve önemli öğretmenle çalıştı. 1991 

yılında Dharma Yayınları’nı, 2003 yılında ise Klan Yayınları’nı 

kurdu. Şu anda yayıncılık hayatını sürdürmemektedir. İlk çeviri 

eseri 1989 yılında Zen ve Savaş Sanatları’dır ve Türkçeye 40 üz-

erinde     çeviri eser kazandırmıştır. Cem Şen ilk kitabı olan Dol-

muşa Binme ve Dolmuştan İnme Sanatı’nda Zen adlı kitabını 

1993 yılında yayınladı. Yazarın “Nefes Kitabı” da içinde bulun-

mak   üzere 10 civarı özgün eseri vardır. 2012 yılında Cem Şen 

Eğitim Sistemi ve bu eğitim sisteminin uzun dönemli eğitim 

programı olan Kalp yolu Eğitimleri’ni yarattı. Halen bu 

sistemin baş eğitmenliğini yapmaktadır. 
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BİR ÖMÜRE BENZESİN 
GÜNÜN
PHOTO BY GREG BECKER ON UNSPLASH



Bir ömüre benzesin .günün 

Yeni bir hayata doğar gibi uyan .güne 

Bir önceki hayatın yüklerini taşısan da 

Bu günün yepyeni bir gün olduğunu .unutma 

Bir bebek gibi ol gözünü ;açtığında 

Saf, neşeli, umutlu ve yüreği merakla .dolu 

Tıpkı yürümeye yeni başlayan bir bebeğin 

Koşmaya olan açlığı ile kalk .yataktan 

Ağzından "!Günaydın" sözleri dökülürken 

Gözlerin "Yaşamak ne güzel şey !hey" diye .haykırsın 

"Sabah egzersizi öyle yapılmaz" ,diyenlerle  

,Tıpkı "Noktalama işaretleri kelimelerin sonuna ,konur" diyenlerle geçtiğin gibi geç .dalganı 

Çocuğun özgür ruhu ile yaşa .sabahı 

Güneş ilerlerken ,gökte  

Hayatı kaçırmak istemeyen bir gencin hevesiyle atıl .güne 

Hayata ve öğrenmeye duyduğun ,açlık 

Sakın yavanlaşmasın önyargılı bir ağız .tadıyla 

Her şeyi deneme hevesi 

Ve başarısızlıktan korkmama zırhı ile koru .kendini 

Sakın unutma bu günün biteceğini 

Ve her ömrün yalnızca bir kez .yaşanabileceğini 

Yaşlıların deneyiminden faydalan ama 

Sakın kabul etme deneyimleri ile özgür ruhunu .öldürmelerini 

Bir delikanlı gibi cesaret dolu olsun .yüreğin 

Özgürce yap .hatalarını 

Yine de öğlenden sonra aklına getir geceyi. 

Unutma sakın herkesin sabahları genç ama akşamları yaşlı olacağı gerçeğini. 

Öğlen ışıkları değişirken artık kalbinin de  

Cüretkarlıktan çok bilgelikle dolmasına izin ver. 

Koluna daha az aklına daha fazla güvenmeye başla.  

Şimdi büyüme zamanı. 

Ne kadar bilgeleştiğin belirleyecek geceyi. 

İşini yaparken artık kendini değil  

İşin aracılığıyla insanlara vereceklerini düşün. 

Sakın ha bencilce kazandığın ama yalnız kaldığın bir iş yapma. 
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Seni gece güvende tutacak şeyin uzak bir bankada duran kağıttan para olamayacağını unutma.  

Günün sonunda elinde kalacak tek şeyin, 

Anlamlı bir gün yaşamış, 

Tüm varlıklar için iyi bir şeyler yapmış olmanın yaratacağı 

Kalp huzuru olacağını çıkarma aklından. 

Bir varlığı mutlu etmeyi, 

Bir insanın acısını dindirmeyi, 

Bir yüzü güldürmeyi, 

Elindekini cömertçe paylaşmayı 

En büyük öncelik yap kendine. 

Böylece, 

Gün geceye dönerken 

Yuvana dön yeniden. 

Huzur ve minnetle sarıl sevdiklerine; 

Ve unutma ne kadar az zamanınız olduğunu birlikte.  

Gece sesler azaldığında 

Yaşadığın günden memnun ol. 

Eğer aklın huzurlu ise bedenini sarmalayan huzurlu yorgunluk gevşetir seni. 

Yaşadığı günden memnun olan bir adamın 

Kolayca uykuya dalacağını unutma. 

Uyku çökmeye başladığında üzerine 

Onu en yakın arkadaşın gibi buyur et evine. 

Yaşadığın günden yana bir pişmanlığın 

Yarın için bir endişen yoksa eğer 

Huzurla kapat gözlerini. 

İyi rüyalar karşılasın seni.

Bu gece iyi uyumalısın. 

Yarın yeniden bir bebek olacaksın.
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SİZİN KUTUP YILDIZINIZ NE?
PHOTO BY MIKE SETCHELL ON UNSPLASH



İşler karıştığında, yer ile gök yer değiştirdiğinde ve kendimizi gitmemiz gereken yönü göremeyecek 

kadar kayıp hissettiğimizde yönümüz daima kendiliğinden kutup yıldızımıza doğru olur. Tıpkı bir    

mandanın neden olduğunu bilmeden göremediği bir tepenin ardındaki su kaynağını hissederek ona 

doğru ilerlemesi gibi bizler de kutup yıldızımıza doğru ilerleriz. 

Kutup yıldızımız bizim en büyük bağımlılığımızdır! Genellikle acılarımızı, alkolü, sigarayı, şefkat adı 

altında nevrotik takıntılarımızı, hastalıklarımızı, depresyonumuzu, midemizdeki büzülmeyi, başarısızlık-

larımızı, boş vermişliklerimizi, kendimize acımayı, korkularımızı, özetle CEHALETİMİZİ kutup 

yıldızımız yaptığımız için kendimizi dönüp dolaşıp bu cehaletin içinde buluruz. Ne yazık ki yönümüz 

mutluluğa, kurtuluşa, uyanışa gibi görünürken aslında mutsuzluğa, esarete ve karanlığa doğrudur. 

Acımızdan ve cehaletimizden kurtulmaya çalışmak çoğumuz için kutup yıldızımızı terk etmekle aynı 

anlama  gelmektedir; adeta yönsüz kalmak, kaybolmak demektir. Bu nedenle de mutluluğa doğru 

olan tüm denemelerimiz adeta kaderimizmiş gibi başarısızlığa mahkum olur. Üstelik bizi bu durum-

dan kurtarmaya çalışan her şey ve herkes bir anlamda bizi yönsüz bırakacağı, kimlik tanımımızı 

elimizden alacağı için bizim için düşmana dönüşecektir. Düşmanlarımızın kurtarıcılarımız olması ne 

ironiktir!

Eğer gerçekten cehaletimizden kurtulmak istiyorsak, farkındalığımızı artırmalı, kendimize yeni bir     

kutup yıldızı bulmalı, yeni bir bağımlılık geliştirmeliyiz. Bu bağımlılık aydınlığa doğru, cesarete doğru, 

nevrotik takıntılarımız yerine gerçekliğe doğru olmalı. Artık kurtuluşu düşman kabul edip                   

kurtarıcılarımızı asmaktan vazgeçmeyi öğrenmeliyiz. 

Kutup yıldızımız her koşul altında bizi tek bir yöne çekeceği için derin uykuda bile rüyalarımızın 

yönünü belirleyecek güçte olmalı. Çok zevkli bir işi, uyuması gerektiği için yarım bırakmak zorunda 

olan bir insanın sabah gözünü açtığında aklına gelen ilk şeyin akşamki işi olması gibi, kutup yıldızımız 

da bir sonraki yaşama gözümüzü açıp ilk nefesimizi aldığımızda düşünmeden, bize öğretilmeden   

yapmaya eğilimli olacağımız şey olmalı. Kutup yıldızı, ölümü bile aşacak kadar bilincimizi ele geçir-

meli. O zaman aydınlanmaya ulaşmak ve cehaleti sonlandırmak kaçınılmaz olacaktır.

Sizin kutup yıldızınız ne?
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NİÇİN BURADASIN?

PHOTO BY ZACH AHMAJANI ON UNSPLASH



Yaşayacağını yaşamak zorunda mısın yoksa ne yaşayacağına sen mi karar verirsin? 

Eğer ne yaşayacağına karar verme gücü elindeyse o zaman olanı kontrol etmelisin. Eğer ne yaşaya-

cağına karar verme gücü elinde değilse o zaman olanı kontrol etme çabasını bırakmalısın. 

Geçmişe baktığında kontrol edebildiğin bir deneyimin var mı? Yoksa geçmişte kontrol ettiğini 

sandığın her deneyim aslında zaten öyle olmaktan başka şekilde olamaz mıydı? Herhangi bir şeyin 

olması,  seninle birlikte sayısız koşulun bir araya gelmesini gerektirirken, bu koşullardan bir tanesi 

bile uygun olmadığında o şeyin olması olanaksızken neyi kontrol edebilirsin? Sayısını bile kestireme-

diğin koşulları mı? Kendini mi?

Kendim ve kendi kararlarım dediğin şey, yalnızca ve yalnızca asla tahmin edemeyeceğin kadar sayısız 

koşulun bir araya gelmesiyle var. Tek bir hormonal değişim, tek bir kötü olay, tek bir iyi olay   gittiğin 

yönü değiştirip seni kontrol etmeye çalıştığın sonuçtan başka sonuca ulaştırır.

Kendim dediğin şey aslında sayısız koşulun bir araya gelmesinden başka bir şey değil. Sen, birbirin-

den bağımsız ama birbirleriyle ilişkili sayısız etkinin yarattığı bir etki-tepki dalgasısın. Denizdeki bir 

dalga gibi rüzgara, ayın çekimine, suyun derinliğine ve benzeri sayısız koşula bağlı olarak sahile 

doğru ilerliyorsun. Kendini rüzgardan, aydan, suyun derinliğinden bağımsız sanıyorsun. Kendi 

büyüklüğüne kendin karar verebileceğine inanıyorsun. İleride, henüz şeklini bile bilmediğin ama 

ulaşacağını varsaydığın sahildeki kayaların üzerinde nasıl bir etki yaratacağına, bilmediğin ve asla da 

bilemeyeceğin koşullardan bağımsız olarak kendi başına karar verebileceğini sanıyorsun. 

Sen, hava koşullarına, güneşe, minik bir kurtçuğa, bir kuşa, buluta, fırtınaya bağlı olarak büyüyen bir 

elmasın. Oysa ne zaman olgunlaşacağına, tadının ne olacağına, reçel mi, komposto mu, sirke mi     

olacağına yoksa bir tatlının içinde tarçın ile aşk mı yaşayacağına karar verebileceğini sanıyorsun. 

Seni zorlayan şey, kendini olayları kontrol etme konusunda elmadan ya da deniz dalgasından daha 

özgür, daha muktedir sanman. Oysa gerçekte varolmak için sayısız olguya bağlı olman sebebiyle    

elmadan ya da denizdeki dalgadan bir farkın yok. 

Sen herhangi bir olayı istediğin tarafa yönlendirmek, ne yaşayacağına karar vermek ya da geleceği 

kontrol etmek için burada olduğunu sanıyorsun. Oysa olayları kontrol etmek için değil, seçimler yap-

mak için değil yalnızca olayların niçin öyle olduklarını gözlemlemek ve anlamak için buradasın. Sen 

bir denetçi değil bir gözlemcisin. 

Gelecek henüz yazılmamış boş bir sayfa değil. Bütün kararlar çoktan verildi. Sana düşen o kararların 

niçin öyle verildiğini anlamak. Eğer anlamayı başarabilirsen, o zaman gelecek senin için boş bir ya-

prak olabilir. Özgür iradeye ulaştıran kaderden başka bir yol yoktur.
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YAŞAMSAL PANİK ATAK

PHOTO BY ASHKAN FOROUZANI ON UNSPLASH



Panik atağı ya da yüksek endişe yaşayan insanlarda zaman zaman şöyle bir durum olur: İnsan nefes 

alamadığını, akciğerlerine ulaşan oksijenin yeterli olmadığını düşünür. Bu evham sonucunda derin 

derin nefes almaya başlar. Derin nefesler aldıkça doğal olarak kanındaki oksijen oranı artar. Kandaki 

oksijenin artması daha fazla nefes almayı gereksiz hale getirdiği için beden bir süre sonra artık nefes 

almak istemez. İhtiyaçtan fazla oksijen vardır ve beden doğal olarak bu fazla oksijeni tüketinceye    

kadar nefes almayı bir süreliğine durdurmaya karar verir. Bu doğal durum evham sahibi, yanılgı için-

deki insan olan biteni hatalı değerlendirdiği için nefes alamıyorum duygusunu daha da artırır. Daha 

da derin nefesler almaya çalışır. Elbette bu, beden için tehlikeli bir durumdur. Oksijenin fazlası da    

karbondioksitin fazlası da beden için zararlıdır ve beden kendi içinde otomatik bir işlevle zaten 

gerekli dengeyi kendiliğinden ayarlamaktadır. Biz bedenin bu kendiliğinden işlevine güvenmeyip onu         

zorladığımızda çok doğal olarak bizi korumak için bayılır. Aslında ya bayılır ya da durumu fark eden 

deneyimli bir insan kişinin eline bir kese kağıdı tutuşturup içine nefes alıp vermesini söyler. Yani 

bayılırsa bir süre nefes almayacağı, kese kağıdına nefes alıp verirse de daha fazla oksijen alamaya-

cağı için kanındaki oksijen azalır, karbondioksit artar, böylece nefesi dengelenir ve insan kendine    

gelir. 

 

O kadar acınası bir yanılgıdır ki, insan kendine yararlı sandığı nefes almaktan zarar görür,                 

zararlı sandığı nefes almamaktan ise yarar görür. Bütün bunların tek sebebi vardır: gerçeği,                

gerçekte olduğu haliyle görememek ve bu sebeple olana müdahale etmek. 

 

Ne yazık ki, hakikati anlatan ifadelerle karşılaşan yanılgıdaki insan zihninin verdiği tepki aynı tepkidir. 

O nedenle her şeyin geçici olduğu, arzuların ıstırap yarattığı, mutluluk ve mutsuzluğun birbirlerinin   

sebebi oldukları, adaletin insan zihnindeki bir kavram olduğu, sevgi, aşk gibi dillere dolanmış kavram-

ların nesnel kavramlar değil koşullara bağımlı kavramlar oldukları, değişmeyen, kalıcı, ben diye bir 

şeyin var olmadığı hakikatiyle karşılaşanlar, hakikatin karamsarlık yarattığını, mutsuz ve korku dolu 

olduğunu, karanlık olduğunu sanabilirler. Tıpkı havasız kalacağım korkusundan insanın kendini        

oksijenle zehirlemesi gibi hayat hakkında yanılgı içindeki insan da bu yanılgısıyla hakikati kendine 

düşman edip kendi kendini zehirler. 

 

Mutluluk, gerçeği gerçekte olduğu halde gördüğümüz yerde bulunabilir. Onu diğer yerlerde aramak, 

anahtarı kapının önünde kaybedip sokak lambasının altında aramaktır.
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YETERİNCE İYİ DEĞİL 
(KALP YOLU İNZIVASI, 2013 EKIM, KONUŞMA NOTLARINDAN)

PHOTO BY DENNY MÜLLER ON UNSPLASH



Olan, olmakta olduğu zamanı öyle bir doldurur ki, orada tercihleriniz, memnuniyetsizlikleriniz ya da 

inançlarınız için yer yoktur.  Sorun geçmişi ve geleceği, olan ile, şimdi ile karıştırmamızdadır. 

Geçmişte ve gelecekte daima tercihlerimiz, memnuniyetsizliklerimiz, pişmanlıklarımız ya da endişe-

lerimiz için bol yer vardır. 

Mesele ne kadar doğal ve kendiliğinden olduğunuz ya da ne kadar öyle olmadığınızdır. Hakikate     

uyanabilmek için olguların oldukları gibi olmalarına, doğal olmalarına izin vermelisiniz. Doğal ve ken-

diliğinden olmayan bir olgu kusurludur, gerçek değildir ve zarar verir. İnsanı cehalete ve yanılgıya 

sürükler. 

Kendiliğindenliğe ulaşmanın yolu bırakmaktan, fazla olandan arınmaktan geçer. 

Doğduğumuz an itibariyle bir şey olmak üzere eğitiliriz. Olduğumuz hâl daima kusurludur. Öyle 

yemek yememeli böyle yemek yemeliyiz. Öyle konuşmamalı böyle konuşmalıyız. Şu okula gitmeli şu 

kitapları okumalıyız. Bizi biçimlendirmek üzere orada bulunan -meli’ler ve -malı’lar listesinden 

elimizden geldiğince çok şeyi yapabilmeliyiz. Elbette bizim de -meli ve -malı’larımız vardır: Böyle     

olmalı, şöyle olmamalıyım. (Durum, kişi, zaman, olay) Böyle olmalı ama şöyle olmamalı.

Dünyadaki hemen hemen herkesin içinde “Bu (kişi, olay, durum...) yeterince iyi değil” algısı vardır.   

Üzerinde sakin sakin düşündüğümüzde bunun tersine karar versek bile, bir anda bir olayla karşı 

karşıya kaldığımızda, zihnimizde hemen yeterince iyi değil algısı beliriverir. Özellikle de bu olay bizim 

istediğimiz ve ulaşmaya, elde etmeye çalıştığımız ya da istemediğimiz, kurtulmaya çalıştığımız bir 

olaysa. 

Yeterince iyi değil algısı zamanda iki yöne giden bir algıdır. İlk önce geçmişe gider ve pişmanlık      

hissiyle yaşanır: “Keşke şöyle olsaydım, keşke şöyle yapsaydım, keşke şöyle olsaydı…” İkinci olarak 

ise geleceğe gider ve endişe hissiyle yaşanır: “Ya şöyle olamazsam, ya şöyle olmazsa..?” Bu iki algı 

şimdiki zamandaki beni etkiler ve kendimi yetersiz bulmama sebep olur. Ben, geçmişin yarattığı 

“kusurlu bir varlık” olarak, kaçınılmaz bir şekilde gelecekte de kusurlu bir varlık olacak ve kusurlu 

işler yapacağım. Bu sebeple, bu kusurlu varlığın kusurlu şeyler yapmaması için onu ehlileştirmeli, 

yönetmeli, değiştirmeliyim. Kendimi bu halimle kabul etmek mi? ASLA!

İnsanların üzerinde yürüdükleri yol işte budur.

Çocukken en sevdiğim hikayelerden bir tanesi küçük kara balık hikayesiydi. Belki siz de                 

okumuşsunuzdur o hikayeyi. Küçük kara balıkların en sevdiğim özelliği akıntının tersine yüzmeleridir. 

Manevi öğretiler de öyledir; herkesin gittiği yönün tersine gitmekten oluşurlar. Bu, tuhaf ya da havalı 

görünmek ya da ilginç olmak için yaptığınız bir şey değildir. Sadece herkesin kaçtığı şeyin üzerine siz 
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gülümseyerek yürürsünüz, herkesin tuttuğunu siz bırakırsınız, herkesin güldüğüne siz ağlar, herkesin 

ağladığına gülümsersiniz, doğal olarak da herkesin yaptığının tersini yaparsınız.

Bu nedenle uyanışa doğru ilerlediğimiz yolda ilk adım olduğumuz şeyi kabul etmektir. Hatta kabul 

etmekten öte olduğumuz şeyi olmayı öğrenmektir. Olduğumuz şey daima olan şey ile birlikte varo-

lur.  Olanı ve olduğumuz şeyi birbirinden ayıramayız. Olmaktan pişmanlık duyduğum ya da 

hayıflandığım şey geçmişin, olmak istediğim şey geleceğin ürünüyse, olduğum şey şimdinin 

ürünüdür. 

İnsanın sabahtan akşama yaptığı şey memnun olmamaktır. Kusur bulmaktır. Ya ister ya istemez, ya 

red eder ya arzular. Bu tür durumların hepsi aynı şeyi işaret eder: Memnuniyetsizliği. “Bu olandan 

memnun değilim,” deriz. Olandan memnun olmamak kendimden memnun olmamakla aynı şeydir. 

Memnuniyet “olanı” deneyimleyip, bununla ilgili bir yorum yapmaktan ibarettir. Aynı şekilde mem-

nuniyetsizlik de böyledir. Her iki durumda da olanı şimdiki zamanda deneyimler ama yorumumu 

geçmiş bir zaman için, şu an var olmayan ve değiştiremeyeceğim bir zaman dilimi için yaparım. Bu 

yorumu yapmamın tek sebebi, benzer bir olayı gelecekte bu kez daha farklı, daha tercih ettiğim 

şekilde yapmaktır. Az önce anlattığım, pişmanlık ve endişe böyle doğar. 

İşte size akışın tersine gitmek, bir küçük kara balık olmak için ipucu: Geçmişi değiştiremezsiniz çünkü 

geçip gitti. Geleceği değiştiremezsiniz çünkü henüz gelmedi ve onun nelerden oluşacağını bilmiyor-

sunuz. Şimdiyi değiştiremezsiniz çünkü şimdi sürekli değişim halindedir ve siz ona odaklandığınız 

anda geçmiş olur. Yapabileceğiniz tek şey, geçmiş ve gelecek için yorumunuzu değiştirmektir. Eğer 

siz memnuniyetsizliğinizi bırakır ve kendinizi ne iseniz öyle kabul edebilirseniz olgular da kendi 

başlarının çaresine bakarlar. 

Eğer bana manevi yolu tek kelime ile özetle deseniz o zaman yanıtım “Bırakmak” olur. Neyi bırak-

mak? Olmayanı, fazla olanı, şimdiki zamana uymayanı, bana uymayanı, gerçek olmayanı, 

inançlarımı..! 

Memnuniyetsizliğim, inançtan başka bir şey değildir. Şimdiki zaman ile inanç, memnuniyetsizlik, arzu, 

nefret, istemek ve istememek bir arada var olamaz. Şimdiki zaman, “olmak”tır; “tercih etmek ya da 

tercih etmemek” değildir. Olmakta böyle şeylere yer yoktur. Olmakta, bu tür şeyler için boşluklar 

yoktur. Olan, olmakta olduğu zamanı öyle bir doldurur ki, orada tercihleriniz, memnuniyetsizlikleriniz 

ya da inançlarınız için yer yoktur.  Sorun geçmişi ve geleceği, olan ile, şimdi ile karıştırmamızdadır. 

Geçmişte ve gelecekte tercihlerimiz, memnuniyetsizliklerimiz, pişmanlıklarımız ya da endişelerimiz 

için bol yer vardır. Tek sorun, birine asla dönemeyeceğiniz, diğerinin ise asla gelmeyecek olmasıdır. 

Bırakmamız gereken şey, geçmiş ve gelecek ile ilgili gerçek olmayan ve şu anda geçerli olduklarını 

sandığımız bu inançlarımızdır. Bu derin bir uyku halidir, bir hipnozdur. Uyanamadığımız sürece, za-

15



manı geçmişte ve gelecekte yaşanıyor sanır, şu ânı bırakır, hayali olarak bu iki zaman içinde var ol-

maya çalışırız. Bunu yaparken de var olabileceğimiz tek zamanı, yani şimdiyi katlederiz. Şimdiyi katlet-

mek, gerçekte olduğum şeyi katletmek ve yerine olmadığım bir şeyi, inançlardan oluşmuş bir hayali, 

egoyu koymaktır. Yürüyen bir ölüye dönüşmektir.

İşte biz, yürüdüğümüz yolda bunu “bırakırız”. Bir öğrenci olarak bunu öğrenir, bir öğretmen olarak 

bunu öğretiriz. Bırakır ve yaşamaya başlarız. 

…çünkü bırakmak, olmaktır.
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ANLAR 
KALP YOLU INZIVASI 2013 EKIM

PHOTO BY ELIA PELLEGRINI ON UNSPLASH



Anlar vardır.

Bazen sıcak bir yaz günü esen rahatlatıcı bir esintiyle perdenin uçuşmasıdır. Bazense annenizin       

kucağında şefkatle sarılıp sarmalanmaktır. Sevgilinize baktığınızda adeta her şeyin tuhaf ışıklarla 

gözlerinizi kamaştırmasıdır. Dün Ali, burnunu annesinin burnuna dayayıp, “Gözlerinde Ali var anne,” 

demiş. Güzel anlardır bunlar ve akılda kalırlar. Sizi sizden daha büyük bir şeye kavuştururlar.

Bazen tatları çay gibi acıdır. Kusurludur. Sevmekten hoşlandığım yırtık pırtık tişörtüm gibidir. Karım 

için “yer bezidir”, benim içinse onunla geçirdiğim ilk gecem. 

Bazı anlar, eksiktir, kusurludur. O âna bakan göz isteklerin, korkuların ve kıyaslamaların gözüyse, o  

zaman yalnızca ondaki eksikliği ve kusuru görür. “Ben”i aşan bir genişlemenin, korkusuzluğun ve        

uyanıklığın olduğu anlar söz konusu olduğundaysa eksiklik “mükemmellik” anlamına gelir. 

Bir Zen sözü, “Leyleklerin bacakları uzundur ama keserek kısaltılamazlar,” der. Her an, yalnızca o 

halde var olabilir. Her an yalnızca onu görebilen bir göz ile güzelleşir, onu göremeyen göz ile sıradan-

laşır, onu görmek istemeyen göz ile bakıldığındaysa çirkinleşir. 

Anlar herkes için değildir; herkes için var olmazlar. Anlar, yalnızca onları görebilecekler için vardır. 

Muhteşem bir gül, eğer siz onu göremiyorsanız yalnızca elinize batan dikenli bir dal parçasıdır. Güzel-

lik, siz onu görebiliyorsanız vardır. 

Eğer herhangi bir ânı görebiliyorsanız o zaman bütün anlarda güzellik vardır. Eğer görmeyi  

başaramıyorsanız, anlar güzel değildir.

Size bakan göz, sizdeki kusurlu güzelliği görebiliyorsa güzelsinizdir. Eğer sizdeki kusurlu güzelliği 

göremiyorsa güzel değilsinizdir. Ayaklarınızı keserek kısaltamazsınız. Saçınızı çekiştirerek uzata-

mazsınız. Bunları yapmak sizi güzel değil tuhaf yapar. Güzellik nasıl “göründüğünüzde” değil, nasıl 

“görüldüğünüzde” vardır. 

Kendinizi güzel hale getirmeye çalışarak insanlara “güzelliğinizi” gösteremezsiniz. İnsanlara güzel-

liğinizi gösterebilmenizin tek yolu, sizi güzel görenlerin orada durmalarına izin vermek. Bu kadar. 

Eğer görebilen bir gözünüz varsa, o zaman kendinizdeki kusurlu güzelliği görebilirsiniz. Kesinlikle 

güzelsinizdir ve kesinlikle kusurlusunuzdur. Öyle olmak zorundadır zaten. 

Dün dağa tırmanırken gördüğümüz ağaç kusurluydu. Dik bile duramıyordu. Eğik bir şekilde kayaya 

tutunmaya çalışıyordu. Eğri büğrüydü. Kökleri pek çok yerde yüzeye çıkmıştı. Gövdesinde belki yüz 

yıldır aldığı darbelerden oluşan fazladan kabuklar vardı. Kimi yerde dalları şiddetli fırtınalardan, belki 

de üzerine düşen şimşeklerden kırılmıştı. Muhteşemdi! Tüm kusurlarıyla, tüm eksikleriyle... Kusurları 
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olmasaydı eğer, dümdüz yukarı yükselseydi. Hiçbirimizin dikkatini çekmezdi. Sahip olduğu 

mükemmel düzlüğüyle, kereste olmaya uygun olurdu.

Herhangi bir şeyin güzel olabilmesi için kendi içindeki tezatlarla, kusurlarla güzelliğini gösterebilmesi 

lazımdır. Eğer bir şey kendi içinde kusur barındırmıyorsa güzelliğini gösteremez. Güzellik ancak 

karşıtlarla ve bunların uyumuyla açığa çıkar. 

Kendinizdeki kusurlu güzelliği göremezseniz, onu değiştirmeye kalkarsınız. Ağaç yamuluyorsa, bir 

dal eğer gitmemesi gereken yere gitmeye kalkıyorsa onu ıslah edersiniz. Görünüşünüzü, sözlerinizi 

ve zihninizi ıslah etmeye, kendinizden “beğenilir bir şey” çıkarmaya kalkarsınız. 

Bozarsınız!

Herhangi bir andan, oturduğunuzda meditasyon yapan zihninizden, onun o kusurlu halinden mem-

nun değilseniz, onu kabul etmiyorsanız, ıslah etmeye kalkarsınız. Müdahale edersiniz. Nefesinizi, zih-

ninizi, oturuşunuzu kontrol etmeye çalışarak, müdahale ederek, o an meditasyondaki zihninizi isteme-

diğiniz bu halden “arzu ettiğiniz” hayali bir hale dönüştürmeye çalışırsınız. Kusurlu zihninizi bırakıp 

Buda    Zihni’ne ulaşmaya çalışırsınız. 

Uyanmış, aydınlanmış durumunuzu tanımlayan “Buda Zihni” sizin şu anki zihninizden farklı değildir. 

Sizin şu anki kusurlarınız Buda Zihninizin bir parçasıdır. Eğer bu kusurlarınız yoksa, Buda Zihniniz de 

yoktur. 

Siz daima olabileceğiniz en “ideal” durumdasınızdır. Orada, kayaların arasından çıkan ve bizi 

şaşırtıveren çam ağacı yalnızca orada ideal durumundadır. Çam ağacı, başka bir yerde bulunarak, ora-

daki çam ağacı olamazdı. İlerideki tepelerin üzerinde doğal olarak oluşmuş Zen bahçesi, yalnızca 

orada, o şekilde var olabilir. O olağanüstü güzellikteki minik havuz, yalnızca orada ve yalnızca 

yağmurlar başlayıncaya kadar var olacak. İçinde nereden geldiğini bilmediğimiz, bizi şaşırtan 5 su 

kaplumbağası yalnızca orada o güzelliği bize sunacak.

Eğer buradaki Buda zihnini, meditasyondaki mükemmel zihninizi göremezseniz, o mükemmelliğe 

asla ulaşamazsınız.  

O nedenle her ânın içindeki güzelliği keşfedin. Size belki öyle gelmese de, varoluş güzellikten oluşur. 

Bu güzellik yalnızca onu görebilenlere görünür. Eğer görmezseniz o zaman kayalardan çıkan ağaç  

öylesine bir ağaçtır, ilerideki tepelerde oluşmuş doğal Zen bahçesi kaya, çimen ve bir iki ağaçtır, 

içinde kaplumbağaların yüzdüğü küçük doğal havuz yalnızca yosunlu bir su birikintisidir. 
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Meditasyona oturduğunuzda sırtınız ağrır, aklınızda düşünceler belirir, zihniniz sizin denetiminizden 

bağımsız olarak huzurlu ve huzursuz anlar yaşar. Tıpkı çayın acı, buruk tadı gibidir; yani çok lezzet-

lidir. Görmeyi bilmiyorsanız zihniniz kaya ve çimendir. Görmeyi biliyorsanız muhteşem bir Zen bahçe-

sidir. Görmeyi bilmiyorsanız zihniniz dibi bulanık, içinde anıların yüzdüğü yosunlu bir su birikintisidir. 

Görmeyi biliyorsanız, muhteşem bir havuzdur. Eğer bunu göremezseniz, Buda Zihninizi göre-

mezsiniz. Buda Zihniniz de böyle. Bir gün zihninize bakıp da onu gördüğünüzde birden bire başka bir 

şey görmeyeceksiniz; yalnızca onu başka bir şekilde göreceksiniz. 

O nedenle kendi yakanızdan düşün. Kendinizi kendinizden ve kendi fikirlerinizden kurtarın.  Kendi-

nizi kendi halinize bırakın. Zihninize, tüm güzelliğini açığa çıkarması için izin verin. Müdahale ettikçe 

onu bozuyorsunuz. Görebiliyorsanız, müdahaleye gerek yoktur; muhteşem bir çam ağacıdır. Göremiy-

orsanız, ondan ancak kereste elde edersiniz. Göremiyorsanız, onu kesip biçip düzgünleştirmeye 

çalışırsınız. Sonunda ortaya dümdüz bir şey çıkar. 

Beklenti orada olduğu sürece, yalnızca ânlardaki ya da çevrenizdeki güzelliği değil kendi güzelliğinizi 

de göremezsiniz. Beklenti size hep, “bundan başka bir şey” der. Bu ânın doğru olmadığını, bu be-

denin doğru olmadığını, bu zihnin doğru olmadığını, bu yaşamın doğru olmadığını, bu öğretinin 

doğru olmadığını, bu kişinin doğru olmadığını söyler. Hep yanıtın başka bir şey ve başka bir yerde 

olduğunu sanırsınız. Sürekli size verilenlerden, travmalarınızdan, koşullarınızdan, yeterli ol-

madığınızdan yakınırsınız. Tabii ki yeterli değilsiniz. Tabii ki koşullarınız kötü. Tabii ki geçmişinizde bir 

sürü saçmalık var. Elbette böyle olacak. O havuzdaki su bulanık olmazsa kaplumbağalar beslenemez 

ve ölür. O çam ağacı eğer o darbeler ve sert rüzgarlar olmasa, üzerinde durduğu kaya yeterli besin 

vermeyip onu bodur bırakmasa en başarılı sanatçıyı kıskandıracak güzellikle doğal bir bonzaiye 

dönüşemez. Bütün bu güzelliklerin açığa çıkabilmesi için bütün o kusurlara ihtiyaç var. Kusurları orta-

dan kaldırın, beraberinde güzelliği de ortadan kaldırmış olursunuz. 

Üzerinde yürüdüğümüz yolun, bu öğretinin ya da meditasyonun sizde eksik olan bir şeyi oraya koy-

mak için var olduğunu zannetmeyin. Öğreti sizdeki fazlalığı atmak için vardır. Şu anki halinizle hemen 

hemen mükemmelsiniz. Yalnızca biraz fazlalığınız var. 

Eğer olduğunuz şeyi olmaktan ve bulunduğunuz yere varmaktan başka bir şeye ihtiyacınız olmadığını 

kavrayabilirseniz, bu dünyada sizi aldatabilecek bir şey yoktur. 

Her şey böyledir. Başka bir şey de olması gerekmez. Böyle olmak mükemmelliktir. Eğer olguların 

oldukları halde, böyle olmalarına izin verirseniz, her şey mükemmel olur. Eğer olgulara oldukları gibi 

olma izni vermezseniz o zaman bundan zarar görürler.  
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Bırakın meditasyon yaparken zihniniz böyle olsun. Zihninize olduğu gibi olması için izin verin. Eğer 

izin verirseniz bir sorun yoktur. Zihninize olduğu gibi olması için izin vermezseniz o zaman onu      

kontrol etmenin bir yolunu bulmak umuduyla sorular sormaya başlarsınız: “Zihnimi nasıl sakinleştire-

bilirim?” Yanıt basittir: “Kendi haline bırakarak.” 

Üzerinde yürüdüğümüz yol, zor değil, tersine, son derece zahmetsiz bir yoldur. Belki de tek zorluğu 

bu olabilir. Var olana kendimizi bırakıp olanla akmaktan ibarettir. Olanla birlikte akabilmek için el-

bette olanı kontrol etme çabanızı bırakmalısınız. Deneyimi olduğu haliyle kabul edemezseniz onu 

biçimlemeye kalkarsınız. 

Bu gerçeği anlamadığınız sürece öğreti zor ve sıkıcıdır. Sizden sürekli olarak talepte bulunur. Sürekli 

olarak sizde bir kusur, bir eksiklik olduğunu imâ eder ve kendinizi suçlu hissetmenize sebep olur.     

Anladığınızda ise, iyi ve doğru olan her şey zaten kendiliğindendir. Bu anlayışa ulaşmak yalnızca müm-

kün değil aynı zamanda kolaydır da... Yapmanız gereken tek şey kendinize müdahale etmeyi bırak-

mak, olduğunuz gibi olmak için izin vermektir.

Bu kadar.
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ALIŞKANLIK

PHOTO BY ADRIEN OLICHON ON UNSPLASH



Bizler, yapmayı alışkanlık haline getirdiğimiz eylemlerden başka bir şey değiliz. Kişilik bir kader değil 

yalnızca bir alışkanlıktır.

Doğru eylemi her gün biraz yapın. Geri kalanı zamana bırakın.
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PSİKOPAT TARAFINDAN 
KENDİ YUVAMIZDAN 
KOVULMAK
PHOTO BY ADRIEN OLICHON ON UNSPLASH



Bir psikopatı evine davet etmenin iyi bir fikir olmadığını herkes bilir. Misafirperverliği abartıp bir 

psikopatı evinize davet ederseniz başınıza ciddi bir bela almanız kaçınılmazdır. Evinize giren tek bir 

psikopat bir süre sonra başka psikopatları, sosyopatları, suça eğilimlileri evinize doldurmaya başlaya-

caktır. Siz daha ne olduğunu anlayamadan eviniz bir suç yuvasına döner, içeride kavga dövüşün ardı 

arkası kesilmez olur. Kısa süre sonra komşularınızla aranız bozulur ve bunun suçlusu komşularınız 

değildir. Bütün huzurunuz kaçar. Hem siz hem de sevdikleriniz büyük bir tehlike altında olursunuz. Bu 

durum psikopat sizin maddi manevi tüm varlıklarınızı tüketene ve en sonunda sizi kapı dışarı edene 

kadar sürer. Bu sebeple evinize bir psikopatı almamalı, yuvanızı iyi korumalısınız.

Bir psikopatı evine almaması gerektiğini her aklı başında insan bilir. Her aklı başında insan yuvası ile 

ilgili gerekli güvenlik önlemlerini almanın ne kadar önemli olduğunu da bilir. Yuvamızı güvende tut-

manın önemini hepimiz çok iyi bilmemize karşın söz konusu zihnimiz olduğunda, onun kapılarını is-

teyen düşünce içeri girsin diye ardına kadar açarız. Psikopatça düşüncelerin zihnimizi işgal etmelerini 

önleyecek herhangi bir şey yapmayız. Bir süre sonra içeriye doluşan vesveseli, endişeli, öfkeli, var-

sayım yüklü düşünceler zihnimizi bir çatışma alanına döndürmeye başlarlar. Bu zarar verici düşünce-

ler yalnızca içeride sorun çıkarmakla kalmaz aynı zamanda komşularımızla ve dış dünya ile de aramızı 

bozarlar. Zihnimizin içi gergin, huzursuz, mutsuz ve acı dolu bir hâl alır. Tüm huzurumuz ve güven-

liğimiz psikopat düşünceler tarafından tehlike altındadır. Bu durum, düşünceler tüm gerçeklik duygu-

muzu paramparça edinceye kadar devam eder. En sonunda kendi zihnimizden kapı dışarı edilir, zihni-

mizin tüm kontrolünü yitiririz. Bir kere kontrolden çıkmış düşünceler tarafından kendi zihnimizden 

kapı dışarı edildiğimizde, bu tür düşünceler en sevdikleri yöntem olan algıda seçicilik ile aydınlık yer-

ine karanlığı seçip endişe, kuruntu, öfke ve huzursuzlukla dolu, bize ve başkalarına zarar veren, için-

den bir türlü çıkamadığımız bir kısır döngüye sebep olan acı dolu bir varoluş durumunu inşaa etmeye 

başlarlar.

Başımıza gelen bu durumun iki sebebi vardır. Bu sebeplerden ilki, düşüncelerin "zaten" zihnimizin 

içinde var olduklarını sanmamızdır. Oysa bu doğru değildir. Düşünceler zihnimizin içinde değildir ve 

düşüncelerin sahibi de biz değilizdir. Düşünceler "tetikleyiciler" tarafından yaratılırlar. Onlar bizim 

düşüncelerimiz değil, "kendileri"dir. Düşünceler sürekli olarak bir takım tetikleyicilerle doğar ve eğer 

dikkatimizi çekmeyi başarırlarsa bu enerji ile beslenip varlıklarını sürdürürler. Doğup, varlıklarını 

sürdürmek için gerekli enerjiyi, yani dikkatimizi çektikten sonra kendilerini geçmişteki bir olaya ya da 

gelecekteki bir ihtimale bağlar ve bu olay aracılığıyla sürekli olarak enerji çekmeyi sürdürürler. Biz, 

düşüncenin oluşumunu nasıl fark edebileceğimizi asla öğrenmediğimiz, zaten o düşüncelerin zihni-

mizin içinde var olduğunu kabul ettiğimiz için onları kapının dışında tutabileceğimizi de bir türlü bile-

meyiz. Oysa düşünceler bizim tarafımızdan büyük bir misafirperverlikle içeri alınır ve beslenirler. Bu 

sebeple zihnimizin kapılarının doğru değerlendirme ve farkındalıkla korunması, kusurlu, hastalıkla, 
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zarar verici, vesveseli, endişeli, kuruntulu, psikopatça düşüncelerin içeri alınmaması gerekir. Peki ama 

doğru düşünceyi yanlış düşünceden nasıl ayıracağız?

Burada, yenilgimizin ikinci sebebi karşımıza çıkar: Bizler düşüncelerin, idda ettikleri şey ile ilgili haki-

kati ifade edebildiğine inanırız. Oysa düşüncelerin, düşüncenin ilişkili olduğu özneyi bilmesinin bir 

ihtimali yoktur. Yani, elma hakkında düşünmek size elmanın tadı ile ilgili bir bilgi vermez. Bunu anla-

madığımız için, psikopatça bir düşünce, "Var ya oğlum beni hiç kimse sevmiyor" dediğinde, bunun 

gerçeğin doğru bir ifadesi olduğunu sanır ve kimse tarafından sevilmediğimizi düşünürüz. Psikopat 

inanç bizi bu düşünceye ikna ettiğinde ise çevremizdeki insanlara bizi sevmeyen insanlarmış gibi 

davranmaya başlarız. Elbette bu sevimsiz tavırlarımız nedeniyle de kısa süre sonra bu insanların bizi 

sevmemeleri için geçerli sebepler veririz. Oysa düşünceler üzerinde düşündükleri özne ile ilgili veri 

elde edemezler. Bir şeyin hakikati, onun üzerinde düşünerek değil onu gözlemleyerek anlaşılabilir. 

Elbette ki düşünceler eğer eğitilir ve analitik bir hale getirilirlerse gerçeklik üzerinde gözlem yapmak 

için bir araç olabilirler. Bunun içinse ilk olarak ev sahibinin eve dönmesi ve eve doluşmuş olan psiko-

patları, eğer çoktan geç kalmadıysa, kapı dışarı etmesi gerekir. Psikopatları kapı dışarı edebilmek 

için bu "varlıkların" yuvasının zihnimizin içi olmadığını ve bu varlıkların bizi ikna etmeye çalıştıkları 

gerçekliğin "gerçek" olmadığını anlamalıyız.

Zihnin doğru bir şekilde eğitilmesi, korunması, düşüncelerin disiplin altına alınması, hakikatin ne 

şekilde gözlemleneceğinin öğrenilmesi bir insan yaşamının en önemli eğitimidir. Ne yazık ki, tüm eği-

tim sistemimiz bunun üzerine odaklanması gerekirken, bu hakikatten habersiz yaşarız. Henüz hâlâ ala-

cak nefesiniz varken gerçek yuvanıza, atıldığınız, kapı dışarı edildiğiniz yuvanıza geri dönmek üzere 

yola çıkın. Bunun için eğitim alın. Bunu öğrenin, bunu uygulayın, bunu başarın. O zaman başara-

madığınız bir şey kalmayacak.
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NİÇİN BURADASIN?

PHOTO BY DANY ASTAHOV ON UNSPLASH



Yaşayacağını yaşamak zorunda mısın yoksa ne yaşayacağına sen mi karar verirsin? 

Eğer ne yaşayacağına karar verme gücü elindeyse o zaman olmakta olanı kontrol etmelisin. Eğer ne 

yaşayacağına karar verme gücü elinde değilse o zaman olmakta olanı kontrol etme çabasını bırak-

malısın. 

Geçmişe baktığında kontrol edebildiğin bir deneyimin var mı? Yoksa geçmişte kontrol ettiğini 

sandığın her deneyim aslında zaten öyle olmaktan başka şekilde olamaz mıydı? Herhangi bir şeyin 

olması,  seninle birlikte sayısız koşulun bir araya gelmesini gerektirirken, bu koşullardan bir tanesi 

bile uygun olmadığında o şeyin olması olanaksızken neyi kontrol edebilirsin? Sayısını bile kestireme-

diğin koşulları mı? Kendini mi?

Kendim ve kendi kararlarım dediğin şey, yalnızca ve yalnızca asla tahmin edemeyeceğin kadar sayısız 

koşulun bir araya gelmesiyle var. Tek bir hormonal değişim, tek bir kötü olay, tek bir iyi olay gittiğin 

yönü değiştirip seni kontrol etmeye çalıştığın sonuçtan başka sonuca ulaştırır. 

Kendim dediğin şey aslında sayısız koşulun bir araya gelmesinden başka bir şey değil. Sen, birbirin-

den bağımsız ama birbirleriyle ilişkili sayısız etkinin yarattığı bir etki-tepki dalgasısın. Denizdeki bir 

dalga gibi rüzgara, ayın çekimine, suyun derinliğine ve benzeri sayısız koşula bağlı olarak sahile 

doğru ilerliyorsun. Kendini rüzgardan, aydan, suyun derinliğinden bağımsız sanıyorsun. Kendi 

büyüklüğüne kendin karar verebileceğine inanıyorsun. İleride, henüz şeklini bile bilmediğin ama 

ulaşacağını varsaydığın sahildeki kayaların üzerinde nasıl bir etki yaratacağına, bilmediğin ve asla da 

bilemeyeceğin koşullardan bağımsız olarak kendi başına karar verebileceğini sanıyorsun. 

Sen, hava koşullarına, güneşe, minik bir kurtçuğa, bir kuşa, buluta, fırtınaya bağlı olarak büyüyen bir 

elmasın. Oysa ne zaman olgunlaşacağına, tadının ne olacağına, reçel mi, komposto mu, sirke mi     

olacağına yoksa bir tatlının içinde tarçın ile aşk mı yaşayacağına karar verebileceğini sanıyorsun. 

Seni zorlayan şey, kendini olayları kontrol etme konusunda elmadan ya da deniz dalgasından daha 

özgür, daha muktedir sanman. Oysa gerçekte varolmak için sayısız olguya bağlı olman sebebiyle    

elmadan ya da denizdeki dalgadan bir farkın yok. 

 

Sen herhangi bir olayı istediğin tarafa yönlendirmek, ne yaşayacağına karar vermek ya da geleceği 

kontrol etmek için burada olduğunu sanıyorsun. Oysa olayları kontrol etmek için değil, seçimler yap-

mak için değil yalnızca olayların niçin öyle olduklarını gözlemlemek ve anlamak için buradasın. Sen 

bir denetçi değil bir gözlemcisin. 
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Gelecek henüz yazılmamış boş bir sayfa değil. Bütün kararlar çoktan verildi. Sana düşen o kararların 

niçin öyle verildiğini anlamak. Eğer anlamayı başarabilirsen, o zaman gelecek senin için boş bir       

yaprak olabilir. Özgür iradeye ulaştıran kaderden başka bir yol yoktur.
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KAYBETME SANATI



Yanlışla karşılaştığımızda eleştirir ama doğru eylem yapmamız tavsiye edildiğinde                     

tereddüt ederiz. Doğru olanı yapmanın sonucunda karşılaşabileceğimiz kayıp ihtimali                   

yakınmamıza sebep  olur. Yanlış işten hoşlanmayız; doğrudur. Bu, hepimizin üzerinde hem fikir 

olduğumuz bir gerçektir. Farkında olmadığımız şey doğru işi yapmaktan korktuğumuzdur!  

 

İnsanlar iyi olmanın kendilerine zarar vereceğini çünkü dünyada KÖTÜ insanlar olduğunu söylerler. 

İyi tavırlar suistimal edilir çünkü kötü ve art niyetli insanlar var derler. Bana iyi olmanın  şüphesiz ki iyi 

bir şey olduğunu ama GERÇEK dünyada uygulaması zor bir ideal olduğunu anlatırlar.   

 

Sizlere iyi olursanız kazanırsanız demek istiyorum ama biliyorum ki benim aklımdaki kazanç               

ile sizin aklınızdaki kazanç aynı olmayabilir. Dolayısıyla da bazen, "Cem efendi iyi söylüyorsun        

hoş söylüyorsun da bu söylediklerin bu dünyaya uymaz" dendiğinde bunu söyleyen insanlara           

ilk olarak duymayı öğretmeden bir şey anlatamayacağımı bildiğimden susuyorum.  

 

Dünyada da manevi dünyada da ilerlemek istiyorsanız ilk öğrenmeniz gereken şey şudur: "Ne için   

çabaladığınız ne kazandığınızdan çok daha önemlidir." Bizler için doğru yoldaki                        

kayıplar yanlış yoldaki kazançlardan çok ama çok daha değerlidir. Buda, Samsara'nın yani bu yalan            

dünyada yerinde durmak diye bir şeyin var olamayacağını, bu sebeple ilerlemediğimiz                    

her durumda gerilediğimizi söyler. Gerçekten de öyledir. Evrende sabit ve durağan olan bir              

şey yoktur. Hâl böyle olunca da herhangi bir şeye, bu şey ister maddi ister zihinsel olsun                    

iki varoluş durumu kalır: gelişmek, ilerlemek ya da bozulmak, gerilemek.  

 

Doğru olanı yapmak, kazanmak için yapılan bir eylem değildir. Doğru olanı yapmak, asla sabit kala-

madığımız, yerimizde duramadığımız bir gerçekliğin içinde yanlış olanı yapmayı seçmemektir. Doğru 

olanı seçmediğimiz her durumda, bir şekilde yanlış olanı seçmemiz kaçınılmazdır. Bu sebeple de me-

sele ne kazanacağımız ya da ne kaybettiğimiz değildir. Mesele nerede durduğumuz ve nereye doğru 

ilerlemeyi seçtiğimizdir. 

 

İyi olmak, bize Samsara dünyasında bazen kazandırır bazen kaybettirir; kötü olmak da öyle. Dünya 

söz konusu olduğunda, iyilik de kötülük de KISA DÖNEMDE kendi faydaları ve zararları olan eylem-

lerdir. Şüphe duyulmaması gereken şey şudur: UZUN DÖNEMDE, kötü ve kusurlu eylemler daima 

bozulma, iyi ve kusursuz eylemler daima iyileşme getirmektedir. Kötü tek bir bir eylem yoktur ki 

önünde sonunda kötü bir sonuçla karşılaşmasın; ve iyi tek bir eylem yoktur ki önünde sonunda iyi bir 

sonuçtan mahrum edilebilsin.  
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Dünya paradokstan oluşur ve bu paradokslardan bir tanesi de, doğru ve yanlış eylemler söz konusu 

olduğunda kaybedenin kazanacağı, kazananın kaybedeceğidir. İyi ve doğru olan eylem, sonuçtan 

özgürdür. İyi eylemler belli bir sonuç için değil, onları yapmak en doğru var oluş hali olduğu için 

yapılırlar. Yanlış ve kusurlu eylemler ise zihnin içinde bulunduğu huzursuz, mutsuz ve korku dolu hal-

den kurtulmak için yapılan cehalet dolu, delice eylemlerdir. Kötü eylemler, bize içinde bulunduğumuz 

korku, mutsuzluk, endişe ve kayıp dolu varoluş halinden kurtulmayı vaadeder ama bizi umutsuzluğun 

derin ve karanlık çukuruna atarlar.  

 

Bu sebeple kaybetmeyi öğrenin kardeşlerim. Kaybetmek bir sanattır. Yarattığınız eser mutlaka ışıltılı 

olacaktır. İyi ve doğru eylemler bir şey kazanmak için yaptığımız eylemler değildir; bu eylemler zaten 

bir şeyi kazanmış olmak demektir. İyi eylem bir var oluş halidir. Bu hal, maddi ya da manevi dünyada 

içinde bulunabilecek tek var oluş halidir.  

 

Kaybetme sanatı, dünyayı bırakarak onu elde etme, yönetmeden yönetme, kendimizi unutarak 

gerçekte kim olduğumuzu hatırlama ve kaybederek kazanma sanatıdır
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İÇİNİZDE GÜNAHI 
OLMAYAN ATSIN İLK TAŞI



İsa, Tanrı'yı bulduktan sonra ilk vaazını vermeden hemen önce günah ve günahkarlık kavramları ile 

karşılaştı. İnfaz yerinde, fahişelik yaptığı gerekçesiyle öldürülecek Magdalalı Meryem'i (Maria        

Magdalena) gördüğünde kalbindeki şefkat onunla infazcıların arasına girmesine neden oldu. İsa, 

kendi sözleri ile, "Ateş olsa yakar, balta olsa keserdi ama o bir kalpti ve yalnızca sevebilirdi".             

Dolayısıyla da Meryem'in kendine sığınmasına izin verdi. Bu arada, civarda toplanan ve infaz bek-

leyen halk bu duruma itiraz edip, "Madem ki beklenen Kurtarıcısın, o halde kendinden önce gelen  

Musa'nın kanunları gereği bu kadına ilk taşı sen atmalısın," dediler. İsa, belli ki böyle düşünmüyordu. 

Nitekim daha sonraki bir vaazında belirttiği üzere, "Kendi gözündeki çapağı görmeyip arkadaşının 

gözündeki tozu temizlemeye kalkışanlara" inanmıyordu. Bunun, "Körün köre kılavuzluk etmesi" 

olduğunu söylüyordu. İsa, halka baktı ve "İçinizde günahı olmayan atsın ilk taşı," dedi. 

Taşı kimse atamadı.

Bu hikayedeki en önemli konulardan bir tanesi İsa'nın "günahkar olmayan" terimini kullanmak yerine 

"günahı olmayan" terimini kullanmasıdır. Yani İsa için "günahkarlık" değil, "günah" vardı. Nitekim, 

çarmıha gerildiğinde, başını göğü kaldırıp Tanrı'ya, kendine eziyet edenleri affetmesi için yalvarırken 

bu düşüncesini hayata geçiriyordu: "Ne olur onları affet. Ne yaptıklarını bilmiyorlar!"

Günahkarlık ve günah arasında, o kadar önemli, o kadar derin bir ayrım vardır ki, bu ayrım kurtuluş 

ile ıstırap arasındaki farkı belirler. İnsan zihni bir tür önceden tanımlanmış kurgu ile sürekli olarak 

geçmişe ve geleceğe bakar. Geçmiş ve geleceği ise daima kendisi ile ilişkili olarak görür. Zihin genel 

olarak kendinden memnun olmama eğiliminde olduğu için kendini sıfatlarla tanımlar: günahkar, yeter-

siz, bahtsız, çaresiz vs… Kendine bu sıfatları yakıştırdığı ve kendinden memnun olmadığı için de 

geçmişe baktığında pişmanlık, geleceğe baktığında ise endişe bulur. Pişmanlığı günahkar olmasın-

dan, endişesi ise bunun kefaretini ödeyecek olmasından kaynaklanmaktadır. Elbette bunları bu terim-

lerle değil başka şekillerde algılarız. 

Oysa gerçekte tüm sıfatlar nesneldir, yalnızca isim özneldir. Yani, iyi olmak, kötü olmak, başarılı ol-

mak, başarısız olmak gibi sıfatların tamamı nötr, yansız terimlerdir. Benim için kullanıldığı gibi sizin 

için de kullanılabilirler. Benden sökülüp size yapıştırılsalar sakil durmazlar. Size ya da bana ait 

değildirler. Benden ya da sizden doğmazlar. Bu sebeple de sıfatlar bize özgü değildirler ve sıfatlarda 

bizi tanımlayan, bizden olan orijinal "bir şey" yoktur. Sıfatlar eylem biçimleri ile ilişkili ve yalnızca belli 

koşullar bir araya geldiğinde geçerli, "geçici" durumlardır. Bu sebeple de:

Suçlu insan yoktur; suç işlemiş insan vardır.

Hatalı insan yoktur; hatalı davranışta bulunmuş bir insan vardır.
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Kötü insan yoktur; kötü eylemde bulunmuş bir insan vardır.

İyi insan yoktur; iyi işler yapmış insan vardır.

Yakın zamanlarda Avusturalya'da azılı suçluların bulunduğu hapishanelerde yapılan bir çalışma göster-

miştir ki, eğer hapishanede ıslah edilen kişilere "Suçlu olmadıkları, yalnızca suç işlemiş normal insan-

lar oldukları" anlatılabilirse, cezalarını çekip hapishaneden çıktıklarında bir daha suç işlememe 

eğiliminde oluyorlar. Suçlu olduğunu düşünen mahkumların, tahliye edildikten sonra % 70-80 kadarı 

yeniden suç işlerken; bir zamanlar suç işlemiş normal birer insan olduklarını ve suçlu olarak tanımlana-

mayacaklarını anlayan eski mahkumlardan ise yalnızca % 10 ila 15'i yeniden suç işlemektedirler. 

Değişim, kendimize şefkat duyarak başlayacak. Kendimizi geçmişimiz ile tanımlamayı bırakmalı, ilk 

olarak kendimize şefkat duymalıyız. Kendi kendimizi taşlamayı bırakmadan gerçekleri görebilmek, 

sevdiklerimize ve tüm varlıklara şefkat duyabilmek mümkün olmayacaktır.

Geçmiş, gerçekte var olmayan ancak her saniye sırtımızda taşıdığımız, gittiğimiz her yere yanımızda 

götürdüğümüz bir yükten başka bir şey değildir. Zaman zaman geçmiş denilen çöp torbasını açar ve 

içindeki kokuşmuş şeylere bakıp bunların görüntüsü ile midemizi bulandırırız. Oysa buna mecbur 

değiliz. Çöplerimizi her gittiğimiz yere yanımızda taşımamız gerekmez.  Onları ait oldukları yere, 

doğaya karışıp yok olmaları için bir kenara bırakabiliriz. Onları bırakmak size bir zarar vermeyecektir. 

Onları bıraktığınız için gidip yanlış bir şeyler yapmayacaksınız. Hatta onları yanınızda taşıyıp dur-

duğunuzda yanlış bir şey yapma ihtimaliniz daha bile fazladır. Ne de olsa kendinizi çöp torbanızdaki 

çöplerle tanımlayan bir çöpçüsünüzdür ve gittiğiniz yeri kokutmanız son derece doğaldır. Geçmiş 

yalnızca siz onu zihinsel ve bedensel bir tür çöp torbasının içinde gittiğiniz her yerde yanınızda taşır-

sanız bir yüktür ve kötü kokusuyla hem sizi hem de sevdiklerinizi rahatsız eder. Niçin kötü kokar? 

Çünkü geçmişte onları besleyen şeyler artık var olmadığı için çürümüş ve kokuşmaya başlamıştırlar 

da ondan. Bu sebeple artık çöp torbanızı bırakın. 

Kendiniz için çöp torbasına tıkıştırıp durduğunuz tüm taraflı anılarınızı, tüm taraflı sıfatlarınızı, iyi de 

kötü de olsalar, bırakın. Kendi kendinizi taşlamayın. 

Kazancakis, "Günaha Son Çağrı" adlı romanında, bir düğüne yanında Meryem ile giden İsa'ya, 

yanında böyle bir kadınla düğüne gelemeyeceğini, bunun Yasa'ya aykırı olduğunu söyleyenlerin 

yüzüne karşı şu sözleri söyletir: "Yasa benim kalbime aykırı!"

Siz de aynı şeyi haykırın: "Geçmiş benim kalbime aykırı! Geçmiş eylemlerim benim kalbime aykırı! 

Geçmişten gelen bu tanımlar, bu anılar, bu zorunluluklar, olmak zorunda olduğumu sandığım bu  

karakter, oynamak zorunda olduğumu sandığım bu davranışlar, bu huylar, bu alışkanlıklar, bu günah-
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lar, bu pişmanlıklar, değişmez bir gelecek yarattığına inandığım geçmişim, endişelenmeme sebep 

olduğunu sandığım geleceğim…. Hepiniz, hepiniz benim yüreğime aykırısınız! Artık size ihtiyaç duy-

muyorum. Artık sizin yanımda taşımak istemiyorum. Artık bulunduğum zamanı ve mekanı kokuştur-

manızı istemiyorum. Bu sebeple sizi bırakıyorum!"  

Eğer siz kendinize ilk taşı atmazsanız, kimse sizi taşlamayacaktır.
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DERSE GEL

PHOTO BY NATHAN DUMLAO ON UNSPLASH



Öğrenci: Derse gelmek istiyorum ne yapayım? 

Öğretmen: Derse gel.

Öğrenci: Derse gelmek istiyorum ne yapayım? 

Öğretmen: Derse gel.

Öğrenci: Derse gelmek istiyorum ne yapayım? 

Öğretmen: Derse gel.

Öğrenci derse gelir... 

Öğrenci: Hocam şimdi ne yapayım? 

Öğretmen: Derse gel. 

Öğrenci: Dersteyim zaten hocam. Şimdi ne yapayım? 

Öğretmen: Derse gel!
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DEĞİŞMEDEN DEĞİŞMEK 
İSTEYENLER
PHOTO BY AFIF KUSUMA ON UNSPLASH



İçsel yoluculuğun belki de en büyük sorunu insanın her şeyin değişmesini ama kendisinin aynı kal-

masını istemesidir. Bu çoğunlukla, sorun denilen şey ile kendim dediğimiz şeyin aynı olduğunu anla-

mamamızdan kaynaklanır. 

Bir öğrencim belli bir sorunun çözümü konusunda yardımımı istediğinde ona şu soruyu sorarım:  

"Sorunu bırakmaya hazır mısın?" Bana sanki tuhaf bir şey söylemişim gibi bakar ve "Öyle olmasa      

buraya gelir miydim?" diye soruyla karşılık verir. Ben ise bu soruya aldırmaz ve şunu söylerim: “Sakın 

merak etme sorununu yitirmeyeceksin. Geri döndüğünde onu orada seni beklerken bulacaksın. 

Sorununa hiçbir zarar gelmeyecek. Dilediğin zaman acı çekmeyi sürdürebilirsin." İnsanlara mutlu 

mutlu acı çekebilecekleri konusunda güvence vermek gerekir aksi taktirde acıyı bırakmak istemezler. 

Ciddi eğitim alan, Kalp Yolu eğitimlerimizde 2. hatta 3. senesini tamamlamaya yaklaşan               

öğrencilerimde bile değişime karşı şiddetli direnci görürüm. 

Ben, soruna verdiğimiz içsel isimdir. Sorun, ben dediğimiz şey için kullandığımız dışsallaştırılmış 

tanımdır. Kimse, ben dediği şeyi değiştirmeye hazır olmadan temel sorunlarına çözüm bulmaya 

başlayamaz. O nedenle de çoğu insan değişmek istemeden değişmek ister. Yaptığı şeyi yapmayı 

sürdürmek ama bunun sonucunda acı çekmemek ister. 

Sık sık şunu yaşarız: 

Öğrenci: Hocam karnım ağrıyor.  

Ben: Hımmm. Aaa nane yiyorsun. Bak nane yediğini fark ettin mi? Nane yemeyi bırak.

Bir süre sonra…

Öğrenci: Hocam karnım ağrıyor. 

Ben: Acaba niçin? Bir bakalım. Bu arada nane yemiyorsun değil mi? 

Öğrenci: Yiyorum hocam. 

Ben: Tamam, nane yemeyi bırak.

Bir süre sonra…

Öğrenci: Hocam karnım ağrıyor. 

Ben: Bu sefer niçin acaba? Aaa ama sen nane yiyorsun. Nane yemeyi bırak. 

Öğrenci: Tamam hocam.

Bir süre sonra…
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Öğrenci: Hocam karnım ağrıyor. 

Ben: Nane. 

Öğrenci: Eeee, tamam hocam.

Bu nokta bazen başka hocalara, bazen ise başka yöntemlere gidilen nokta olabilir. Sorunun her şeyi 

aynı şekilde yapmayı sürdürmek olduğu fark edilmemiş, sorunun yöntemde olduğuna kanaat 

getirilmiştir. 

Bazense öğrenci bu noktada durur ve fark eder. Fark eder ki…

Öğrenci: Hocam, buldum! 

Ben: Ne buldun? 

Öğrenci: Sorunumun sebebini buldum hocam! 

Ben: Ne kadar güzel! Neymiş? 

Öğrenci: Hocam ben nane yiyorum! 

Ben: Hmmm ne kadar ilginç! Ne yapmayı planlıyorsun peki? 

Öğrenci: Nane yemeyi bırakmayı planlıyorum hocam. Ne dersiniz? 

Ben: Güzel bir plan bu. Seni kutlarım.

Yukarıdaki diyaloğun bir şaka olduğunu düşündüğünüze eminim.

…ama değil!

Değişmeden değişmek istediğinizi fark edip, dört elle yapıştığınız şeyi, ben dediğiniz alışkanlık-

larınızı ve önyargılarınızı bıraktığınızda değişim başlayacaktır. O zamana kadar nane yemeyi sürdüre-

cek, sorunun şunda ya da bunda olduğunu sanacaksınız.
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FİYAT VE DEĞER

PHOTO BY CHRISTOPHER CAMPBELL ON UNSPLASH



Şunu anladığımız zaman işler kolaylaşacak: Örneğin altını ele alalım. Fiyatı sürekli değişir; bir gün  

yükselir ertesi gün düşer. Bir gün gramı 90 liradır, bir gün gramı 100 liradır. Altının fiyatı değişir ama 

fiyatındaki değişim altının özünü, gerçekte olduğu şeyi değiştirmez. Altının özü fiyatından 

bağımsızdır. Altının gerçek değeri, onun fiyatıyla belirlenmez. Altının özü, onun fiyatı ne olursa olsun 

hep aynıdır. Fiyat yalnızca bir düşüncedir. Talepten doğan bir düşünce. Dolayısıyla da değişkendir. 

Bir gün altını çok değerli kabul edersek fiyatı artar, ertesi gün başka bir şeyi değerli kabul edersek 

fiyatı azalır. Altının gerçeği, Hakikati, özü ise altının kendisidir. 

 

Düşünceler, gerçeği yorumlamaktan, ona fiyat biçmekten başka bir şey yapmazlar. Bir gerçeğe bakar 

ve o eğer satın almak isteği bir gerçekse ona yüksek bir fiyat biçer, eğer satın almak istemediği bir 

gerçekse ona düşük fiyat biçer. Gerçeği, bu almak istediğim, bu satmak istediğim, bu elde etmek  

istediğim, bu kurtulmak istediğim gerçek diye nitelendiririz. Bu gerçek iyi, bu gerçek kötü deriz. Bir 

gerçeğe iyi dediğimizde, oradaki “iyi” o gerçeğin hakiki değerini değil “fiyatını” belirler; kötü de-

diğimizde de öyle. Bizler ne yazık ki fiyat ile değeri birbirine karıştırırız. Bu sebeple de fiyatı değer 

zannedip, hatalı bedeller öderiz! Zihin sürekli olarak kendi yorumlarını ve düşüncelerini gerçeğin   

yerine ve önüne koyar. Bir deneyimi gerçekte olduğu haliyle değil, ona biçtiği fiyatla algılar ve yorum-

lar ve bedellerini de bu hayali fiyata göre öder. 

 

Oysa zihnin gerçek doğası değişmez; tıpkı altın gibidir. İnsanın gerçek zihni ya da zihnin gerçek 

doğası yansızdır, tercihlerden arınmıştır, mutlaktır ve bu sayede olguları, görmek istediği gibi değil, 

gerçekte olduğu haliyle görür. Düşünceler ise taraflıdır. Bu nedenle de düşüncelerimizin sebep 

olduğu yargılar hatalı ve kısıtlayıcıdır. 
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İKİNCİ OK

PHOTO BY ANH NGUYEN ON UNSPLASH



Buda herhangi bir acı durumunda hakikati anlayan insana tek bir ok saplandığını ama hakikati anlama-

yan insana iki ok saplandığını söyler. İlk ok, olan olay tarafından saplanırken ikinci ok bizim ta-

rafımızdan, düşüncelerimiz ve yorumlarımızla saplanır. İlk ok genellikle bize zarar vermez; ancak     

ikinci ok daima hayati bir organa saplanır ve bize asıl zarar veren de bu ikinci oktur. İkinci ok bizim 

içsel konuşmamızdır, gerçeğe fiyat biçmemiz ve onun gerçek değerini anlamayıp kusurlu bedel öde-

memizdir. Eğitilmemiş insana daima iki ok saplanır, eğitilmiş bir insana ise yalnızca bir tane.  

 

Doğru şekilde eğitilmemiş zihninin çalışma biçimi kusurludur. Örneğin sırt ağrısı, bel ağrısı, karın 

ağrısı gibi herhangi bir fiziksel acı olduğu zaman hemen buna paralel bir duygusal ve zihinsel acı 

yaratırız. İkinci oka ek olarak, bazen üçüncü oku da saplarız kendimize. Acıyı yorumlamaya girişiriz: 

“Bu acı şundan kaynaklanıyor ve şu şekilde sonuçlanacak. Bu acıya şu olay, şu kişi, şu kader sebep 

oldu. Zavallı ben. Kahrolası kötü insanlar, kötü olaylar... Bu acının sonucunda şöyle olacak, kaderim 

böyle olacak... Bundan hemen kurtulmalıyım. Tanrım kurtulamıyorum! Ah, her geçen saniye canım 

daha da yanıyor.” Mesele böyle olduğunda, yorumlarım bu şekilde sürüp gittiğinde acı artar ve 

sorun içinden çıkılmaz bir hâl alır. 

 

Eğitilmiş bir zihin ise acıyı gerçekte olduğu haliyle görür ve buna başka bir acı yapıştırmaz. Bunu     

istiyorum ya da bunu istemiyorum demez. Acı vardır; o kadar. Acının ortadan kalkması için 

düşüncelere ve duygulara gerek yoktur. Acıyı yaratan koşullar ortadan kalktığında acı da ortadan 

kalkacaktır. Acıya sebep olan en büyük koşul ise bizim zihinsel inançlarımız, içsel konuşmalarımızdır.
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ALGILANAN GERÇEK VE 
HAKİKAT
PHOTO BY KUNJ PAREKH ON UNSPLASH



Varoluş iki şekilde algılanabilir: Öznel ve nesnel ya da algılanan gerçek ve Hakikat. Öznel varoluş ya 

da algılanan gerçek, kendi işgal ettiği alanda geçerlidir ama işgal etmediği alanlarda geçerli değildir. 

Nesnel gerçeklik ya da Hakikat ise her alanda geçerlidir. Algılanan gerçek kuraldır, Hakikat ise 

Kanun'dur.  

 

Örneğin Anayasa, algılanan ve kurgulanan gerçekliktir. Özneldir. Sadece kuraldır. Bir ülke ve bir 

dönemle ilişkilidir. Başka bir ülkeye ya da başka bir zamana uymaya zorlanamaz. Kendi ülkesinde, 

kendi toplumunda ve kendi zamanında geçerlidir. Oysa, besin ve üreme arasındaki denge ise Haki-

kat'tir. Nesneldir. Bir Kanun'dur. Her mekâna ve her çağa uyarlanabilir. Besin artarsa nüfus artar, be-

sin azalırsa nüfus azalır. Bu durum farenin besini ve fare sayısıyla da, ağaçların besini ve ağaç sayısıyla 

da, bir ruh halinin besini ve onun miktarı ya da şiddetiyle de, bir inanç ya da siyasi görüş ve onu 

besleyen koşulların o görüşü yaygınlaştırmasıyla da ilişkilidir. 

 

Kurallara, algılanan ya da kurgulanan gerçekliğe, öznel değerlere bu kuralları ve öznel gerçekliği 

yaratan mekân ve zaman içinde saygı duymak gerekir. Bu gerçek ya da kurallar bizler tarafından 

değil zaman ve koşullar tarafından değiştirilir. 

 

Örneğin, Hindu kültürlerde başın tepesine dokunmak tabudur. O kültürde bu bir kuraldır ve o kültür 

içinde saygı duyulması gereken bir gerçektir. Bununla birlikte bizim kültürümüzde başın tepesine 

dokunulması bir kurala tâbi değildir. Elbette bir insanın başının tepesine dokunmanın onun kaderini 

olumsuz etkileyeceğini düşünmek bizim için saçmadır ama bu, Hindu kültürde saçma değildir. Hindu 

kültürde kadınların kollarının görünmesi ayıp kabul edilebilir ama Batı kültüründe bunu ayıp kabul    

etmek bile düşünülemez. Böyle de olsa Hindu kültüre girdiğinizde onların kurallarına saygı duymak 

ve onların gerçekliğine müdahale etmeye kalkmamak doğrudur. Biz başa dokunmamayı ya da kadın-

ların kollarını açmamayı saçma bulsak da, Hindular kadınların başlarını örtmelerini, sınıfsız bir 

sistemde yaşamayı saçma bulsalar da bunun bir önemi yoktur. Her mekân ve zaman kendi kurallarını 

ve gerçekliğini yaratır. Bu nedenle işgal ettiği alanda "geçici" de olsalar, bir varoluş durumu yarattık-

ları için o   kurallara ya da gerçekliğe uygun davranmak gerekir. 

 

Bu hakikati kavrayamayıp içinde yaşadığı zamanın ve mekanın kurallarının, evrensel olduğunu iddia 

edenler dünyada büyük çatışmalara sebep olurlar. Örneğin Hindular, herkesin ineği kutsal kabul      

etmesini, kimsenin başına dokunulmamasını, kolları açık kadınların cezalandırılmasını, sınıflı sistemin 

her toplumca uygulanması gerektiğini savunursa bu durum kuralları Kanunla, kurgulanan gerçekliği 

Hakikatle, öznel gerçekliği nesnel gerçeklikle karıştırmak anlamına gelir. Eğer bu görüşü savununlar 

inançlarını her tür topluma uygulamak konusunda ısrar ederlerse, kendi öznel gerçekliklerini evrensel 
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kabul edip diğer bütün öznel gerçeklikleri tehdit ederlerse sorun başlar. 

 

İçinde yaşadığımız zamanın ve mekanın öznel varoluşu, algılanan ve kurgulanan gerçekliği ve kural-

ları yaratır. Bu kurallar, bu gerçeklik yalnızca bu zamana ve bu mekana ait olmaları gerekirken Haki-

kat'i baskılayan bir yapıya dönüşebilirler. Bu durumda, gerçeğin Hakikat sanılması ya da kuralın 

Kanun sanılması hatası yapılır. Bu hata yıkıcıdır. 

 

Kurallar günlük hayatın içinde zorlanarak uygulanırlarken Kanunlar farkında olmadan uygulanırlar;   

örneğin yerçekimi kanunu ile her an muhatap olup da onun farkında olmamamız gibi… Her gün 

kuşların ya da uçakların uçtuğunu görüp de aerodinamik Kanunu'nun farkında olmamamız gibi… 

Zorla uygulanmaları ve sürekli farkında olunmaları gerektiği için kurallar, Kanunlardan önemli sanılır. 

Oysa öyle değildir. Örneğin vejetaryen beslenmek iyi ve ahlaklıdır gibi, kollarını örtmek ya da başını 

açma doğru ve ahlaklıdır gibi bir kural, kalıcı ve evrensel sanılırken aslında bu kuralların geçici ve 

koşullara bağımlı oldukları fark edilmez. Kurallar geçici, kanunlar kalıcıdır. Bir Kanun uyarınca açlık, 

ölümle sonuçlanır. Bu durumda aç bir insan et mi sebze mi yiyeceğine aldırmaz. O nedenle kural 

geçici ama kanun kalıcıdır. Geçici bir durumu kalıcı olmaya zorlamak Hakikat ile geçici gerçekliği 

çatışmaya sokmaktır. Geçici gerçeklik ya da kurallar sadece açlık başlayıncaya kadar geçerli olacaktır. 

 

O nedenle zihinsel ya da manevi uyanış arayan bir insanın, koşullara uygun olan kurallara uyması ama 

onlar tarafından yönetilmemeyi öğrenmesi gerekir. Eğer, kuralların geçici oldukları ve koşullarca belir-

lendikleri anlaşılmaz, o kurallar evrensel sanılırsa bu yanlış anlayış, çatışma ve acıdan başka bir şey 

yaratmaz. Zihinsel ve manevi yolda ilerlemeye çalışan insanların, bilge yöneticilerin ve  iyasetçilerin, 

düşünürlerin döneme uygun  kuralları bilmeleri ve saygı duymaları ama Kanunlara uymaları gerekir. 

Eğer kural, Kanun'u yıkmaya kalkarsa bu, Yer ile Göğün yer değiştirmesine sebep olur. Yer ile gök 

yer değiştirdiğinde ayaklar baş, başlar ayak olur. Bu değişimde gerçek evrensel ve insani değerler 

aşağılanır, zümrelerin geçici değerleri ve kazanmak için yapılan insanlık dışı eylemler haklı görülür. 

 

Eğer uyanmak istiyorsak ilk olarak yeri yerde, göğü gökte tutmayı, kurallarla Kanunlar'ı karıştırma-

mayı, geçici olanı kalıcı sanmamayı, döneme uygun kurallara saygı göstermeyi ama Kanun'a uymayı 

öğrenmeliyiz. 

 

Kurallar bizi Kanun'a ulaştıracak bir yol olarak kullanıldığında tüm varlıkların kardeşliği ve uyumlu     

birliği ve bireylerin Hakikat'e uyanışı kaçınılmaz olacaktır. 
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ROLLER

PHOTO BY VADIM FOMENOK ON UNSPLASH



Sevmediğiniz insanlar, sevmediğiniz olaylar, sevmediğiniz şeyler hayatınızdan siz istediğiniz zaman 

değil, onlara biçilen roller oynandığında ve sahneden çekilme zamanları geldiğinde çıkacaklar. 

Sevdiğiniz insanlar, sevdiğiniz olaylar, sevdiğiniz şeyler hayatınızda siz istediğiniz sürece değil, onlara 

biçilen roller oynanıncaya ve sahneden çekilme zamanları gelinceye kadar kalacaklar. 

Bu nedenle sevmediğinizi itmenin ya da sevdiğinize dört elle sarılmanızın bir faydası yoktur.  

 

Sevmediğimizle bir arada kalmak, sevdiğimizden ise ayrılmak zorunda olmak acı vericidir. Buna 

karşın birinden vaktinden erken kurtulmaya, diğeriyleyse vaktinden çok birlikte kalmaya çalışmak 

doğal dengeleri sarsmak olur. Doğal denge, kontrol edemeyeceğiniz kadar çok etken tarafından be-

lirlendiği için onu bozamaz ama bu çabanızın sonucunda, acınızın artmasına ve yepyeni acılar 

doğmasına yol açarsınız.  

 

Geleni itmeyin, gidene dört elle sarılmayın. İstek ve beklentiden arınmış bir zihnin huzuruyla hakikate 

uyanmanız ile sonuçlanacak bir anlayışa ulaşın.
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YAŞAMA VE ÖLME 
MEDİTASYONU
PHOTO BY JR KORPA ON UNSPLASH



Günümüz insanı, enerjisini artırmak için besin takviyelerinden ve ilaçlardan, mutluluğunu artırmak için 

umut vaadeden gurulardan ve maddi dünyadan, güvenlik için sosyal kurumlardan ve siyasi partilerin-

den, ölümden kurtulmak içinse o konuda başını çevirmekten ve kulağını tıkamaktan medet umar       

durur. Ne yazık ki bunlar bir işe yaramaz. Besin takviyelerine rağmen enerjisiz, gurulara ve bankadaki 

paralarına rağmen mutsuz, siyasi partilere ve sözümona güvenlik önlemlerine karşın güvensizlik    

hissinde yaşar ve en nihayetinde asla üzerinde düşünmediği, çalışmadığı, düşman bellediği ölümle 

acı içinde son ve başarısız bir karşılaşma yapar.

İnsanlar bazen bana bu kadar yoğun, çoğu zaman uyumak için yalnızca 4-5 saat bulup da nasıl bu ka-

dar enerjik olduğumu sorarlar. Bunun bir kaç sebebi var: Bu sebeplerden ilki enerjisizliğin bedenin 

bir işlevi değil zihnin bir işlevi olduğunu anlamış olmam. İkincisi ise yaşamama ve ölmeme yardımcı 

olan çok değerli bir bilgiye, bir uygulamaya ve bir meditasyona sahip olmam. 

İlk olarak, zihin her şeye karar verdiği gibi enerjiye de karar vermektedir. Bunu iki şekilde yapar: aktif 

ve pasif. Aktif bölüm, bizim zihnimizin gücü ve korkusuzluğumuz ile ilişkilidir. Zihin eğer berrak bir 

şekilde yorgunluk ve enerjisizliğin aslında mutsuzluk ve tatminsizlik olduğunu kavrarsa, bu durumda 

enerjisizliği de, tatminsizliği de yenebilir. Nasıl? Bu nokta, işin pasif kısmı ile ilişkili.

Meditasyon denince insanların aklına ya hayal güçlerinin aktif olarak kullanıldığı imgelem çalışmaları 

ya da nefese ve benzeri bir objeye odaklanılarak yapılan çalışmalar gelmektedir. Oysa meditasyon  

engin bir alandır ve mutlaka deneyimli bir öğretmen yardımıyla çalışılmalı ve yönlendirmeler 

yardımıyla ilerlenmelidir. Pek çok meditasyon tekniği olduğu doğrudur. Size bu meditasyon teknikleri 

içinde çok az bilinen ancak değeri paha biçilemeyecek ve bu yazıyı okur okumaz hemen uygulamaya 

başlayabileceğiniz bir meditasyon öğreteceğim. Bu meditasyona, "Kendi cömertliğimizi anımsama 

meditasyonu" diyoruz. Bu meditasyon, Buda tarafından en derin zihin hallerine ulaşmak için öğre-

tilmiş bir meditasyondur. Ne yazık ki binlerce yıldır meditasyon nefes üzerine odaklanmak ve benzeri 

tekniklerle sınırlandığı için bu değerli meditasyon tekniği göz ardı edilmektedir. Oysa bu meditasyon 

tekniği yalnızca derin zihin ve bilinç hallerine ulaşmamızı sağlamakla kalmamakta aynı zamanda da 

mükemmel bir yaşam yaşamamızı ve mükemmel bir şekilde ölmemizi de sağlamaktadır. 

İnsan bilincinin en üstün formlarından bir tanesi hizmet ve cömertliktir. Hem Taocu hem Budhist usta-

ların en büyük sırlarından bir tanesi cömertlik erdemidir. Cömertlik, başkasına gösterilen şefkat ve 

verme eylemi aracılığıyla zengin olmaktır. Bilinen fiziksel kanunların aksine vererek zenginleşe-

bildiğimiz bir uygulamadır. Günümüzde yapılan bütün psikoloji araştırmalarının da artık kanıtladığı 

gibi, elimizdeki 100 lirayı ihtiyacı olan bir insana harcamanın tatmini ve bu tatmine bağlı olarak sağlık-

tan, sosyal başarılara kadar olan kazancı, aynı parayı kendimize harcadığımızda elde ettiğimiz ka-
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zançtan çok daha fazladır. Uzun vadede cömert insanların daha uzun ve iyi yaşadıkları, daha başarılı 

ve mutlu oldukları artık keşfedilmiş bir sırdır. 

Buda, "Eğer cömertlik hakkında benim bildiklerimi biliyor olsaydınız tek bir gününüzü cömertlik yap-

madan geçirmezdiniz," der. Cömertlik yalnızca birilerine para vermek değildir. Tabağınızdaki artıkları  

temizlerken "Umarım bu besinler bazı varlıkları doyurur," diye düşünmek bile cömertliktir. Çoğumuz, 

kendimize ayıracağımız zamanda bir arkadaşımızın sorununu dinlemenin, sokaktaki bir insana yardım 

etmenin cömertlik olduğunu fark etmeyiz. Cömertlik bir şefkat eylemidir ve her an yapılmalıdır. Be-

nim en sevdiğim cömertlik uygulamalarından bir tanesi yemek yemeden önce bir saniye durup, 

samimi bir şekilde insanlar için iyi dilekte bulunmaktır: "Tüm varlıklar doysun, hiçbir anne baba ço-

cuğunun aç kaldığını görmek zorunda kalmasın. Hiçbir çocuk anne babasının aç kaldığını görmek zo-

runda kalmasın. Tüm varlıkların karnı doysun. Tüm varlıklar güvende ve emniyette olsun. Tüm varlık-

lar mutlu ve huzurlu olsun." Bu basit iyi dilek ve cömertlik eylemi yediğim en basit yemeği bile be-

nim için muhteşem bir ziyafete döndürür. Mutluluk hep buradadır; sadece onu göremeyiz.

Cömertlik hangi düzeyde olursa olsun muhteşemdir. Aydınlanmanın kıyısına varmış bir insanda ise 

başka bir derinlik kazanır. Buda, aydınlanmaya yaklaşmış bir insan için şu sözleri söyler: "Tahammül 

edilmesi güç olana tahammül eder. Verilmesi zor olanı verir." Verilmesi zor olanı vermek cömertliğin 

en derin niteliğidir. Bazen bir proje üzerinde çalışırken arkadaşlarınıza bakar ve belki ikinci gecedir 

sabaha kadar çalıştığınızı fark edersiniz. Onlara, "Siz gidip dinlenin bu gece ben işi yaparım," 

dersiniz. Uyku o an için vazgeçilmesi zor olan şeydir ama cömertlik ve şefkatinizle ondan 

vazgeçersiniz. Bazen, bir öğrencisinizdir ve cebinizde o hafta yemek yemek için ayırdığınız paranın 

tamamını yetim çocuklara verirsiniz. Aç kalırsınız ama başka bir mutluluk ve enerji kazanırsınız. 

Cömert insanlar kolay kolay hastalanmaz, kolay kolay mutsuz olmazlar.

Cömertliğin önemi gün gibi ortadadır. Hemen herkes bu konuyu gözden kaçırsa da önemini red et-

mez. Bilinmeyen şey ise cömertliğimizi anımsamamız gerektiğidir. Her gün akşam yatağa yattığınızda 

o gün yaptığınız cömertliği anımsamalısınız. İnsanlara nasıl yardımcı olduğunuzu, hayvanlara nasıl 

yardımcı olduğunuzu, kimi doyurduğunuzu, kimin derdini dinlediğinizi... Bu anımsama, en derin medi-

tasyon uygulamaları arasında yer alır. Mutlaka bir kenara oturmalı ve kendi cömertliğinizi anımsa-

malısınız. Bir dahaki sefere hasta olmaya başladığınızda yakın zamanlardaki cömertliklerinizi 

anımsayın, bir dahaki sefere enerjiniz düşük olduğunda ama yapılacak işler sizi beklediğinde bir ke-

nara oturun ve yaptığınız cömertlikleri anımsayın. Bir anda hastalığınızın iyileşmeye başladığını ve bir 

anda omurganızdan yukarıya, sırtınızı dikleştiren bir enerjinin yükseliverdiğini göreceksiniz.

Kendi cömertliğimizi anımsamak yalnızca zamanla bizi uyanışa vardıracak derin bilinç hallerine 

ulaşmamızı ve enerji ile dolmamızı sağlamaz aynı zamanda mükemmel bir ölüm yaşamamızı da 
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sağlar. Ölüm ânı mutlak bir anımsama ânıdır. Ölüm, pişmanlıkla, kederle, kayıpla, korkuyla gelebilir 

ya da iç huzuruyla, mutlulukla, görevini yapmış olmanın getirdiği bir rahatlamayla hatta neşeyle bile 

gelebilir. Bütün mesele ölüm ânı geldiğinde zihninizin neyi hatırlayacağıdır.

Zihninizin neyi hatırlamasını istiyorsunuz? Kendi cömertliklerinizi olabilir mi?
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ZOR OLAN

PHOTO BY IAN CHEN ON UNSPLASH



Zor olan yanıt bulmak değil soru sormaktır.

Zor olan soru sormak değil, yanıt bulunca değişmektir.

Zor olan değişmek değil, değişimin getirdiği sorumluluğu alabilmektir.

Zor olan sorumluluk değil, (bizi değişmeye, olduğumuzu sandığımız rolü, çekmek zorunda olduğu-

muz acıyı bırakmamıza zorlayacak sorumluluğu almamıza engel olan) cehaleti yenebilmektir.

Zor olan cehaleti yenmek değildir, zor olan yanlış anlamalarımızı, acıyı mutluluk sanmayı bırakabil-

memizdir.

Yanlış anlamalarımızı bırakmak zor değildir; zor olan farkında olabilmektir.

Farkında olmak zor değildir; zor olan farkında olmayı anımsamaktır.

Derdimizin çaresi unutmamaktır.
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YAKINMAYIN

PHOTO BY NEL MEL ON UNSPLASH



Hayat siz ondan yakındığınız için olduğu gibi olmayı bırakmayacak. Dünya siz ondan yakındığınız için 

daha iyi bir yer olmayacak. Çevrenizdeki insanlar siz yakınıyorsunuz diye değişmeyecekler. Ülkeniz 

yakınmalarınızın sonucunda değişmeyecek, yakınmalarla demokrasi kurulmayacak. Sağlığınız yakın-

malarınızın sonucunda daha iyiye gitmeyecek. Yakınmalarınız sayesinde işinizde daha başarılı          

olamayacağınız gibi ilişkilerinizi de daha iyi yönetemeyeceksiniz. Yakındığınız için daha iyi bir anne, 

baba, öğrenci, öğretmen, vatandaş olmayacaksınız. Yakındığınız için kader size gülümsemeyecek. 

Yakınmalarınız sayesinde size yardım ulaşmayacak. Yakınıp kendinize acımayı sürdürebilirsiniz el-

bette; sadece bu bir işe yaramayacak.

Eğer karşınızda bir rakip varsa yakınmalarınız rakibinize yarar. Eğer karşınızda bir dostunuz varsa 

yakınmalarınız ona da size de zarardan başka bir şey getirmez. Yakınmak, olduğunız gibi olmayı 

sürdürüp, her şeyi aynı şekilde yapıp farklı ve iyi bir sonuç beklemek, sorumluluk almamak, uyuşuk 

ve tembel olmak, korkaklık ve aslında için için yakındığınız şeye muhtaç olmak demektir. Yakınma-

larınız size en çok ihtiyaç duyduğunuz şeyi verir: yakındığınız şeyi. 

Yakınan insan, tam anlamıyla istediği ve olması için çaba harcadığı şeyi elde etmiş insandır.
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KORUNMA SUTRASI

PHOTO BY BENJAMIN BALÁZS ON UNSPLASH



Bu sutranın tercümesinden, okunmasından ve anlaşılmasından doğacak olan erdemi aileme, ata-

larıma, öğretmenlerime ve öğrencilerime adıyorum. Bu sutrayı okuyan herkes, bu sutrayı duyan 

herkes ve tüm varoluş boyutlarında yaşayan, acı çeken varlıkların tümü emniyette olsun, tehlikeler-

den korunsun ve korkularından arınsın.  

Bir defasında Kutsanmış Kişi (Buda) Jeta Korusu'nda, Savatthi'deki Anathapindika manastırında 

konaklamıştı. O sırada bir deva (tanrısal varlık), gecenin ilerleyen saatlerinde tüm Jeta Korusu'nu 

ışıkla doldurarak Kutsanmış Kişi'ye yaklaştı. Yanına yaklaştığında Kutsanmış Kişi'nin önünde saygı ile 

eğildi ve doğrulduktan sonra O'nun yanında ayakta durdu. Ardından şu sözleri söyledi:

 

 (Deva:)

 Tanrılar ve insanlar 

 Emniyette olabilmek için 

 Korunmak üzerine derin derin düşünürler. 

 O sebeple, söyleyin bana lütfen nedir en yüksek korunma?

 

(Buda:) 

 Aptalı kendine yoldaş yapma, 

 Bilgeyi kendine yoldaş yap, 

 Saygı duyulması gerekene saygı göster: 

 Bu en yüksek korunmadır.

 Medeni topraklarda yaşamak, 

 Geçmişte hayır işlemiş olmak, 

 Kendini doğru yola yönlendirmek: 

 Bu en yüksek korunmadır.

 Engin bilgi ve beceri, 

 İyi geliştirilmiş bir disiplin, 

 İyi kullanılan sözler: 

 Bu en yüksek korunmadır.

 Ana babayı desteklemek, 

 Eşinin ve çocuklarının geçimini temin etmek, 
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 İşinde sebaatkar olmak: 

 Bu en yüksek korunmadır.

 Cömertçe vermek, doğru düşünce ve davranışlarla yaşamak, 

 Akrabaları desteklemek, 

 Saf eylemlerde bulunmak: 

 Bu en yüksek korunmadır.

 Kötülükten uzak durmak, 

 Şarhoşluktan korunmak, 

 Zihnin hallerine uyanık olmak: 

 Bu en yüksek korunmadır.

 Saygı, insancıllık, 

 Halinden memnun olmak, minnet ve şükür, 

 Fırsat yakaladıkça öğretiyi dinlemek: 

 Bu en yüksek korunmadır.

 Sabırlı ve uyumlu olmak, 

 Tefekküre dalanlara yakınlaşmak, 

 Fırsat buldukça öğreti üzerinde konuşmak: 

 Bu en yüksek korunmadır.

 Sebaat ve kararlılık, arzularına hakim olmak, 

 Soylu Gerçekleri görebilmek, 

 Cehaletin bağlarından nasıl kurtulacağını fark etmek: 

 Bu en yüksek korunmadır.

 Dünyanın acısı ya da cazibesi kendisine dokunduğunda 

 Sarsılmayan, kederlenmeyen,  

 bulanmayan ve sağlam kalan bir zihin geliştirmek: 

 Bu en yüksek korunmadır.

 Bu şekilde hareket eden insanlar 

 Asla yenilgiye uğramaz 

 Her zaman güven ve bereketle yaşarlar: 

 Bu onların en yüksek korunmasıdır.
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ZORBA VE BİLGE 2014 YILI KALP YOLU 
EĞİTİMİ FİNAL İNZİVASI KONUŞMALARINDAN... 

PHOTO BY IULIA MIHAILOV ON UNSPLASH



İki yanımız var. Kendini iki sanan tek yanımız var.

Zorba biri, diğeri bilge.

Zorba böler ve ayırır; bilge ise ayrım yapmaz.

Zorba varsayar; bilge görür ve bilir.

Zorba geçmiş ve gelecekte yaşayıp şimdiki zamanda var olmaya çalışır; bilge şimdiki zamanda 

yaşayıp var olmayı bırakır.

Zorba engeller; bilge destekler.

Zorba arzulara inanır; bilge arınmış bir kalbe.

Zorba böler ve ayırır; bilge ise ayrım yapmaz.

Zorba öldürür; bilge yaşatır.

Zorba, farkındalığı zihnin içine alır; bilge, zihni farkındalığın içine alır.

Zorba, düşünceler tarafından yönetilir; bilge, düşüncelerini yönetir.

Zorba, kontrol etmeye çalışır; bilge teslim olur.

Zorba tutar; bilge bırakır.

Zorba sahip olur; bilge, olur.

Zorba için dansçı vardır ve tek gerçek odur; bilge için dans vardır ve tek gerçek odur.

Zorba korkar; bilge cesurdur.

Zorba acır; bilge anlar ve şefkat duyar.

Zorba acıyla kıvranır; bilge kıpırdamadan durur.

Zorba, kendisine görmesi için telkin edileni görür; bilge, olanı görür.

Zorba, bilmesi telkin edileni bilir; bilge, olanı bilir.

Zorba harekete geçebilmek için “ne elde edeceğim?” diye sorar; bilge, harekette kendini yitirmiş, 

sorulardan ve beklentilerden kurtulmuştur. 
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Zorba kendini bilir; bilge kendini unutur.

Zorba, kendini ben sanır; bilge, ben diye bir şeyin varolmadığını bilir. 

Zorba ölümlüdür; bilge ölümsüzdür.
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OLDUĞUN YERE VARMAK

PHOTO BY 五⽞⼟ ORIENTO ON UNSPLASH



Kalp Yolu 2014 açılış konuşmasından aklımda kalanlar:

Meditasyonu bitirmek istemedim bu gece. Zihinleriniz, o kadar lezzetliydi ki, biraz daha durmak iste-

dim. Ne yazık ki taze zihinlerin çok zorlanmaması gerektiğini bildiğim için meditasyonu bitirmek zo-

runda kaldım. Zihinleriniz tıpkı hoş bir bahar esintisi gibi, muhteşem bir otlak gibi, açık düzlükler 

gibi, tepelerden akıp gelen yumuşacık bir dere gibi.

...çünkü henüz bir şey bilmiyorsunuz. Henüz safsınız. Önyargılarınız yok. Yalnızca meraklısınız, 

heveslisiniz. Canlısınız. Kalbinizde heyecan var. Başlangıç zihnine sahipsiniz. Sizi Kalp Yolu’nda 

deneyimli olan grubumuzla bir araya getirmememin en önemli sebebi bu. Sizin zihninizin bu tazeliği 

onlara çok iyi gelecek ama onların zihni size iyi gelmeyecek. Onların zihni eski, bayatlamış, önyargılı, 

her şeyden önemlisi de deneyimli.

Siz de onlar gibi olacaksınız. O nedenle acele etmenize gerek yok.

Niçin onlar gibi olacaksınız?

İlk olarak, sizler acımasız sokaklara çıkmış ve kabadayılardan dayak yiyen çocuklar gibisiniz. Bu 

nedenle dayak yediğinizi  fark ettiğinizde artık dayak yememek için bir dövüşçünün yanına geliyor ve 

ondan sizi eğitmesini istiyorsunuz. Bu son derece doğal ve doğru. Size otomobil hediye etsem, önce 

onu kullanmayı öğrenmek istersiniz. Kullanmayı öğrenmeden trafiğe çıkmaya cesaret edemezsiniz. 

Tıp eğitimi almadan ameliyata girmek istemezsiniz. Ticaret yapacaksanız önce bunu öğrenmeniz 

gerekir; yoksa her şeyinizi yitirebilirsiniz. Peki ya yaşam? Yaşama, onun için hazırlanmadan adım      

atabilir misiniz? Peki ya Hakikat? Ona, nasıl ulaşacağınızı bilmeden ulaşabilir misiniz? Yaşamak, ameli-

yat yapmaktan niçin farklı olsun? Hakikat’e ulaşmak, otomobil kullanmayı öğrenmekten niçin farklı 

olsun? İşte bunu tam olarak anlamayanlar hayatın “acımasız” (karma) sokaklarında dayak yiyen 

(dukha) zavallı insanlara benzerler. 

Eğer bunu fark edenlerdenseniz, ki siz onlardansınız, o zaman kendinizi korumak için eğitim almaya 

başlarsınız. Bu eğitime başladığınızda zihniniz saf ve önyargısızdır. Mükemmelsinizdir ama bunun 

farkında değilsinizdir. O nedenle belinize beyaz bir kuşak takılır. Bu beyaz kuşak sizin saf 

olduğunuzu, başlangıçta olduğunuzu anlatır. Bu kuşak, bir kadına ya da adama aşık olduğunuzda his-

settiğiniz o coşku ve saflık halindesiniz demektir. Bu beyaz kuşak aynı zamanda, farkında olmadığınız 

bir şeyi, şu anki mükemmelliğinizi fark etmek üzere, olduğunuz yere varmak için yola çıktığınızı an-

latır. 

Derken yumruk atmayı, tekme atmayı, boğuşmayı öğrenmeye başlarsınız. Siz çalıştıkça belinizdeki 

kuşak kirlenir ve kararmaya başlar. Saflığınız yavaş yavaş kaybolur. İşte burası en zor dönemdir. Bu 
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dönemde zihnin saflığı deneyimle kirletilmiştir. Deneyim ise henüz bir işe yaramamaktadır. Savaş 

sanatlarına yeni başlamış bir insan, sokakta öğrendiklerini kullanmaya kalkarsa genellikle dayak yer. 

Sebebi basittir: Öğrendikleri henüz onun “doğası”, “Taosu” olmamıştır. İlk anki o muhteşem duygu-

lar, adını aşk koyduğumuz saflık hali yavaş yavaş uzaklaşırken, karşımızdaki kadın ya da adamla niçin 

birlikte olduğumuzu unutmaya başlarız. Başlangıç zihnimizdeki derin sevgi, fedakarlık ve bağlılık ya-

vaş yavaş deneyimin zorbalığıyla kirletilir. Burası, başlangıç zihnimizi yeniden toparlamamız gereken 

yerdir. İşte bu sebeple sizi eski grubumuzla bir araya getirmiyorum. Onlar şu an kirlenme aşamasın-

dan geçiyorlar.

Bu aşamayı atlamanın bir yolu var mı? Hayır yok. Deneyim başka şekilde kazanılamıyor. Peki bu 

aşama tehlikeli değil mi? Unutanlar için evet.

Bu aşamada, başlangıç zihnimize ihtiyaç duyarız. Eğer bu zihni anımsayamazsak o zaman bulunduğu-

muz yerden başka bir yerde, birlikte olduğumuz insandan başka bir insanla olmayı arzu ederiz. Bu 

aşama her iki insan için de zordur. Öğretmeniçin de ve öğrenci için de zordur. Bu sebeple kutsaldır.

Kalp Yolu’nda bu aşamada meditasyonumuz da, erdemlerimiz de yapaydır; yüzeyseldir. Yalnızca 

bilinçli bir çaba ile uygulanabilirler. Tümüyle içten gelmezler. Aşırı bir disipline ihtiyaç duyarlar. Bu se-

beple de yobazlığa ya da fanatikliğe eğilimlidirler. Burası Hakikat yolcusunun alacakaranlıkta ilerle-

diği alandır. Öğrencinin buradan güvenle geçip geçemeyeceği ruhunun gücüne bağlıdır. Eğer bu aşa-

mada, başlangıç zihnini anımsarsa, görevini kendine anımsatırsa, o zaman kendine şunu söyleyebilir: 

Bir insan, olmak istediği kişi değil pratiğini yaptığı kişi olur. Yola çıktığında aradığı aşkı, gerçek      

“ben’i, Hakikat’i anımsar. Niçin böyle bir yola çıktığını düşünür. Yola çıkmıştır çünkü sokakta dayak 

yiyordur. Yola çıkmıştır çünkü o kadın ya da adam ona olduğu şeyi olma fırsatı sağlıyordur. Yola 

çıkmıştır çünkü olduğu hâl, gerçek hâli değildir. Olduğu hâl, hissettiği duygular, çektiği acılar 

tümüyle yaptığı pratiklerin bir sonucudur. Hayatım dediği şey sürekli tekrarladığı, alışkanlık ve 

bağımlılık geliştirdiği, artık düşünmeden yaptığı eylemlerden başka bir şey değildir. Sürekli tekrar-

ladığı bu eylemler onu, olmak istediği kişiye değil, olduğunu zannettiği kişiye dönüştürmüştür. Bu 

yola, gerçekte olduğu insan olmasına izin verecek alışkanlıkları geliştirmek için çıkmıştır. Bunu 

anımsadığında, biraz daha kirlenmesi gerektiğini fark eder. Bu sayede gönüllü bir şekilde kirlenir.   

Erdem için daha fazla çabalayarak kirlenir, daha fazla meditasyon yaparak kirlenir. Buda’nın ya da 

Lao Tzu’nun ya da bilgelerin adını anarak kirlenir. 

Derken belindeki kuşak, yıllar süren talimlerin, eğitimlerin tozu, teri ve pisliğiyle neredeyse siyaha 

döner. Artık tümüyle kirlenmiştir. Kişi tümüyle deneyim kazanmıştır. Beline siyah bir kuşak takılır.
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Şimdi gerçek antrenman başlıyordur. Bu antrenman unutmak için yapılır. Kişi, doğru ve etkili bir 

şekilde yumruk ve tekme atmayı, boğuşmayı öğrenmiştir. Artık antrenman yaptığını, yumruk ya da 

tekme attığını unutması gerekir. Öyle ki düşünmeden, aklıyla engellenmeden, korkmadan ya da 

hevese kapılmadan mükemmel hamlelerle dövüşebilsin. Aynı şekilde Kalp Yolu’nda yürüyen kişinin 

erdemli eylemlerde bulunduğunu, farkında olduğunu, Hakikat yolunda yürüdüğünü, meditasyon 

yaptığını unutması gerekir. Öyle ki erdem onun hakiki doğası olmalı ve kısıtlanmadan, düşünmeden, 

kıyaslamalara ihtiyaç duymadan açığa çıkmalı ve uygulanmalıdır.

Derken yavaş yavaş kirleri, deneyimi onu terketmeye başlar. Deneyimin onun dostu ve düşmanı 

olduğunu bilir. Deneyimin içindeki önyargı ve zorlama tıpkı eritilen altının içinde saf olmayan metal-

lerin erimesi gibi yok olur. Kalbi tıpkı altın gibi saflaşır. Yıllar geçtikçe, belindeki siyah kuşak çalışmak-

tan yıpranır ve beyazlamaya başlar. Öyle ki, uzun yıllar ve çabalar sonucunda belindeki kuşak nered-

eyse bembeyaz olur. Bu da onun başlangıçtaki saflığına geri döndüğünü anlatır.

Bizler de Kalp Yolu’nda yürürken, yavaş yavaş farkında olmadığımız saflığımıza geri döneriz. Artık er-

demin gerçek doğamız olduğunu fark ederiz. Doğru eylemlerle kirlenirken, başlangıçta kusurlu     

pratiklerle kazandığımız alışkanlıklarımızı bırakır, olduğumuzu zannettiğimiz kişiyi unuturuz. Bu       

sayede gerçekte olduğumuz kişi oluruz. 

Buna “olduğumuz yere varmak” denir. 

Varılacak başka bir yer yoktur. 
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UYAN!

PHOTO BY PATRICK HENDRY ON UNSPLASH



Çinli qigong ustalarına çok benzeyen ama onlardan çok daha güçlü olan bir Hindu rahibin Agni'yi 

harekete geçirmek için verdiği çalışmayı yapıyoruz. Usta civardaki bir dağda yaşıyor. Biz ise pirinç  

tarlalarının kenarındaki bir evdeyiz. Dışarıda tropikal bir fırtına var. Yağmur adeta her yerden yağıyor 

gibi. Sıcak ve nem bir arada, yapış yapış bir ortam yaratıyor. 5 mangalda kor halde kömür var.  Man-

galların üzerine eğilmiş yaklasık bir saattir belli bir nefes egzersizi yapıyoruz. Her birimizin ayaklarının 

dibinde ter gölleri oluşmuş durumda. Beden ısımız 40 derecenin üzerinde olmalı. Yakındaki bir Hindu 

tapınağındaki ayinin sesleri yağmurun sesine karışıp hipnotik bir ortam oluşturuyor. Davullar son 

derece ritmik bir şekilde çalıyor. 

 

Bir saat sonra çalışmayı tamamlıyor ve kan dolaşımını hızlandırması için bir tür turptan yapılan acı ve 

sıcak bir sıvıyı içiyoruz. Yorgun ama keyifliyiz.  

 

Sohbet sırasında bir arkadaşım 4 sene önce ustasının kendisine yaptıklarını anlatıyor: 

 

"Usta sabahın saat ikisinde ya da üçünde gelip bazen tekmeleyerek, bazense sopa ile vurarak beni 

uyandırıyor ve ardından soruyordu: uyanmak istiyor musun? Ben de hayır biraz daha uyumak          

istiyorum, henüz dinlenemedim diyordum. Bir kaç gün sonra gene bir sabah gelip aynı acımasızlıkla 

beni uyandırıyor ve soruyordu: uyanmak istiyor musun? Ben de hayır diyordum. Ustanın bu             

uyandırmaları bir süre devam etti ve sonra bir sabah gene beni uyandırıp aynı soruyu sorduğunda ve 

ben de ona aynı yanıtı verdiğimde, 'Kimseyi uyandırmaya çalışma,' dedi. 'Uyumak iyidir. Kimse zorla           

uyandırılmamalı aksi taktirde gördüklerine tahammül edemez. Herkes zamanı geldiğinde, dinlendirici 

bir uykudan uyanır gibi uyanmalı. Uyanıp aydınlanmak için herkesin zamanı var. Uyumak güzeldir!"
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BARDAK, CAMA 
ÜFLENDİĞİNDE KIRIKTIR



Olgular durağan değil değişkendir. Kalıcılık bir gerçek değil bir fikirdir. Bardak zaten kırıktır ve 

yalnızca bunun gerçekleşeceği günü beklemektedir. Bardağı şu an sağlam görüp onun sağlam kala-

cağını sanmak bir yanılgıdır. Bardak yalnızca onu değiştirecek kaderiyle karşılaşana kadar sağlam 

görünür. Dolayısıyla da bardağa dört elle sarılmanın anlamı yoktur. Onu sonsuza kadar sağlam kala-

cakmış gibi algılamak, bir kenarı çatladığında buna şaşırmak ya da bundan korkuya kapılmak, sanki 

anormal bir şey olmuş gibi algılamak zaten kırık olan bir şeyi sağlam tutmaya çalışmaktan kaynak-

lanır. Bardak, cama nefes üflendiği anda zaten kırıktır.

Hayat, onu var eden şeylerle birlikte geçici, değişken ve dolayısıyla güvenilmezdir. Ona dört elle sarıl-

maya kalkmak, bir nehrin üzerine çerden çöpten kalıcı bir ev yapmaya kalkışmaktır. Böyle bir bina bir 

kez inşa edildi mi onun sağlam kalacağına, değişmeyeceğine, geçici olmayacağına bel bağlayamayız. 

Tersine, bir nehrin üzerine ev inşa etmek, evin sürekli olarak yeniden, yeniden ve yeniden inşa edilip 

durması anlamına gelir. Aksi halde dağılıp yok olacaktır. 

Kalıcı olmayan, değişken, geçici bir gerçeklik içinde mutluluk yalnızca kendinden önceki mutsuzlukla 

var olabilir. Mutsuzluk ise yalnızca kendinden önceki mutlulukla vardır. Mutsuzluk, mutluluğun ön 

koşuludur. Mutluluk, mutsuzluğun ön koşuludur. Mutsuzluk daha doğduğu anda mutluluktur. Mutlu-

luk daha doğduğu anda mutsuzluktur. Mutluluk geçicidir ve kendini oluşturan koşullar tükeninceye 

kadar mutluluktur. Mutsuzluk geçicidir ve kendini oluşturan koşullar tükeninceye kadar mutsuzluktur.

Her şey geçicidir. Bunu anlamamak, varoluşun en temel doğasını kavrayamamaktır. Bu en temel 

doğayı kavrayamamak, bundan sonra kavrayacağımız HER ŞEYİN yanılgı olacağı anlamına gelir. Bu 

hakikat, varoluşun en temel zemini olduğu için, bu zemini tanımamak, anlamamak, onu hayatın bir 

parçası yapmamak, üzerinde inşa edeceğimiz ya da duracağımız bir zemine sahip olmamak demektir. 

Gerçek olmayan bir zemine gerçek bir şey inşaa edilemez. Bu nedenle geçiciliği kavramayan bir zih-

nin kavradığı her şey, her iddiası muhtemelen yanlış, yanılgı dolu ve geçici olacaktır. 

Hakikat durmak değil, akmaktır. Ben, bir kişi değil, değişken bir durumdur. Bunu anlamak değişken 

olmayan bir hakikate ulaşmaktır.
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ZORLUK

PHOTO BY DEXTER FERNANDES ON UNSPLASH



Yorgun olana yol yorucu gelir. 

Uykusuz olana gece uzun gelir. 

Yüzme bilmeyene sığ su derin gelir.  

Gözü iyi görmeyene gündüz vakti karanlık gelir. 

Aptala bilgi anlaşılmaz gelir. 

Cahile gerçek acı gelir. 

Güvenlik arayana özgürlük korkutucu gelir. 

Kabul etmeyi bilmeyene dostluk ağır gelir. 

Bu sebeple, uzun yola çıkmadan dinlenmeli, 

Duymak isteyen susmalı, 

Bilgi ile karşılaşmak isteyen derinleşmelidir.

(Dhammapada'dan esinle...)
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İNSAN 
UNUTUR

57. ALAYIMIZIN 
SANCAĞI VE 
ÇEKİLEN SON 
FOTOĞRAFLARI



İnsan unutur. 

Verdiği sözleri unutur. 

İnsan unutur. 

Bir zamanlar ne hissettiğini unutur. 

İnsan unutur. 

Bir zamanlar ne çektiğini unutur. 

İnsan unutur. 

Çabasının işe yaramadığını unutur. 

İnsan unutur. 

Tüm sevdiklerinin ve kendisinin öleceğini unutur. 

İnsan unutur. 

Önemli kabul ettiği şeylerin büyük bir kısmının önemli olmadığını unutur. 

Aynı hataları defalarca yapar çünkü unutur.

Minnet duymaz çünkü geçmişte kim olduğunu unutur.

Paylaşmaz çünkü paylaştığında mutlu olduğunu unutur.

Öfkelenir çünkü öfkelendiğinde acı çektiğini unutur.

Arzularının pençesine düşer çünkü arzuları asla tatmin edemediğini unutur.

Başkalarını zor duruma düşürür çünkü başkalarını zor durumdan kurtardığında sevinçle dolduğunu 
unutur.

Endişelenir çünkü geleceği kontrol edemeyeceğini unutur.

Pişmanlıklarla ve suçlulukla yaşar çünkü geçmişi değiştiremeyeceğini unutur.

Tembellikle yaşar çünkü en değerli deneyimlerin biz onları beklemezken geldiğini unutur.

Hazırlık yapar çünkü olanın bizi daima hazırlıksız yakalayacağını unutur.

Hayaller kurar çünkü olanın daima hayal ettiğimizden farklı olacağını unutur.
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Başkalarının iyi işlerini kötüler çünkü kendini yüceltmenin yolunun başkasının hatasına vurgu yapmak 
değil kendini geliştirmek olduğunu unutur.

Somurtur çünkü gülümsemenin bulaşıcı bir iyilik olduğunu unutur.

Açgözlülük yapar çünkü cesaretin en değerli yatırım olduğunu unutur. 

Zamanını boş yere harcar çünkü bu değerli hayatın kısacık olduğunu unutur.

Başarı elde etmek, alkış almak için kendini türlü acıların, türlü erdemsizliklerin kucağına atar çünkü 
her şeyin geçici olduğunu unutur.

Suçlar çünkü eylemlerin özgür olmadığını, koşullarca belirlendiğini unutur.

Böbürlenir çünkü başarının kendi ürünü olmadığını unutur.

Kendisiyle konuşur çünkü gerçeği duyabilmek için susması gerektiğini unutur.

Dinlemeyi unutur çünkü anlaşılabilmenin tek yolunun anlamak olduğunu unutur. 
 
Kısacası insan unutur.
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