ÖNSÖZ

“Hikmet en iyi rehber
‹man en iyi yoldaflt›r.
Cehaletin karanl›¤›ndan
Ve ac›s›ndan kaç kurtul
Ayd›nlanman›n ›fl›¤›n› arabul.”
(The Teaching of Buda)

“Dünyan›n ilk kiliyle
son insan›n hamurunu yo¤urdular
Sonra da son hasatta tohumu ektiler.
‹flte, yarat›l›fl›n ilk sabah›
düflüncenin son flafa¤›nda
Okuyaca¤› fleyi yazm›fl oldu böylece.”
(Allan Watts, Mutlulu¤un Anlam› : 184)

Budizm hakk›ndaki bu kitapta :
Birinci bölümde Budizm’in tarihçesi nas›l, ortaya
ç›kt›¤› ve geliflti¤i anlat›lmaktad›r.
‹kinci bölümde Budizm’in ilkeleri “yorumsuz
olarak” ve “içerik olarak” aktar›lmaktad›r.
7

Üçüncü bölümde Budizm’in günümüzdeki durumu sunulmaktad›r: Budizm’in bat›daki geliflimi,
Budizm ve Psikanaliz, transpersonel (kiflilik ötesi
ya da birey ötesi) psikolojinin Budist ö¤retileri ve
meditasyon uygulamalar›n› “yöntem” olarak kullanmas›, Budist Felsefe, Budist Psikoloji vb.
“Yolun önünde kap› yoktur
Bir engeli aflanlar
Evreni özgürce gezebilirler.”
(Kap›s›z Engel adl› Zen kitab›ndan, Alan Watts,
Mutlulu¤un Anlam›: 176)
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I. B ÖLÜM
B UDA ÖNC ES‹ H‹ND‹ST AN

Buda’n›n yaflad›¤› dönemde Hindistan’da yayg›n
olan din, Arîler’in dini olan Brahmanizm’di. Budizm, bir aç›dan Arîler’i kay›ran; biçimsel ve ritüel yanlar› çok olan bu dine bir tepki olarak ortaya ç›km›flt›. Baz› araflt›rmac›lar taraf›ndan bir
Türk Prensi oldu¤u da belirtilen Buda, Hindistan’›n kuzeyinde bir bölgede dünyaya gelmiflti.
O bölgenin tarihi afla¤›da özetlenecektir.

1 . ‹ n d u s U y g a r l › ¤ › n a K a r flfl›› A r î U y g a r l › ¤ ›

M.S. 7000 y›l›nda Hindistan’›n kuzeybat›s›nda
tar›m uygulanmaya baflland›. Günümüzde Pakistan’›n topraklar›n› oluflturan, Hindistan’›n kuzeybat› bölümünde ‹ndüs (Sind) Irma¤› çevresinde
Mohenco Daro ve Harappa flehirlerinde, M.Ö.
4000 y›l›nda M›s›r ve Mezapotamya uygarl›klar›
kadar eski olan ‹ndus uygarl›¤› do¤du. Bu uygarl›k en parlak dönemini M.Ö. 3000 – 2000 y›llar›
aras›nda yaflam›flt›. M.Ö. 2000 y›l›nda, y›lda iki
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kez ürün almaya dayal› ikinci bir tar›m devrimi
gerçekleflti. Demir Ça¤› bu bölgede Tunç Ça¤›’n›n yerini ald›. ‹ndus uygarl›¤› Gang havzas›na
ve güneye do¤ru yay›ld›. Su da¤›t›m a¤lar›, genel
hamam olarak kullan›lan havuzlar›, evlerin düzeni bize bir flehir plânlamas› ve flehir uygarl›¤›yla karfl› karfl›ya oldu¤umuzu gösteriyor. Bu uygarl›¤›, günümüzde Hindistan’›n güney bölgelerinde
yaflayan koyu esmer tenli Dravidler’in kurmufl oldu¤u san›l›yor. Hindu dininin pek çok ögesinin
bu uygarl›ktan gelmifl olabilece¤i söyleniyor. Bu
flehirlerdeki havuzlar, bugünkü Hindu tap›naklar›ndaki havuzlara benziyor. Tanr›lar› ve tanr›çalar› gösteren yontularda, kabartmalarda sonraki
dönemlerde yap›lanlara benzerlik çok yüksek
oranda. Ana tanr›çan›n simgeledi¤i Bereket Dini’nin, Tanr›ça Kali’nin, Tanr› Shiva’n›n izlerini
bu uygarl›kta bulabiliyoruz.
Bu uygarl›¤›n, M.Ö. 1500 y›l›na do¤ru Karadeniz
ile Hazar Denizi aras›ndaki Kafkasya bölgesinden gelen ve Hindistan’› istilaya bafllayan beyaz
tenli Arîler’in etkisiyle ya da do¤al afetler nedeniyle sona erdi¤i düflünülüyor. Arîler Farsça,
Grekçe, Latince, Germen ve Slav dilleriyle ayn›
kökten gelen bir dil konufluyorlard›. Kutsal yaz›lar›n dili olan Sankritçe’nin bu dilden türetildi¤i
san›l›yor. Arîler’in kurallar› aras›nda “varna’” denilen, toplumun hiyerarflik s›n›flamas› yer al›yor10

du. Ritüel tarz› safl›¤a göre belirlenen s›n›flard›
bunlar. En üstte Brahmanlar: keflifller ve din
adamlar›; onun alt›nda Kflatriyalar : krallar, savaflç›lar, soylular; sonra Vaiflyalar : ticaret ve zanaat
ile u¤raflanlar; sonra fiudralar : köylüler, iflçiler,
hizmetçiler. Bir de bu kast›n d›fl›nda tutulan paryalar vard›.
Hintçe’de dört temel kast anlam›na gelen “varna” sözcü¤ü ayn› zamanda renk anlam›na geliyordu. Mahabarata adl› destanda flöyle yazmaktad›r: Brahmanlar beyaz tenlidir. Kflatriyalar’›n teni k›rm›z›ms›d›r. Vaiflyalar’›n sar›ms›d›r. fiudralar’›n koyu esmerdir.
Arîler soma denilen keyif verici bir maddeyi, ritüel törenleri ve kurban törenleri s›ras›nda yüksek
bilinç hâllerine eriflmek için kullan›yorlard›.
2. A r î le r ’ i n Di n i

Göçebe yaflayan ve hayvanc›l›k yapan Arîler,
kendi kültürlerini, dillerini ve dinsel inançlar›n›
da birlikte getirmifllerdi. Dinsel yaz›lar› hayli geliflmiflti. Brahmanizm dininin ilkelerini içeren ve
tanr›lar kat›ndan geldi¤ine inan›lan Vedalar, ilâhîler ve dualardan olufluyordu. Uzun y›llar boyunca kulaktan kula¤a iletilmifl, ezberlenerek
belleklerde saklanm›fl, sonraki dönemlerde ise
dört kitapta toplanm›flt›. Rig Veda, Yacur Veda,
Sama Veda ve Atarva Veda.
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‹lk gelen Arî yerleflimciler Brahman inanc›n› birlikte getirdiler. Brahma gizemli ve kiflisel olmayan bir güç ya da ruhtu. Bütün evrene nüfuz etmiflti. Süprem (en son hakikat) ve salt›kt›. En son
gerçeklik olan Brahma, say›s›z biçimler içinde
zuhur etti¤i dünyadan ayr›lamaz, bölünemez konumdayd›. Bu ise ‘bircilik’ (monism) olarak bilinen bir inançt›r.

3 . U p a n i flflaa d l a r ’ › n Ö ¤ r e t i s i

‹stilac› Arîler ile eski yerli topluluklar›n iliflkisinden M.Ö. 1000 y›l›nda üstün özellikleri olan bir
uygarl›k do¤du. Bunun ilk örneklerini Sanskrit
edebiyat› arac›l›¤›yla tan›yoruz. Bunlar bilgelerin, en eski vahiyler olan Vedalar’dan yola ç›karak yaratt›klar› ve Upanifladlar’›n içine katt›klar›
mistik düflüncelerdi. M.Ö. 800 y›llar›nda, Upanifladlar’›n tamamlanm›fl oldu¤u düflünülüyor.
Upaniflad kelimesinin anlam› Gizli Ö¤reti’dir. O
dönemde dinsel ö¤retiler, d›fla kapal›, bat›nî (esoteric) dinsel topluluklar›n elindeydi. Ö¤reti, yeterlilikleri ve güvenilirlikleri s›nanm›fl olanlara,
inisiyasyon töreniyle birlikte verilmeye bafllan›rd›. Bu ö¤retinin bir bölümü, Veda ö¤retisinin devam› olarak ayr› bir de¤er tafl›r. Geri kalanlar ise
sonraki dönemlerde oluflturulmufltur ve ilk Upanifladlar kadar önemli say›lmaz. Buda’n›n ö¤reti12

sini oluflturan birçok görüflün temeli Upanifladlar’da bulunabilir.
‹nsanda bir ‘kendilik’ (self) ya da ruh (soul) olarak
kiflileflmifl olan Brahma’ya, Atman denilmektedir.
Brahma ile birleflmeyi sa¤layan (denize düflen bir
damla gibi) Atman’›n bu özelli¤idir. Ölümden
sonra çeflitli do¤umlarla kendini sürdüren de budur. Daha sonraki dönemlerde Hindular, içimizdeki bu ‘parlayan ›fl›k noktas›’n›n hakiki özünün
Brahma ile ayn› oldu¤unu ve insanlar›n ‘bireysellik’ iddialar›n›n ise bir yan›lsama oldu¤unu söylemifllerdir.
Upanifladlar’›n temel görüflü flöyle özetlenebilir :
“Varolan nesneler farkl› görünüfller sergileseler
bile tek olan ve hep ayn› kalan bir özü paylafl›rlar. Dolay›s›yla birlik ve bütünlük içindeki evrenin bize çokluk ve farkl›l›k olarak gözükmesi, bir
yan›lsamad›r.”
Vedalar’da dinsel bilginin Brahman kast›n›n tekelinde olmas›na karfl›n, Upanifladlar’da bilgelerin
ço¤u Kflatriya (savaflç›lar) kast›ndan gelmekteydi.
Kad›nlar›n Vedalar’da dinsel bak›mdan etkinli¤i
olmad›¤› hâlde, Upanifladlar’la bilgiyi alabilme
aç›s›ndan erkeklerle eflit düzeye getirilmifllerdi.
Upanifladlar’da tek Tanr› anlay›fl› ve varolan her
fleyin Brahma’n›n bütünlü¤ünün bir parças› oldu¤u düflüncesi hâkimdir: Yaln›z tek bir yüce
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hakikat vard›r. O da Brahma’d›r. Afla¤›da, yukar›da, bat›da, do¤uda, kuzeyde, güneyde olan
odur. Bütün evren Brahma’dan baflka bir fley de¤ildir. (...) Bir tekerlek düflünün. Tekerle¤in merkeziyle çevresini bir arada tutan nas›l tekerle¤in
çubuklar›ysa, her fleyi, tanr›lar› da dünyalar› da
nefes al›p veren bütün varl›klar› da bir arada tutan Brahma’d›r.
Upanifladlar’da insan›n en iç, en derin varl›¤›,
bütün evrenle paylaflt›¤›m›z ayn› özdür. Varolan
her fleyin kendili¤i, özvarl›¤› Atman’d›r. Brahma’n›n insandaki parças›na verilen isimdir. “Bakmadan gören, iflitmeden duyan, düflünmeden bilen O’dur.” Brahma ve dolay›s›yla Atman, evrenin yaln›z “fiziksel” ilkesi de¤il, ayn› zamanda
evrensel bilincin, evrensel zihin gücünün de ilkesidir. “Brahma Atman’d›r” sözü, Upanifladlar’›n
anahtar›d›r. ‘Ben Brahma’y›m’(Aham Brahmasmi), ‘Sen de O’sun’(Tat twam asi) sözlerinin anlam› böylece daha iyi anlafl›lm›fl oluyor.”
Alg›lar›m›z gerçekli¤i bütünlü¤ü içinde yans›tmad›¤›ndan, zihinlerimizde eksik ve çarp›t›lm›fl
alg›lar›m›zdan kaynaklanan birer “yan›lsamalar
dünyas›” olufluyor. Bu yan›lsamalar dünyas›na
verilen isim ise “Maya”d›r. Alg› kap›lar›, alg› filtreleri temizlendi¤i taktirde her fley insana “gerçek durumuyla”, “ne ise o olarak” görünür.
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Cehaletten (avidya) kendimizi kurtarabilmemiz
ise as›l kimli¤imizi, kendili¤imizi bulmam›za
ba¤l›d›r. Bunun yolu ise Brahma’dan baflka bir
fley olmayan özvarl›¤›m›z› bilmemizle mümkündür.
Ayd›nlanmak, zihnimizi zincirleyen ba¤lardan
kurtulmakt›r. Upanifladlar’›n gösterdi¤i özgürlük
yolu, kurtulufl (mokfla) yolu budur. Bunu baflarabilmek için zihnimiz yoga diye bilinen e¤itimden
geçmelidir. Bu e¤itimin yöntemi ise meditasyondur. Vedalar’da hiç de¤inilmeyen yoga ve meditasyon konular›nda, Upanifladlar’da ayr›nt›l› bilgiler vard›r. Yoga ve meditasyon bilgilerinin kayna¤›n›, Arîler’den önceki flehir uygarl›klar›ndan
geldi¤i düflünülmektedir.
Alg› kap›lar› temizlenmeden, alg› filitreleri temizlenmeden, akl›n ve ak›l yürütmenin s›n›rlar›, olanaklar› afl›lmadan bu kurtulufla, bu özgürlü¤e
ulafl›lamaz. Yoga ve meditasyon çal›flmalar› uzun
süreli e¤itim gerektirdi¤inden ancak bir yol göstericinin (Guru’nun) çizdi¤i yolda sab›rl› bir çabayla yürünerek amaca ulafl›labilir. Bedenli olarak yaflarken bu özgürlü¤e, kurtulufla, mutlulu¤a
eriflenlere “civanmukti” denir. Yüre¤imizdeki bütün arzular›, tutkular›, flehveti, fliddeti, korkuyu
söker atarsak, ölümsüzlü¤e eriflebiliriz. Bedenli
olarak yaflarken Brahma’ya ulaflabiliriz. Brah15

ma’n›n temel niteli¤i kutsamad›r (Brahmananda).
Kurtulufla bu yaflamda ulaflamayanlar, daha iyi
bir durumda yeniden do¤abilmek için iyi fleyler
yapmal›, hay›r ifllemelidir. ‹yi davran›fllar gelifltirmelidir. Görevlerini (dharma) yerine getirmelidir.
Bunlar “Yeniden do¤um” ve “karma” konular›d›r.
“Tanr› her fleydir. Evrende var olan bütün görüntüler, duyular, arzular ve ifller Tanr›’dan zuhur
ederler. Fakat bütün bunlar sadece isim ve flekillerdir. Tanr›’y› tan›mak için, kiflinin kendisi ile
kalbinin derinliklerinde gizli olan Tanr›’n›n ayn›
Varl›k oldu¤unu idrak etmesi gerekir. Kifli ancak
bu flekilde bütün ›st›raplardan ve ölümden kurtulur, her bilginin ötesindeki cevher ile bir olur.”
(Mehmet Ali Ifl›m, Upanifladlar : 97).

4 . V e d a l a r ’ a K a r flfl›› t A k › m l a r

Buda’n›n yaflad›¤› Kuzeydo¤u Hindistan bölgesi
Arîler’in sald›r›lar›na karfl› bir tepkinin uyand›¤›
yörelerdir. Brahmanizm’e karfl› olan Caynizm ve
Budizm bu bölgede ortaya ç›km›flt›r ve kurucular›
Kflatriya kast›ndad›r. M.Ö. 600 y›llar›nda bu bölge
dervifllerle, orman bilgeleriyle, filozoflarla, gurularla doluydu. Her birinin ayr› ö¤retisi, ayr› bildirisi vard›. Himalayalar’›n eteklerinde kurgusal düflüncelerle içsel yaflant›lara uygun bir ortam vard›.
Ritüelcilerle gizemciler, materyalistlerle idealist16

ler, ak›lc›larla kuflkucular, Brahmanlar’la kflatriyalar, Arîler ile Arî olmayanlar tart›fl›yorlard›.
M.Ö. 600 y›llar›nda iki inanç ak›m› do¤du: Günümüzde Hindistan’›n bat› k›y›lar›ndaki tüccar
s›n›f aras›nda hâlen varl›¤›n› sürdürmekte olan
Cayna dini (ya da mezhebi) ve özellikle dünyevî
ac›lardan kurtulup Nirvana’ya ulaflma düflüncesine dayal› Budizm. Cayna dininin kurucusu, Büyük Kurtar›c› (Mahavira) ad›yla tan›nan Vardhamana, Buda’n›n ça¤dafl›yd›. Kuzey Behar’da
M.Ö. 599 y›l›nda do¤du, 30 yafl›na kadar aile yaflam›n› sürdürdü, sonra evinden ayr›l›p meditasyonla on üç y›l geçirdi. “Ruhsal dünyay› fetheden” lakâb›n› ald›. Caynizm’in kayna¤› budur.
Sonraki yaflam›n›, kurucusu oldu¤u bu dini yaymakla geçirdi ve M.Ö. 527 y›l›nda 72 yafl›nda öldü. Caynac›lar yarat›c› bir tanr›ya inanmazlar.
Sert bir disiplin uygulayarak maddesel varolufl
alan›n›n tutsakl›¤›na karfl› koymay›, bu sayede
ruhu karman›n iflleyiflinden kurtar›p, ebedî bilgelik kutsamas›na ulaflt›rmay› amaç edinirler. Özgürlük dünyevî varolufltan ba¤›ms›zlaflmakt›r.
“Mahavira, Vedalar’a, hayvan kurban edilmesine
ve kast düzenine karfl› ç›km›flt›. Evreni canl›lar
(civa) ve cans›zlar (aciva) oluflturuyordu. Her bireyin, öteki bireylerden ayr› bir ruhu vard›. Bu
ruhlar›n üstünde ya da ötesinde bir “evrensel
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ruh” ya da “Tanr›” oldu¤unu kabul etmiyordu.
Yeniden do¤um (reincarnation) inanc› vard›. Bir
daha dünyaya geliflimizdeki durumumuzu belirleyen, önceki yaflamlar›mda iflledi¤imiz iyi ya da
kötü fiillere göre ödüllendiren ya da cezaland›ran bir Tanr› de¤il, bir çeflit neden sonuç yasas›
olan “karma yasas›yd›”. Amaç, ruhu maddenin
tutsakl›¤›ndan kurtar›p, ona aslî safl›¤›n›, maddeye bulafl›p bozulmadan önceki durumunu yeniden kazand›rmakt›. Cayna dininin üç incisi :
Do¤ru iman, do¤ru bilgi ve do¤ru davran›fl’t›.”
(‹.Güngören, Buda ve Ö¤retisi : 35, 39)

5. Bu da

Buda, Budizm’in kurucusu olan bir Hint filozofudur. Cemil Sena Ongun ve Cavit Sunar onun Saka Türkleri’nden oldu¤unu belirtmektedirler. Asaf
Halet Çelebi ise onlar›n bu görüfllerine kat›lmamaktad›r.
Buda sözcü¤ü ayn› zamanda “uyanm›fl ve ayd›nlanm›fl olan” anlam›na gelir. Buda, M.Ö. 563 y›l›nda Benares’in kuzeyinde Kapilavastu’da, Sakya kabilesinin kral›n›n (rajah) o¤lu olarak dünyaya gelmifltir. Buda’n›n kiflisel ismi Sidhartha’yd›.
Ayn› zamanda ailesinden gelen soyad›yla, Gotama olarak da biliniyordu.
“Buda Gotama’n›n izleyicileri, uyanm›fl ve her
18

zaman gözlemci olan insanlard›r. Gece ve gündüz en üst Kontamplasyon (sezgisel yönü a¤›r basan tefekkür) içinde sevinç bulurlar.” (Dhammapada, Penguin, s.78.)
“Babas› onu hükümdar olmaya haz›rl›yor, hayat›n ac›lar›n› ve zorluklar›n› kendisinden saklamaya çal›fl›yordu. Zevk ve sefa içinde yaflamaya teflvik edilen genç prens Buda, güzel bir genç k›zla
evlendirildi. Y›llar böyle geçerken, bir gün bir gezinti s›ras›nda Buda bir cenaze, bir hasta ve bir
yafll› adamla karfl›laflt›. Çok etkilendi ve “demek
ki hayat›n baflka yanlar› da var” diye düflündü.
Otuz yafllar›ndayken saray›, saraydaki lüks yaflam›n›, güzel kar›s›n› ve bütün dünyevî tutkular›n›
terketti. Bir zahit oldu. (Zahit = ascetic = kendisini genellikle dinsel nedenlerle bedensel zevklerden s›y›rm›fl kimse). Y›llar süren sade bir yaflamdan sonra bir gün “Bo” a¤ac›n›n alt›nda meditasyon ve kontamplasyon yaparken “Ayd›nlanmaya
Giden Yolu” gördü. K›rk y›l boyunca bu yolu insanlara ö¤retti. Bir çok ö¤renci ve takipçisi oldu.
M.Ö. 483 y›l›nda Kusingagara’da öldü.” (Rosemary Goring : 77) Müritlerinin tuttu¤u notlardan,
Budizm ö¤retisi ortaya ç›kt›.

6. S i dh a r t ha G ot a ma ’n › n H i kâ y e s i

Bir zamanlar Hindistan’›n kuzey do¤usunda, Ne19

pal yaylalar›n›n eteklerinde, Rapti Irma¤› k›y›s›nda eski bir ‹skit boyu olan Saka Türkleri’nin soyundan geldiklerine inan›lan Sakyalar yaflard›.
‹ndus ile Oksus aras›nda yaflayan Sakalar’la akrabayd›lar. Arîler’in etkisiyle do¤uya göç etmifllerdi. Dilleri, Aryan dillerinden, Sanskritçe’ye çok
benzeyen Pali dilinin bir lehçesi olan Koflala’yd›.
Halk taraf›ndan seçilen yöneticilerine raja derlerdi. Ülkelerini bir hükümetle yönetirlerdi.
Sakya kelimesi kudretli anlam›na gelmekteydi.
Bafl flehir Kapilavathu d›fl›nda Gatuma, Samagama, Devadaha, Khomadusa, Silavati, Nalgaraka,
Medolampa, Sakkara isimli flehirleri de vard›. fiehirlerin etraf› koyu yeflil yaprakl› mango ve demirhindi a¤açlar›ndan oluflan koruluklarla çevriliydi. Tar›ma önem veriliyordu, özellikle pirinç
tar›m›na. Sala a¤açlar›ndan oluflan küçük korular›n aras›ndaki alanlarda yer yer pirinç tarlalar›
vard›. Himalaya da¤lar›ndan kaynaklanan nehirlerin tafl›d›¤› sular verimli bir ortam sa¤l›yordu.
Sakyalar çok çal›flkand›lar. Anaerkildiler.
Baflflehir Kapilavathu’nun dar sokaklar›nda filler,
iki tekerlekli arabalar, atlar ve yayalar dolafl›yordu. fiehrin saraylar› göz kamaflt›r›yordu.
Budist kaynaklar bu ortamda do¤an Sidhartha
Gotama’n›n hikayesini flöyle anlat›r:
Bundan ikibin alt›yüz y›l önce Kapilavathu’daki
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görkemli saray›nda yaflayan bir Sakya rajas› vard›. Ad› Sudhodana Gotama’yd›. Koflala lehçesinde Sudhodana kelimesi saf pirinç anlam›na geliyordu. Kar›s› Mahamaya bir lotus çiçe¤i kadar
güzel ve saft›. Kocas›na ve herkese sayg› gösteren, arzusuz ve lekesiz yaflayan bir kad›nd›. Yaz
flenliklerinin yap›ld›¤› günlerden birinin akflam›nda, kutsal bir rüya gördü. Hortumunun ucunda
açm›fl bir lotus çiçe¤i tutan beyaz bir filin çevresine nurlar saçarak, ihtiflamla göklerden indi¤ini
ve sa¤ bö¤ründen rahmine girdi¤ini gördü. Ertesi
sabah, gördü¤ü rüyay› heyecanla kocas› Sudhodana’ya anlatt›. Raja Sudhodana, rüyalar› yorumlayan Brahmanlar’› saray›na ça¤›r›p, onlardan
kraliçe Mahamaya’n›n rüyas›n› yorumlamalar›n›
istedi. Brahmanlar Mahamaya’n›n bir erkek çocuk dünyaya getirece¤ini, bu çocu¤un ya bütün
dünya ülkelerine egemen bir raja ya da dünyay›
cehaletten, yan›lsamalardan ve fliddetten kurtaracak bir Buda olaca¤›n› söylediler.
Mahamaya’n›n hamileli¤inin dokuzuncu ay›ndan itibaren göklerde ve yeryüzünde çeflitli alâmetler belirdi. Bu belirtiler, iflaretler meydana gelecek olaylar› göstermekteydi. Mahamaya do¤um
saatinin yaklaflt›¤›n› hissetti¤inde kocas›ndan
kendisini Devadaha’da oturan babas›n›n yan›na
göndermesini istedi. Yolculuk ekibi haz›rland›,
Mahamaya taht›revan›na oturdu ve yola ç›k›ld›.
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Nepal’in güneyinde ve Kapilavathu’nun do¤usunda bulunan Lumbini Korulu¤u’ndan geçerlerken, Mahamaya durmak istedi¤ini bildirdi. Alt›n
ifllemeli taht›revan›ndan inip a¤açlar›n aras›nda
yürüdü. Çiçeklerin kokusunu içine çekti ve kufllar›n flark›s›n› dinledi. Bir an için bafl› döner gibi
oldu. Korulu¤un ortas›ndaki dev bir banyan a¤ac›n›n dal›na dayanmak için elini uzatt›. Dal kendili¤inden ona do¤ru e¤ildi. Bu hâliyle, ayakta
dururken, hiçbir a¤r› duymadan ve hiçbir ac›
çekmeden Devalar’›n yard›m›yla do¤um yapt›.
Devalar beyaz bir ›fl›kla parlamakta olan çocu¤a
Benares ipeklisinden bir elbise giydirdiler. Elbiseye çocu¤un kalbinin hizas›na bir küçük elmas tak› takt›lar. Devalar çocu¤u annesinin kuca¤›na
verdiler. “Sevininiz kraliçemiz” dediler, “kudretli
bir o¤ul do¤urdunuz.” Çocuk hemen ayakta durdu ve dört yöne do¤ru yedifler ad›m att›. “‹nsanlar› cehaletten ve ac›dan kurtarmak için dünyaya
geldim” dedi. Ayn› gün çocu¤un ilerde evlenece¤i Yasodhara, en sevdi¤i ö¤rencisi olacak Ananda, arabac›s› olacak Channa ve at› Kahthakada
do¤du.
Mahamaya kuca¤›nda bebe¤iyle taht›revan›na
do¤ru yürürken Lumbini Korulu¤u’nun çevresindeki yerleflim yerlerinde dilsizlerin dili aç›ld›,
körler görmeye bafllad›lar, topallar yürüdü. Bütün
a¤açlar çiçek açt›.
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Mahamaya yolculu¤una devam etti ve Devadaha’da oturan babas›n›n saray›na gitti. O gece k›zkardefli Mahapajapati ile yaln›z kald›klar›nda,
ona flunlar› söyledi: “Sevgili kardeflim. Yak›nda
ben bedenimi terkedece¤im. O¤luma senin annelik yapman› istiyorum. O çok farkl› bir çocuk.
Bana söz vermeni istiyorum.” Mahapajati önce
kabul etmediyse de sonra a¤layarak kabul etti ve
ablas›na söz verdi.
Ertesi gün Mahamaya kardefli Mahapajapati’yi de
yan›na alarak saray›na döndü. Raja Sudhodana
o¤lu ile gözgöze geldi¤i an, içi büyük bir güçle
doldu. Do¤umdan yedi gün sonra Mahamaya a¤r›s›z ve ac›s›z bir flekilde, mutluluktan gülümseyerek öldü. Raja Sudhodana kar›s›n›n k›z kardefli
Mahapajapati ile evlendi.
O y›llarda Himalaya da¤›n›n eteklerinde yaflayan
Asita isimli bir münzevi vard›. Gördü¤ü bir çok
alâmet dolay›s›yla ola¤anüstü bir ruhun beden
ald›¤›n› anlam›flt›. Raja Sudhodana’n›n saray›na
giderek, çocu¤u görmek istedi. Çocu¤u görmesine izin verildi. Sidharta, bir potada eritilmifl alt›n
gibi bir ›fl›kla parl›yordu. Güzelli¤i ölçülerin ötesindeydi. Bir aleve benziyordu. Gökyüzündeki
y›ld›zlar gibi parl›yordu. Bulutlar›n aras›ndan s›yr›lm›fl bir sonbahar günefline benzeyen bu çocu¤a bakan Asita, sevinçle doldu. Manevî gözüyle
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Devalar’›n bin katl› bir gölgelik tuttu¤unu, alt›n
sapl› yak kuyruklar›n› sallad›klar›n› gördü. Bafl›
üzerinde beyaz gölgelik olan ve turuncu bir kumafl üzerine konmufl iri bir elmasa benzeyen bu
çocu¤a karfl› büyük bir sevgi duydu.
Asita, Satyalar’›n rajas› Sudhodana’n›n önüne gidip, onu selâmlad› ve sevinçten ç›nlayan gür bir
sesle flunlar› söyledi: “‹flte, kimseyle k›yaslanamaz olan, bütün insanlar›n bafl› olan, odur.” Sonra kendi ihtiyarl›¤›n› düflünerek derin bir yeise
kap›ld› ve a¤lamaya bafllad›. Onun a¤lad›¤›n› gören Sudhodana ve Mahapajapati flafl›rd›lar. Sudhodana korkuyla, “Çocu¤un gelece¤inde bir tehlike mi gördün?” diye sordu. Münzevi ermifl Asita flöyle dedi : “Bu çocukla ilgili olarak kötü hiçbir fley görmüyorum. Ona hiçbir tehlike gelemez,
çünkü o s›radan bir varl›k de¤il. Korkmay›n, en
yüksek ilham nuruna erecek, Dharma çark›n› çevirecektir. Çok aç›kl›k içinde bir görüfle sahip
olacakt›r. Birçok insan›n ebedî mutlulu¤u için
sonsuz bir flefkat ve merhametle, kutsal hayat›n›n
etkisini çok uzaklara kadar yayacakt›r. Ben ise
yaflam›m›n son demlerindeyim. Onun Dharma
çark›n› çevirmesini izleyemeyece¤im. Bunun
için bir an kederlendim. Hepsi bu.”
Sonra münzevi ermifl Asita, çocukta gördü¤ü
otuz iki alâmeti aç›klad›: “Ayak tabanlar›nda bin
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çizgili tekerlek flekli var, topuklar› geliflmifl ve yuvarlak, ayak parmaklar› uzun, elleri ve ayaklar›
yumuflak, ellerinde ve ayaklar›nda çizgiler var,
bacaklar› gazal baca¤› gibi, kollar› ayaktayken
e¤ilmeden dizkapaklar›n› tutabilecek kadar
uzun, erkeklik uzvu bir k›n içinde sakl›, bedeni
tunca ve rengi de alt›na benziyor, derisi toz tutmayan ince bir ya¤la kapl›, kafllar›n›n ortas›nda
ince beyaz k›llar var... E¤er sarayda kal›rsa cihana hâkim bir hükümdar olacak. E¤er saray› b›rak›p zahitlerin gezgin hayat›na kat›l›rsa bir Arhat,
bir Buda olacak.”
Sözlerini bitirdikten sonra ermifl Asita saraydan
ayr›ld›. Sudhodana ve Mahapajapati’nin içini
sevgi, sayg› ve sevinç kaplam›flt›. Ermifl Asita’n›n
sözlerinin etkisiyle çocu¤a ‘amac›n› gerçeklefltiren’ anlam›na gelen Sidhartha ismini koydular.
Sidhartha Gotama için süt nineleri ve bak›c›lar
tutuldu, Mahapajapati’ye yard›m ediyorlard›. Çocu¤u s›caktan, so¤uktan, ya¤murdan, tozdan korumak için bafl›n›n üzerinde beyaz bir flemsiye
tafl›yorlard›. Bir lotus çiçe¤ine benziyordu, halk›n
sevgilisi olmufltu. Sesi, Himalayalar’da yaflayan
karavika kufllar›n›n c›v›lt›s› gibi güzeldi. Önceki
hayat›nda yapt›¤› ifllerin sonucu olarak bak›fllar›
çok keskindi. Devalar’›n gördü¤ü her fleyi, gelece¤i görebiliyor, hakikatleri keflfedebiliyordu.
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Daha dört yafl›ndayken Sakyal›lar’›n geleneksel
Tarla Sürme fienlikleri s›ras›nda Raja Sudhodana
flenli¤in aç›l›fl› için saban›n› sürmeye bafllad›¤›nda, o¤lunun bir a¤ac›n alt›nda yogi gibi oturdu¤unu ve meditasyona dald›¤›n› görmüfltü. Rajan›n o¤lu saatlerce meditasyonda kalm›fl, a¤ac›n
gölgesi onu güneflte b›rakmamak için yerinden
k›m›ldamam›flt›. Bu durumu izleyen raja, o¤lunun karfl›s›nda e¤ilmifl ve ona sayg›s›n› belirtmiflti. O gece Sudhodana yerdeki ifllemeli Hint hal›s›n›n üzerinde ba¤dafl kurup o¤luyla yüzyüze
oturdu. Gece boyunca bildi¤i kadar›yla Dharma’y› ona aç›klad›.
Sidhartha’n›n çocuklu¤u ola¤anüstü olaylarla geçiyordu. Bir gün bir tap›na¤a girdi¤inde, tap›n›lan semboller canlan›p ona secde etmifllerdi.
Okulda k›sa zamanda okumay› ve yazmay› ö¤renmiflti. S›n›fta hep birinci geliyordu. Babas›
onun için üç saray yapt›rm›flt›: Birincisi ya¤mur
mevsimi için, ikincisi yaz mevsimi için ve üçüncüsü k›fl mevsimi içindi.
Sidhartha on alt› yafl›na geldi¤inde ülkedeki bütün gençlerin kat›ld›¤› bir savafl sanatlar› yar›flmas› düzenlendi. Ok atma yar›fl›nda, att›¤› ok yedi
a¤ac› delip geçerek hedefine ulaflt›. Sidhartha her
dalda birinci gelince, Suprabudha k›z› Yosadhara’yla evlenmesine izin verdi. Rahula ad›n› verdikleri bir o¤ullar› oldu. On üç y›l saraylar›nda
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keder, ac› ve ›st›raptan uzak mutlu yaflad›lar.
Sidhartha yirmi dokuz yafl›na geldi¤inde babas›na, çevre koruluklarda gezintiye ç›kmak istedi¤ini söyledi. Babas› arabac› Channa’ya haber gönderip, Kanthaka isimli atla arabas›n› haz›rlamas›n› emretti. Birinci gezintisinde ihtiyarl›k ile, ikincisinde hastal›k ile, üçüncüsünde ölüm ile ve
dördüncüsünde gezgin bir derviflle karfl›laflt›. Sidhartha arabas›ndan inip ‘Neden bafl›n›z› trafl ettirip sari giymiflsiniz’ diye sordu. ‘Ben evini bark›n› terketmifl biriyim’ dedi adam. ‘Bu sözün anlam› nedir’ diye sordu Sidhartha. ‘Bu sözün anlam›
insan›n kendisini huzur içinde baflkalar›na hizmet etmeye, hay›r ifllemeye ve daima iyilik yapmaya adamas›d›r’ dedi adam.
Sidhartha Gotama çok etkilenmiflti. Arabac›
Channa’ya saraya dönmesini, kendisinin orada
kalaca¤›n› söyledi. “Peki” deyip, uzaklaflt› arabac›. Sidhartha hemen orada saçlar›n› kesip, elbiselerini ç›kartt› ve bir sari giyerek dervifllerin
gezgin hayat›na kat›ld›. Köylerde dolaflt›, yemek
dilendi, gurulardan ve bilgelerden ders ald›. Bilge Alara Kalama’dan meditasyonun tüm aflamalar›n›, Atman ö¤retisini ö¤rendi. Kalama ona
flöyle dedi: “‹nsan kendini kendinde yok etmeyi
ö¤renince, kufl nas›l kafesinden kaç›p kurtuldu¤unda özgürce göklerde uçarsa, ruh da öyle be27

denden kurtulup özgürlü¤e ve ayd›nlanmaya eriflir.” Sidhartha o gece meditasyon yaparken bu
sözleri düflündü ve kendi kendine flöyle dedi:
“Ben tam ve mutlak bir kurtulufl, uyan›fl, ayd›nlanma istiyorum. ‹nsan bir ruha ba¤›ml› olmaktan da kendisini kurtarmal›.”
Sidhartha ertesi gün Kalama’n›n yan›ndan ayr›ld›. Tafll›k bir araziden geçerken karfl›s›na Mara
ç›kt› ve ona e¤er dervifllik yolunu b›rak›p saray›na ve ailesine dönerse, yedi gün içinde dünyan›n hükümdarl›¤›n› verece¤ini söyledi. “Hay›r”
dedi Sidhartha, “sözümden ve yolumdan dönmeyece¤im.”
Sidhartha alt› y›l boyunca oruçlarla, meditasyonlarla, bir deri bir kemik kalana kadar manevî çal›flmalar yapt›. Bir gece rüyas›na Mahamaya girdi
ve o¤lunun bedeninin bu kadar zay›flad›¤›n› görüp gözyafl› döktü. Sidhartha kat› çileci yaflam üslûbunun ayd›nlanmak için yeterli olmad›¤›n› anlad›. Ertesi gün yak›nlardaki bir ormana yürüdü,
akflam oldu¤unda o bölgede kutsal say›lan ve Bilgelik A¤ac› denilen büyük bir incir a¤ac›n›n alt›na oturdu. Kendi kendine, “Bedenim kurusa bile
tam ayd›nlanmaya ulaflmadan buradan kalkmayaca¤›m” dedi. May›s ay›n›n dolunay gecesiydi.
Köy a¤as›n›n k›z› Sucata, kutsal incir a¤ac›na
sunmak için süt ve pirinç kar›fl›m› olan bir yiye28

cek haz›rlam›flt›. Ba¤dafl kurmufl, gözleri kapal›
oturan Sidhartha’y› görünce onu a¤ac›n perisi
zannetmifl ve getirdi¤i yiyece¤i onun önüne b›rakm›flt›. O gece Mara ve yard›mc›lar› tekrar önüne gelip, onu yoldan ç›karmaya çal›flt›lar. Sidharta’n›n onlara söyledi¤i söz, “Bilgelerin hakiki bilgeli¤inin peflindeyim” oldu. Sonunda Mara ve
k›zlar› (arzu, flehvet ve tutku) yenilip yan›ndan
ayr›lmak zorunda kald›lar. O gece meditasyondayken, keflf gözüyle daha önceki yaflamlar›n›,
bir bedenden ç›k›p öteki bedene giren parlayan
y›ld›z formundaki kendi varl›¤›n› gördü. Dünya
yaflam›ndaki ac›y› ve ac›dan kurtuluflu, Dharma
bilgisini, meditasyonu, dervifl toplulu¤u Shanga’n›n önemini gördü. Sabaha karfl› günefl ilk
›fl›nlar›n› yayarken Sidharta gözleri aç›k bir flekilde meditasyon yap›yordu. O s›rada tam ve en
son ayd›nlanmay› yaflad›. fiöyle dedi “Yan›lsamalardan kurtard›m kendimi.”
Sucata’n›n b›rakt›¤› yiyece¤i k›rk dokuz parçaya
böldü. Yedi gün Bilgelik A¤ac›n›n alt›nda oturdu;
yedi gün ayakta durdu; yedi gün a¤ac›n çevresinde dolaflt›; yedi gün Racayatana a¤ac›n›n alt›nda
oturdu; yedi gün Akapala a¤ac› alt›nda, yedi gün
Mukalinda a¤ac› alt›nda, yedi gün Racayatana
a¤ac›n›n alt›nda oturdu. Böylece 49 günü tamamlad› ve Dharma’y› aç›klamak için Benares’e
do¤ru yola ç›kt›. Takipçileri oluflmaya bafllad›.
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Takipçileri ço¤ald›kça, Buda’n›n ö¤retilerine
dayal› bir dinsel düzen olufltu, manast›rlar kuruldu. Ayd›nlanmadan sonra k›rk y›l boyunca bütün
Hindistan’›
dolaflt›.
Öldü¤ünde
seksen
yafl›ndayd›.

7. B ud a ‹ m ge s i

Budist gelene¤in erken tarihinde Buda, imgesel
biçim ile temsil edilmiyordu. Buda’n›n küllerinin
ve di¤er “kutsal emanetlerin” gömüldü¤ü stupalar ve Buda’n›n alt›nda ayd›nlanmay› deneyimledi¤i “Ayd›nlanma A¤ac›”, Budistler’in erken dönemlerde tap›nma nedenleriyle kulland›klar›
sembollerdi. Di¤er erken dönem Budist semboller ikonografik olarak haz›rlan›p kullan›l›yordu.
Bunlar aras›nda Buda’n›n ö¤retisini ve onun ‘asil
günefl’ flemsiyesini temsil eden tekerlek sembolü
de vard›.
‹lk Buda imgesi, milattan sonra ikinci yüzy›lda
Kanishka’daki Hindistan Kushana (Kuflana) Krall›¤›’nda kullan›lmaya baflland›. Yeni Mahayana
ö¤retisinde sevgi ve tap›nma duygular›n› artt›rmak için kullan›lmas›yla Buda imgelerinin say›s›
ço¤ald›.
‹ki çeflit Buda imgesi vard›r:
1. Hint tipli Buda figürleri Mathura’da üretilmiflti,
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2.Helenistik tipli Buda figürleri kuzeybat› Hindistan’daki Gandhara’da üretilmifltir.
“Buda imgelerini üreten sanatç›lar, bir “Büyük ‹nsan”›n sahip oldu¤u 32 özelli¤i kullanma gelene¤ini sürdürdüler. Örne¤in saçlar bafl›n üzerinde
topuz yap›l›r ya da türbanlan›r. Kulaklar büyüktür. Al›nda bir iflaret vard›r. Ellerin ve parmaklar›n
durufl flekilleri (mudralar) çok önemlidir. Buda’n›n yaflam›nda karfl›laflt›¤› olaylar› sembolize
eden mudralar, inançl› bir Budist’e hemen bir hikâye anlatmaya bafllar.
Budist dünyan›n her yan›nda farkl› boyutlarda,
biçimlerde ve farkl› üslûplarda üretilmifl Buda
imgelerine rastlanabilir. Örne¤in Çin’de Loyang
yak›nlar›ndaki Lung Men Ma¤aralar›’nda boyutlar› on sekiz metre ile birkaç santimetre aras›nda
de¤iflen yüz bine yak›n Buda imgesi vard›r.” (Rosemary Goring : 77)

8. Bu da D o¤a s ›

Güçlü ve soylu olan, içsel kahramanl›k yaflam›
yaflayan, her fleyi fethetmifl olan, her zaman saf
olan, yolculu¤un sonuna ulaflm›fl olan, Buda gibi
uyanm›fl olan bir insana Brahmin denir.
Buda do¤as› kavram›, her canl› varl›¤›n içinde tafl›d›¤› içsel potansiyeli ifade eder. Genellikle in31

sanlar içlerinde tafl›d›klar› bu potansiyelden, bu
“krall›k”tan habersizdirler. Fakat bir kere “uyand›klar›nda” ve bu hazinenin örtüsünü açt›klar›nda, tinsel olarak geliflmeye bafllarlar. Buda do¤as› bir “tinsel embriyo” gibidir ve bütün canl› varl›klar›n içindedir. Dolay›s›yla her canl› varl›k Buda olabilir çünkü Budal›k potansiyeline sahiptir.
Bu kavram Mahayana Budizmi’nde gelifltirilmifltir ve Tathagata-garbha ya da Buda potansiyeli
fikriyle ba¤lant›l›d›r. Bu kavram Zen Budizm için
çok önemlidir.
Zen meditasyonunun amac›, insan›n içindeki Buda do¤as›n› aç›¤a ç›kartmas›d›r. Bu dünyada yaflaman›n ere¤i ise insan›n herkese içindeki Buda
do¤as›n› gösterecek flekilde yaflamas›d›r. Yemek
piflirme, bahçe düzenleme, temizlik yapma gibi
alçak gönüllü hizmetlerle de bu gerçeklefltirilebilir. Bütün bunlar “içsel dinginlik” ile yap›l›r. (‹slâm’daki “sekinet” kavram›yla benzerlik tafl›r.)
Böyle bir yaflamda her fley kendili¤inden ya da
do¤açlamayla, do¤al bir flekilde yap›l›r.
“Bütün insanlar›n Tanr›’n›n suretinden yarat›ld›¤›
fleklindeki Hristiyan kavram›ndan ve bütün insanlar›n bir ruh (Atman) ya da kendilik (self) ile
do¤duklar› fleklindeki Hindu kavram›ndan kavramsal olarak çok farkl› olsa da, Buda do¤as› kavram› bütün insanlara evrensel bir imkân ve ümit
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sa¤lad›¤› için bir benzerlik de tafl›r.” (Rosemary
Goring : 77,78)
“Buda, Bo a¤ac›n›n alt›nda ayd›nlanmaya ulaflt›¤›nda, ‘Her fleyde ve her bireyde Buda do¤as›n›
görmek ne kadar harikulâde’, demiflti. Onun söylemek istedi¤i fley, zazen (meditasyon) uygulad›¤›m›zda Buda do¤as›na sahip oldu¤umuz ve her
birimizin Buda oldu¤umuzdur. Uygulama derken, yaln›z Bo a¤ac›n›n alt›nda oturmay› ya da
bacaklar›n›z› çaprazlayarak oturmay› kastetmiyordu.... Buda’n›n söylemek istedi¤i, da¤lar›n,
a¤açlar›n, akan sular›n, çiçeklerin ve bitkilerin,
yani her fleyin, oldu¤u gibi Buda’n›n yolu oldu¤udur. Bu, herfleyin Buda’n›n faaliyetini ald›¤›,
her varl›¤›n kendi yolu oldu¤u anlam›na gelir.”
(Shrunyu Suzuki : 138,139).

9 . B u d a D i si p li n i

Buda Sasana, Buda Disiplini anlam›na gelen bir
terimdir. Asya ülkelerinde Budizm dini ile efl anlaml› olarak kullan›l›r. Budist dinsel gelenek kavram›na efl olarak Budist cemaati, ritüelleri, ahlâksal ilkeleri, sosyal geliflimleri ve Buda’dan kaynaklanan tinselli¤i içerir.
Örne¤in Burma, Sri Lanka ve Tayland gibi ülkelerde Buda Sasana konsülleri, hükümete ait
ajanslar olarak kurulmufllard›r ve Budizm diniyle
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ilgilenirler.
“fiu befl fleyle olan ba¤›n›z› kesin : bencillik, flüphe, yanl›fl sofuluklar, flehvet ve nefret. fiu befl fleyden kurtulun : bir bedenle do¤ma arzusu, bedensiz do¤ma arzusu, bencillik, huzursuzluk, cehalet. fiu befl fleyi gelifltirin : iman, gözlemcilik,
enerji, kontamplasyon, vizyon. fiehvet, nefret, aldan›fl, gurur ve yanl›fl görüfl zincirlerini k›rmay›
baflaran kifli, nehrin öteki yakas›na geçmeyi baflarm›flt›r.” (Dhammapada, Penguin, s.87. )
“Theravada Budizmi’nde, Buda Sasana’n›n Buda’n›n ö¤retisinin dokuz özel biçimi olarak özel
bir anlam› vard›r: 1) Çözümlemeler, 2) Söylevler,
3) Yorumlar, 4) Mucizeler, 5) Önceki Yaflam Hikâyeleri, 6) Resmi Aç›klamalar, 7) Düzyaz›lar, 8)
Atasözleri, 9) M›sralar.” (Rosemary Goring : 78)

34

II. B ÖLÜM
B UDA ’N IN Ö⁄RET‹S‹

1. Bu di zm

Budizm’e göre bir insan çok az kutsal söz söylüyor fakat bu sözlerin yaflant›lar›n› yafl›yorsa, tutkudan, nefretten ve yan›lsamadan özgürleflmiflse,
do¤ru görüfle ve özgür bir zihne sahipse, flimdi ve
sonras› için hiçbir arzu susuzlu¤u yoksa, böyle
bir insan›n yaflam› “Kutsal Yaflam”d›r.
Günümüzde befl yüz milyondan fazla takipçisi
olan Budizm; 2500 y›l önce Hindistan’da (Bharat) ortaya ç›km›fl bir düflünce ve pratik (uygulama) gelene¤idir. fiimdi dünya çap›nda bir din olmufltur. Budizm’in ilkeleri Buda’n›n (Sidhartha
Gotama) ö¤retisinden al›nm›flt›r. Buda, süregiden
bir ayd›nlanm›fl varl›klar silsilesinden biri olarak
görülmektedir. Budistler, dünyevî arzulardan s›yr›larak ayd›nlanmaya eriflenlere “Buda” derler.
Baz›lar› Budizm’i bir din, baz›lar› bir felsefî bir
sistem olarak kabul eder. Budizm Tanr›’dan hemen hemen hiç bahsetmez.
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Buda’n›n ö¤retisi “Dört Soylu Hakikat” içinde
özetlenmifltir. Dördüncü seviyede insan evrensel
deneyim olan ac›dan kurtulur. Ac›dan kurtuluflu
sa¤lamak, yolun varoldu¤unu onaylar. Ö¤retinin
merkezindeki ilkelerden biri, Karma kanunudur.
‹yi ve kötü fiillerimiz, bu yaflamdayken mükâfat
ya da cezayla sonuçlan›r ya da tekrar do¤umlara
yol açar. ‹nsanlar, karma zincirini k›rabilirler.
Buda’n›n Yolu’na teslim olmak, Sekiz Katl› Yol
içinde belirtilen ahlâksal çal›flmalar (sila), meditasyon (samadhi) ve hikmet (panna) arac›l›¤›yla
gerçekleflir.
Budizm’de ifllenmemesi gereken on büyük günah flunlard›r: Adam öldürmek, h›rs›zl›k, iffetsizlik, yalan, iftira atmak, kötü söz söylemek, dedikodu yapmak, k›skançl›k, kötülük yapmak ve
imans›zl›k.
Buda’n›n Sekiz Katl› Yolunun amac› Nirvana’d›r.
Nirvana bütün arzu, öfke ve benlik atefllerinin
‘sönmesi’ ve kendili¤in, sonsuzlu¤un içinde çekilmesi, emilmesidir. Tüm dikkatin, ilginin, zaman›n, enerjinin bu iflte yo¤unlaflmas›d›r.
Budizm’de bütün Budalar’a büyük sayg› gösterilir. Gotama’n›n ise özel bir önemi ve yeri vard›r.
“Budist cemaat içinde her zaman düflünce ve uygulama farkl›l›klar› olmufltur. Üç temel Budist gelenek flunlard›r:
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1. Hinayana (Küçük Araç, Küçük Yol) Budizmi
2. Mahayana (Büyük Araç, Büyük Yol) Budizmi,
ki özellikle Uzak Do¤u’da yayg›nd›r.
3. Vajrayana (Elmas Araç, Elmas Yol) Budizmi,
ki özellikle Tibet’te ve dünyaya yay›lm›fl Tibet
cemaatlerinde yayg›nd›r. Tibet Budizminden
farkl›d›r.
Bu üç gelenek Bat› ülkelerinde de faaliyet göstermektedir.
Budizm’in ilk dönemlerinde geliflen Hinayana
gelene¤ini günümüzde Theravada Budizmi temsil etmektedir. Hindistan, Sri Lanka, Güneydo¤u
Asya’da bulunmaktad›r. Hinayana gelene¤inde
Nirvana’ya eriflmek ve Arhat olabilmek için kiflisel çaba göstermek esast›r. Mahayana gelene¤inde ise vurgu noktas›, bütün canl› varl›klar› ayd›nlanmaya ulaflt›rmaya kendisini adam›fl Bodhisatva ideali ve evrensel Budal›k üzerindedir.” (Mel
Thompson : 31)
Budizm çeflitli ak›mlar ve çeflitli okullar ihtiva
eder. Buda hiçbir zaman ö¤rettiklerini yazmam›flt›. Bu görev ölümünden sonra flakirtleri taraf›ndan yerine getirilmifltir. Budist doktrini ö¤retileri,
yaz›ld›kça iflledi¤i temalara göre farkl› sepetlere
konuldu¤u için Tripitaka (Üç Sepet) ad›n› alan
Pali Canon’da yaz›lm›flt›r.
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“Tripitaka flu bölümlere ayr›lm›flt›r:
1.Vinaya – Pitaka : Ahlâkî ‹lkeler Kitab›
2.Sutta – Pitaka : Ö¤reti Kitab› (Dhammapada’y›
içerir).
3.Abhidhamma – Pitaka : Felsefe ve Psikoloji Kitab›”
Theravada Budizmi, erken Budist yazmalar›ndaki kat› ve dar ö¤retiye dayan›r. Kurtulufl yaln›zca
kat› disiplini kabul eden ve amaca ulaflmak için
gerekli olan çabay› gösteren birkaç kifli için
mümkündür.
Mahayana Budizmi ise daha liberaldir ve popüler bir dindarl›¤› uygun bulur. Kurtuluflun herkes
için mümkün oldu¤unu ö¤retir. Kiflisel Kurtar›c›
Bodhisatva doktrinini tan›t›r.
Budizm yay›ld›kça içinden baflka okullar da türemifltir. Bunlar aras›nda Chan ya da Zen, Lamaizm, Tendai, Nichiren, Pure Land ve Soka Gakkai
okullar› vard›r. Son dönemlerde Budizm, Bat›’da
artan bir ilgi görmektedir.
Budist metinlerin tek tam kitab› Tripitaka ya da
Pali Canon’dur. Geleneksel Theravada Budizmi’nin temel ö¤retilerini kapsar. Fakat öteki okullar da, öz olarak, Sanskritçe yaz›l› ayn› kitab› kabul etmektedirler. Mahayana Budizmi ise birçok
baflka metni de otorite kabul etmektedir.
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“Budist inanç ve uygulamalardaki farkl›l›klar› temellendirmek, kontrollü davran›lmas› gereken
bir amaçt›r. Budizm’in amac› tinsel geliflmeyi
sa¤layacak koflullar› yaratmak, ac›ya yol açan
ba¤lardan kurtulmak, özgürleflmektir. Meditasyon, kiflisel disiplin ve çeflitli tinsel uygulamalar
da bu amaçla kullan›lan yöntemlerdir.
Bu genel amaç, Budizm’in, organizasyon, tören
ve inanç kal›plar› konusunda sosyal ve kültürel
durumlara göre farkl›l›k göstermesini mümkün
k›lm›flt›r. Yaklafl›k olarak bir milyar insan›n Budizm’in etkili oldu¤u bölgelerde yaflad›¤› söylenebilir.” (Rosemary Goring : 78)
“Buda’n›n ö¤retisinin bafll›ca özelli¤i, Buda’n›n
uyanma, ayd›nlanma sonucu bulmufl oldu¤u gerçekleri, birer do¤ma olarak sunacak yerde, uyanma ayd›nlanma yöntemini ö¤retmeyi ve böylelikle yöntemi ö¤renen kimselerin kendi çabalar›yla
bu gerçekleri kendileri bulup yaflant›sal deneyimle do¤rulamalar›n› öngörmesi, Budal›k Yolu’nu herkese aç›k tutmas›d›r.” (‹lhan Güngören,
Buda ve Ö¤retisi, s.88).

2. D ör t S oyl u H aki k at (A r i ya S ac ca )

Buda’n›n ö¤retisinin kalbi Dört Soylu Hakikat’tir.
Buda taraf›ndan ö¤retilen Dört Soylu Hakikat,
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Theravada Budizmi’nin kalbini oluflturur. Genel
olarak Budist ö¤retinin de merkezidir. Bu Dört
Soylu Hakikat soyludur, çünkü hakikidir. Çünkü
soylu bir kifli (Buda) taraf›ndan ö¤retilmifllerdir ve
soyluluk hâli yarat›rlar.
“Dört Soylu Hakikat flunlard›r:
1) Dukha : Bütün varolufl biçimleri ve özellikle
insan varoluflu ac› çekmeyle karakterize edilir.
2) Samudaya : Ac›n›n nedeni arzular ve tutkulard›r(tanha).
3) Nirodha : Arzular›n ve tutkular›n kaynaklar›n›n
kurutulmas›yla ac› sona erdirilebilir.
4) Magga : Arzular›n ve tutkular›n kaynaklar›n›
kurutacak olan, Sekiz Katl› Soylu Yolun uygulanmas›d›r.
Dukha genellikle ac› çekmek olarak tercüme
edilse de, daha genifl anlam›nda sorunlar›, tatminsizlikleri ve hastal›klar› da kapsar. Dolay›s›yla mutluluk anlar›nda, haz veren deneyimlerde
ve doyumlarda da bulunur. Bunlar gerçek olsalar
bile ac› ve tekrar do¤um ile sonuçlan›rlar.
Buda’n›n sorgulamas› ac›n›n anlafl›lmas› ve ortadan kald›r›lmas› üzerineydi. Bunu kendi üzerinde gerçeklefltirmeyi baflaran kifli, baflkalar›na da
yard›mc› olabilirdi.
Buda, Dört Soylu Hakikat doktrini içinde bir tin40

sel doktor rolü oynuyordu. Önce insan›n yaflamdaki en büyük sorununu tespit ediyordu (ac›).
Sonra ac›n›n nedenlerini tespit ediyordu (arzular
ve tutkular). Sonra tedavi üzerinde çal›fl›yordu
(arzu ve tutkular›n ortadan kalkmas›). En sonunda
tedaviyi sa¤layacak bir ‹yilefltirme kursunu, Sekiz
Katl› Yol’u öneriyordu.” (Rosemary Goring : 34)

3. Ac › Çe km e v e Ke n di l i¤ i Ol u flfltturan Be flfllli De m e t

Koflullu olan her fley geçicidir. Koflullu olan her
fley ac› verir. Bütün durumlar, olaylar öznesizdir.
Kifli bunlardaki hikmeti gördü¤ünde ac› veren
fleylere ba¤lanmaktan kurtulur. Bu aç›kl›k, safl›k
yoludur.
Dukha kavram›n›n üç yan› vard›r:
1.S›radan ac› çekme (dukha – dukha).
2.De¤iflimden dolay› ac› çekme (viparinama –
dukha).
3.Koflullanmalardan dolay› ac› çekme (samkhara- dukha).
Bunlardan en önemlisi üçüncüsüdür. Bir “varl›k”, bir “birey” ya da “ben”den söz etti¤imizde
neden söz etmifl oluruz? Budist psikolojide fiziksel ve zihinsel güçler her zaman de¤iflen fleyler
olarak görülürler. Kendili¤i (self) oluflturan beflli
flunlard›r:
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1.Beden ve duyu organlar› (rupa, matter):
Fiziksel beden sürekli olarak de¤iflir ve çevresindeki koflullara ba¤›ml›d›r. Onlar arac›l›¤›yla deneyimledi¤imiz duyu organlar› da bu ‘biçim’e
(rupa) dahildir. Fiziksel gerçeklik alan›ndad›r.
2.Duyusal veriler ve zihin (sensasition, vedana):
Vedana, befl duyu arac›l›¤›yla edindi¤imiz duyusal verileri ve zihinde üretilen idealar› (düflünceleri) kapsar. Budist ö¤retide ‘zihin’ (mind), alt›nc›
duyum organ› olarak görülür. Dünyay› gördü¤ümüz bedensel göz gibi, bu zihin gözü de düflünce ve kavramlar› görmemizi sa¤lar.
3.Alg› (sanna, perception):
Bir fleyi deneyimledi¤imiz süre içinde, o fleyi
kavramlaflt›rmaya, dile ve düflüncelere çevirmeye de bafllar›z. O fleyi, bir baflka fleyin karfl›s›na
yerlefltiririz. Dünyadaki yolumuzu alg›lar›m›z sayesinde buluruz. Alg›lar›m›z olmasa “ham duygular” ve “duyumlar” seviyesinde kal›r›z.
4.Zihinsel oluflumlar, koflullanmalar (manas,
sanskar):
Alg›lad›¤›m›z fleylerle iliflki içine gireriz. Bu iliflkiler sonucunda içimizde haz ya da ac› gibi duygular aç›¤a ç›kar. E¤er haz duyarsak tekrar deneyimlemek isteriz, ac› duyarsak deneyimden kaç›r›z.
Korkar›z. ‹çimizde al›flkanl›klar oluflur. Bu sanskarlar›m›z, bizim koflullu tepkilerimizi belirler.
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5.Bilinç demeti (vinnanakhandha):
“Bilinç (vijnana), di¤er skandalar›, demetleri bir
arada tutar. Duyumlar›n, alg›lar›n ve zihinsel oluflumlar›n ortaya ç›k›fllar›nda belirleyici olabilir.Her
melekemizin kendine özgü bilinci vard›r, örne¤in
‘göz bilinci’ gibi.” (Mel Thompson : 76).
“Nirvana’ya ulafl›lmad›kça, bilinç yeniden do¤umlar›n nedeni olur. Ölüm an›nda fiziksel beden, duyumlar, alg›lar sona erer. Fakat fiillerin
kay›tlar›ndan oluflan sanskarlar ile ayr› bir kendilik olarak bilinç devam eder. Bundan ancak sekiz
katl› soylu yol sayesinde kurtulunabilir.
Budist psikolojiye göre sabit ve de¤iflmeyen
“kendi” (self), “ruh” (soul) ya da “benlik” (ego)
olarak adland›r›lan bir fley yoktur. Her fley de¤iflmektedir.” (Rahula : 19 - 23).

4 . K a rm a Z i n c i r i

Antik karma kanunu düflüncesinde, insanlar›n fiillerinin sonuçlar› birikmekte ve birçok hayat boyunca yeniden do¤umlara yol açmaktad›r. Bu
düflünce sonralar› kiflisel Atman inanc›yla bütünleflmifltir. Buda ise böyle bir sabit Atman düflüncesini reddetmifltir. Dura¤an bir kimlik olarak kiflilik, bir yan›lsamad›r. Enerjinin beflli demetin
boyunduru¤undan kurtulmas›, cehaletten kurtuluflla mümkündür.
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Budist karma fikri (kamma), “edimlerimizin, fiillerimizin sonuçlar› vard›r” fleklinde tan›mlanabilir. Bu tan›m, yaln›zca “flimdiki durumun geçmiflteki fiillerimiz, davran›fllar›m›z taraf›ndan belirlendi¤i” flekliyle kullan›lmamal›d›r. Çünkü “de¤iflim” olana¤›n› ortadan kald›r›r ve Budist ö¤retiye
ters düfler. Karma ilkesine göre e¤ilimler (klesha),
fiillere yol açar, bu da sonuçlar› (vipaka) do¤urur.
Bu ise ba¤›ml› oluflum fleklinde betimlenen de¤iflim sürecinin yaln›zca bir yan›d›r. Öyleyse “geçmiflte yap›lm›fl fiiller”, flimdiki durumun içinde
yaln›zca bir unsurdur, fakat belirleyici bir unsurdur. Çünkü geçmiflinizin biriktirdi¤i etkiler, sizin
flu andaki deneyimi, “nas›l deneyimledi¤inizi”
belirler.
Buda, mutluluk ya da ac› duygusuna neden olan
üç yanl›fl anlay›fl oldu¤unu aç›klam›flt›r:
1. Mutluluk ve ac›n›n tamamen geçmifl karmam›za ba¤l› oldu¤u;
2. Onlar›n tanr›lar›n ifadesiyle belirlendi¤i;
3. Onlar›n denetim d›fl› olarak, flans ya da kaderle belirlendi¤i .
Geçmiflte yap›lm›fl kötü fiillerin flimdiki etkileri,
bireyin kalitesinin ne oldu¤una ba¤l›d›r. Buda bu
konuda flu imgeyi kullan›r: Bir tutam tuzu küçük
bir bardak suya att›¤›m›zda etkisi çok olur, bir nehire att›¤›m›zda ise etkisi az olur. Dolay›s›yla ay44

n› “fiil”, farkl› insanlarda farkl› etkiler üretir. Geçmifl fiiller duyusall›k ya da duyarl›l›k (vedana)
içinde bir unsurdur. Di¤er bir deyiflle, sizin flimdi
fleyleri nas›l deneyimledi¤iniz, bir ölçüde geçmifl
fiillerinizin ve deneyimlerinizin bir parças›d›r.
Varolufl akar, her fley de¤iflir, fakat hiçbir fley bütünüyle kaybedilmez.
“Budizm kaderci de¤ildir. Karma ilkesi size geçmifl fiillerinizin ve sonuçlar›n›n sorumlulu¤unu
kabul etmenizi, flimdiki deneyimi nas›l biçimlendirdiklerini tan›man›z›, flimdiki anda seçme
özgürlü¤ünüzü kullanarak geçmiflten gelen negatif etkileri reddetmenizi söyler.” (Mel Thompson : 37)

5 . S e k iz K a t l › S o y l u Y o l ( A r i y a A t h a n g i k a M a g g a )

Yollar›n en iyisi Sekiz Katl› Soylu Yoldur. Hakikatlerin en iyisi Dört Soylu Hakikattir. Hâllerin en
iyisi tutkulardan kurtulmakt›r. ‹nsanlar›n en iyisi
anlayan ve görendir.
Buda’n›n dört soylu hakikatinin sonuncusu, sekiz
katl› soylu yoldur. Orta yol olarak da bilinir. fiehvet düflkünlü¤ü ile kat› cinsel perhizcilik aras›nda
orta yoldur. Sekiz katl› soylu yol flunlar› kapsar :

“1. Do¤ru ve Tam Görüfl (Samyag Drishti) : Gerçeklikle ilgili Budist görüflün temel bir fark›ndal›¤›d›r. Bu olmadan sezgiler ve keflfler aç›lmaz ve
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“Yolu” izlemek için bir neden olmaz.

2. Do¤ru ve Tam Anlay›fl (Samyag Samkalpa):
Bilginin, kiflisel yarg› ve niyetle ba¤lant›l› olmas›d›r.
3. Do¤ru ve Tam konuflmak (Samyag Vak) : Gerçek ve do¤ru olandan söz etmektir.
4. Do¤ru ve Tam Aksiyon (Samyag Karmanta) :
Do¤ru ve tam aksiyon ya da fiiller, befl ilke temel
al›narak gelifltirilir : 1) Öldürmemek, 2) Verilmeyeni almamak, 3) Duyular› yanl›fl kullanmamak,
4) Yanl›fl konuflmamak, 5) Alkollü içki ve uyuflturucu kullanmamak.
5. Do¤ru ve Tam Hayat› Kazanma Yollar› (Sam yag Ajiva) : ‹lkelerle ifl yapmakt›r.
6. Do¤ru ve Tam Çaba Uygulamak (Samyag Uya yama) : Zihin kontrolünü, disiplini ve konsantrasyonu sa¤lamay› baflarmakt›r.
7. Do¤ru ve Tam Fark›ndal›k (Samyag Smriti) :
Budist zihin e¤itiminin temel bir unsurudur. Düflünürken, konuflurken ve bir fley yaparken “zihinsel aç›kl›k” içinde olmakt›r.
8. Do¤ru ve Tam Uyan›kl›k (Samyag Samadhi) :
‹ki düzeyden oluflur: 1) Samadhi : Konsantrasyonla zihnin ikilik olmayan duruma girmesidir.
Bölünmüfllükten kurtulmas›d›r. 2) Vipassana :
Sezgilerin aç›lmas›yla bilgeli¤in (prajna) baflla46

mas›d›r.” (Alan Watts, The Way of Zen : 71-73,
Türkçesiyle karfl›laflt›rabilirsiniz: Alan Watts, Zen
Yolu, 77-79).
“Sadece samadhi yeterli de¤il, samadhiden de
ç›kmak gerekli. Uyan›fl ve fark›na var›fl; prajnasamadhi’den ç›kmak, neyin ne oldu¤unun fark›na var›lmas›d›r. ‹flte bu ‘satori’dir.” (D.T. Suzuki,
Zen, Arma¤an Birgil derlemesi, s.85).

6. N ir v a na

Nirvana ya da nibbana, Hint dininde ve özellikle Budizm’de kullan›lan bir terimdir. Derin bir içsel özgürlük hâlini gösterir. Bat›’da geleneksel
olarak “yok olma” (annihilation, extinction) olarak yorumlanm›flt›r, fakat bu do¤ru de¤ildir.
“Samsara yan›lsamas›n›n ötesine geçmifl, geçilmesi çok zor olan çamurlu yolu aflm›fl, nehrin
öteki yakas›na geçmifl, flüphelerden ve geçici arzulardan kurtulmufl, derin kontamplasyon içinde
Nirvana’n›n sevincine ulaflm›fl olan kifliye ben
Brahman derim.” (Dhammapada, Penguin, s.92).
“Nibbana” sözcü¤ünün kökü “nibbati” fiilidir ve
“üfleyerek serinletmek” anlam›na gelir. Buda’n›n
“aldan›fl”, “h›rs” ve alt›nda “nefret etme” atefllerini söndürmüfl oldu¤unu ve bu yüzden çevresine
serinlik yayd›¤›n›, ba¤lardan özgürleflti¤ini, “saf”
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ve “sakin” oldu¤unu gösterir. Bu nitelikler, Buda’n›n Budist rahiplerin ve Budist gelene¤in takipçilerinin erifltikleri hâli gösterir.
Buda ayd›nland›ktan sonra “geçici Nirvana”s›n›,
yaflamdaki Nirvana’y› kazand›. Fakat ölene kadar
y›llarca sohbet etti, hizmet etti. Ölümüyle son
Nirvanas›n› (parinirvana) kazand›.
Erken Budizm, öldükten sonraki Nirvana’n›n anlam› üzerine fazla düflünce üretmemifltir. Cevaps›z bir soru üzerine düflünmeyi yarars›z bulmufltur. Öldükten sonraki Nirvana, cennet ya da yokolufl anlamlar›na gelmez.
“Mahayana okullar›n›n son dönem felsefî çal›flmalar›nda Nirvana, “boflluk” (shunyata) ve “Buda’n›n kozmik bedeni” (dharmakaya) gibi koflulsuzluk belirten kavramlarla ba¤lant›l› ele al›nmaya bafllanm›flt›r. Mahayana düflüncesi, bodhisattva idealini savunur. Bodhisatva son Nirvana’ya
eriflir fakat baflkalar›na flefkatle davranmak için
yeniden dünyaya gelmeye devam eder. Baflkalar›n›n Nirvana’y› ö¤renmesini sa¤lar. Nirvana
“yokluk” de¤ildir, yarat›c› ve olumludur.” (Rosemary Goring : 374)

7. Ayd›nlanma
Karanl›¤a götüren yolu b›rak›p, “Ifl›¤a Götüren
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Yol”u takip eden bilge kifli, kendi evindeki yaflam› terkedip “Özgürlük Yaflam›”na girer. Tek bafl›nal›k içinde en üst sevince ulafl›r. Sahip olma
duygusundan, arzulardan, zihnini karartan her
fleyden özgürleflir. Ifl›¤a götüren yolda zihnini iyi
e¤itmifl, ba¤l›l›klar›n zincirinden kurtuluflta sevinç bulmufl, tutkular›n karanl›¤›ndan özgürleflmifl olan kifli, Ifl›¤›n Yay›l›m›nda saf bir nur gibi
parlar. Bu ölümlü yaflamda dahi ölümsüz nirvana’y› zevk eder.
Birçok dinsel gelenekte geçen “ayd›nlanma” sözü, genel bir kavramd›r: Cehalet ve fark›nda olmama hâlinin ard›ndan “hakikatin gerçeklefltirilmesi” ve “fark›ndal›k”t›r.
Budist gelenekte özel bir önem tafl›yan Ayd›nlanma kavram› için, ‹sa’dan önce alt›nc› yüzy›lda
Hindistan’da Budha Gaya’da Bo a¤ac›n›n alt›nda
Buda’n›n yaflad›¤› ayd›nlanma deneyimi model
al›nm›flt›r. Budist gelenek, Buda’n›n nas›l sistematik olarak meditasyon yapt›¤›n› hat›rlar. Buda’n›n
“tinsel gözüyle” varolufl tabakalar›n› nas›l deldi¤ini hat›rlar. Geçmifl do¤umlar›n› an›msamas›n›, yeniden do¤maya yol açan kanunlar›n örtüsünü kald›rmas›n› hat›rlar. Dört soylu hakikati gerçeklefltirmesini hat›rlar. 1) Yaflam ac› çekmektir, 2) Ac› çekmenin nedenleri arzu ve tutkulard›r, 3) Arzu ve
tutkular gidince ac› duygusu kalkar, 4) Buna sekiz
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katl› yolu uygulayarak ulafl›l›r.
Bu ayd›nlanma deneyimiyle o bir Buda, “Ayd›nlanm›fl Olan” olmufltur. Onda bilgi ve deneyim
kristalize olmufltur. Yaflam›n varoluflsal ve kuramsal anlam› ona aç›lm›flt›r. Ayd›nlanma yoluyla
Buda, yaflarken geçici Nirvanas›na ulaflm›flt›r,
ölümüyle de nihaî Nirvanas›na eriflmifltir.
Erken dönem Budistleri Buda örne¤ini izlemifller
ve “arhatlar” olmufllard›.
“Mahayana gelene¤inin ayd›nlanmayla ilgili görüflleri çok farkl›d›r. Mahayana gelene¤inde “hikmet” (prajna), ayd›nlanma için, “dört soylu hakikat” ve “arhat olmak”tan daha önemli bir anahtar kavramd›r. Ayd›nlanma yavafl yavafl ya da birdenbire bir insan›n “kendi Buda do¤as›na” uyanmas›; kutsama, özgürlük ve safiyet duygular›n›
deneyimlemesidir. Mahayana bodhisatvas› ayd›nlanmaya eriflmeyi amaçlasa bile, ayd›nlanman›n nihai ürünlerini elde etmeyi (ölümden sonraki son Nirvana) sonraya b›rakm›fl, insanlar›n ayd›nlanmaya eriflmelerine yard›mc› olmak için bu
dünyada yeniden do¤may› göze alm›flt›r. Ya da
bütün varl›klara aktif olarak yard›m eden bir “aflk›n bodhisatva” olarak yaflamay› göze alm›flt›r.”
(Rosemary Goring : 160)
Bodhi,, özellikle Budizm içinde kullan›lan bir
Hint terimidir. Ayd›nlanma ve uyanma anlamlar›50

na gelir. Sanskrit dilindeki kökü “budh”, uyanmak anlam›ndad›r. Üç çeflit ayd›nlanma vard›r:
1) Buda’y› dinleyen bir ö¤rencinin ayd›nlanmas›,
2) Ba¤›ms›z ve ayr› bir insan›n ayd›nlanmas›; 3)
Evrensel bir Buda’n›n ba¤›ms›z olarak ayd›nlanmas› ve sonra baflkalar›na ayd›nlanmay› iletmesi.
“Theravada Budizmi’nde, Gotama Buda’n›n ayd›nlanmas› ölçüt al›n›r. Bu olay›n gecesinde Gotama Buda derin meditasyona oturdu¤unda, önce geçmifl bütün yaflant›lar›n› hat›rlam›flt›r. Sonra
bu dünyadaki yaflam›n temel anlam›n›n “ac›” oldu¤unu kavram›flt›r. Sonra ac› duyma sorununun
çözümü olarak dört soylu hakikati bulmufl ve
bunlar Budizm’in temeli olmufltur. Onun ayd›nlanmas›, tatminkârl›k ve memnuniyet duygusu
içeren bir deneyimdi. Burada vurgu, bu ayd›nlanma deneyiminin arkas›ndaki doktrinel inançtan çok deneyimin kendisindedir. Ve bu vurgu,
Budizm’deki tipik ortodoks inançtan çok, araflt›rma ve deneyimleme üzerindedir.
Buda’n›n alt›nda otururken ayd›nlanma deneyimi
yaflad›¤› a¤aca Ayd›nlanma A¤ac›, a¤ac›n bulundu¤u yere de Bodhgaya, Ayd›nlanma Yeri ad› verilmifltir.” (Rosemary Goring : 70, 71)
Ayd›nlanman›n yedi unsuru (bojjhanga) flunlard›r: (Bunlar üzerine de meditasyon uygulamas›
yap›l›r.)
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1. Fark›ndal›k (Sati, Smriti) : Bedensel davran›fllar, düflünceler ve konuflmalar›n fark›nda olmak.
2. Dharma’y› Tefekkür Etmek (Dharma vicaya) :
Doktrinin sorunlar› üzerinde tefekkür etmek.
3. Manevi Enerji (Viriya) : Yolun sonuna kadar
kararl›l›kla yürüyebilmek için gerekli enerjiyi,
meditasyonla kazanmak.
4. Sevinç (Piti) : Nefle ve sevinç dolu bir zihinsel
tutum kazanmak; kötümser, kasvetli, melânkolik
zihinsel tutumlar›n tam karfl›t›d›r.
5. Sakinleflmek (Passadhi) : Bedensel ve zihinsel
olarak rahatlay›p, sakinleflmek.
6. Uyan›kl›k (Samadhi) : Konsantrasyonla ikilikten kurtulup, bütünlü¤e ulaflmak. Sonra sezgilerin aç›lmas›.
7. Yaflam› Bütünüyle Kabul Etmek (Upekha) : Yaflamda karfl›lafl›lan her durumu kabul etmek, s›k›nt› ve rahats›zl›k duymamak.
“Ayd›nlanma deneyimi olmayan insanlar için ayd›nlanma, gizem dolu, harikulâde bir fleydir. Fakat ayd›nlanmaya ulaflt›klar›nda, bu, onlar için
hiçbir fleydir. Ayn› zamanda hiçbir fley de¤ildir.
Anl›yor musunuz? Çocuklar› olan bir ana için,
çocuk sahibi olmak özel bir fley de¤ildir. ‹flte bu,
zazendir. Bu nedenle, e¤er bu uygulamay› sürdürürseniz, gittikçe bir fleyler elde edeceksiniz.
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Özel bir fleyler de¤il, ama gene de bir fleyler elde
edeceksiniz. Onu pek çok isimle anabilirsiniz,
fakat onu elde eden bir insan için o, hiçbir fleydir
ve ayn› zamanda bir fleydir. Gerçek do¤am›z› ifade etti¤imizde birer insan›zd›r. Gerçek do¤am›z›
ifade etmedi¤imizde ise insan de¤ilizdir ve ne oldu¤umuzu da bilemeyiz.” (Shunryu Suziki : 51).

8. Me di t as y on

“abita tengri burkan›¤
ayayu sak›nmak ömekig
amr›l›p olurgu dyan›¤
ayu sözleyü birelim.
Kimler bu dyan yang›nta
Kirip b›flrungal› küseser (...)”
“Abita tanr› burkan›
hürmetle yâd edip hat›rlamay›,
sükûn içinde dal›nacak dhayana’y›
söyleyip anlat›verelim.
Kimler bu dhyana usulünde
girip olgunlaflmak isterse .”
(Arat, Eski Türk fiiiri: 186,187)

Budizm’de kontamplasyon yapmadan, cehalet için53

de yaflanm›fl yüzlerce y›l yerine hikmetle ve derin
kontamplasyonla yaflanan tek bir gün daha iyidir.
Samadhinin ilk evresi saf düflünceler, an›msama
(zikretme) ve meditasyondur. ‹kinci evresi ise düflüncenin durdurulmas› ve kontamplasyondur.Bu
iki evrede sevinç ve huzur bilinci vard›r. Budist
samadhinin üçüncü evresinde sessizlik ve sakinli¤in yaflanmas› vard›r. Dördüncü evrede insan
ego yükünden özgürleflir.
“Meditasyon, belirli bir dinsel temay›, içsel ba¤
kurarak sürekli tefekkür etmektir. Birçok dinde
çok çeflitli amaçlarla uygulanmaktad›r. Bu amaçlar aras›nda “tinsel sezginin derinleflmesi”, “tanr›sal irade ile birli¤e ulaflma” en önemlileridir.
Baz› dinlerde “nefes alma”, “bedenin duruflunun
düzenlenmesi” ve “düflüncelerin düzene sokulmas›” gibi uygulamalarla meditasyon derinlefltirilir”. (Rosemary Goring : 333)
Çeflitli meditasyon konular› vard›r. Bunlardan birisi Brahma Vihara denilen Dört Lâtif Hâl’dir.
fiöyle özetlenebilirler:
“1. Evrensel Sevgi (Metta) : Ay›rmadan, bütün
canl› varl›klara s›n›rs›z evrensel sevgi ve iyi niyet
yaymak.

2. Merhamet (Karuna) : Ac› çeken her canl› varl›¤a merhamet duymak.
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3. Sempatik Sevinç (Mudita) : Baflkalar›n›n baflar›s›ndan, zenginli¤inden, mutlulu¤undan sevinç
duymak.
4. Yaflam› Bütünüyle Kabul Etmek (Upekkha) :
Hayat önüne ne ç›kart›rsa ç›karts›n, bu durumu
huzurlu ve sakin bir zihin hâliyle karfl›lamak.”
(Rahula : 75)
“... fiu an yapmakta oldu¤unuz fley d›fl›ndaki tüm
eylemlerinizi s›n›rlad›¤›n›zda, o zaman Evrensel
Buda Do¤as› olan gerçek do¤an›z› ifade edebilirsiniz. Bizim yolumuz budur. Zazen çal›fl›rken,
eylemlerimizi en küçük aral›¤a getirinceye dek
s›n›rlar›z. Kendi evrensel do¤am›z› ifade etme
yolumuz, yaln›zca do¤ru oturuflumuzu korumak
ve yaln›zca oturuflumuzun üzerinde yo¤unlaflmakt›r. O zaman Buda olur, Buda do¤am›z› ifade
ederiz. Bu nedenle, belli bir tap›nma nesnesine
sahip olmaktansa, yaln›zca o an yapmakta oldu¤umuz fley üzerinde yo¤unlafl›r›z. E¤ildi¤inizde
yaln›zca e¤ilmelisiniz, oturdu¤unuzda yaln›zca
oturmal›s›n›z ve yemek yedi¤inizde de yaln›zca
yemek yemelisiniz. E¤er böyle yaparsan›z, evrensel do¤an›z ‘burada’ olur. Japonya’da buna,
ichigyo – sammai, “tek eylemli samadhi” deriz.
Sammai ya da samadhi “yo¤unlaflmak”t›r. Ichigyo ise “tek eylem” anlam›na gelir.” (Shunryu Suzuki : 78,79).
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9. Dh ar m a

Dharma ya da Pali diliyle “dhamma”, Buda’n›n
ö¤retilerini gösterir. Fakat fleklî bir doktrinden daha derin anlam› da vard›r. Dharma her zaman hakiki oland›r ve Buda’dan önce de vard›r. Hindistan’da, ‹sa’dan önce alt›nc› yüzy›lda Buda taraf›ndan örtüsü aç›lm›flt›r. T›pk› baflka ça¤larda, baflka
Budalar taraf›ndan örtüsünün aç›lmas› gibi.
Dharman›n, Buda taraf›ndan ilk aç›lan yüzü, dört
soylu hakikattir. Buda’n›n ö¤retisinin kalbidir: 1)
Yaflam ac› ile karakterize olur (duhkha), 2) Ac›n›n
nedeni arzu ve tutkulard›r (tanha), 3) Tutkulardan
ar›narak ac› sona erdirilebilir, 4) Sekiz katl› yolda
yürüyerek tutkulardan ar›n›labilir.
“Dharman›n Buda taraf›ndan ikinci aç›lan yüzü,
varoluflun üç özelli¤idir. 1) Duhkha : Dört soylu
hakikat ile ilgilidir, 2) Anicca : Hiçbir fleyin sürekli olmamas› ilkesiyle ilgilidir. 3) Anatman : Sürekli bir kendili¤in olmamas›yla ilgilidir.
Buda vaaz verirken “dharma tekerle¤ini çevirmek”ten söz ederdi. Dharma tekerle¤ini çevirmek, doktrini ö¤renmek kadar, do¤ru yaflamay›
da içeriyordu.
Dharma, Budist dünyan›n üç mücevherinden (tri
ratna) biridir. Di¤er iki mücevher ise “Buda’n›n
kendisi” ve “Budist Cemaat” (sangha) tir.
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Theravada Budist gelene¤inde dharman›n ikinci
bir anlam›, insan›n varoluflunun en son yasalar›
olmas›d›r. Theravada Budizmi böyle belirli say›da
yasa oldu¤unu ileri sürer, baz›lar› maddesel ve baz›lar› da ruhsald›r. Theravada Budizmi’nin dharma ile ilgili bu özel görüflleri, Mahayana Budizminin görüfllerine karfl›tt›r.” (R. Goring : 138, 139)
Daha genifl anlam›nda dharma ; Hinduizm, Budizm ve Caynizm’in dünya görüflü sistemlerinin,
dinsel kurgular›n›n, sanatlar›n›n ve bilimlerinin
temelidir. Dharma, evreni yöneten tek bir düzendir, emirdir. Evrenin fizik kurallar› yan›nda dinsel
ve ahlâksal kurallar› da, bireylerin görev ve sorumluluklar› da belirlenmifltir. Evren, merkezdeki
“nokta”dan yönetilir. Üç eksenle (evrensel, do¤ubat›, kuzey güney) belirlenmifl alt› yönle s›n›rlan›r. fiehirler, tap›naklar ve stupalar (ermifl mezarlar› vb.) bu bütünün küçültülmüfl kopyalar›d›r.
Bunlar›n etraf›nda dönen ayin alaylar› (hac ziyaretini an›msayal›m!) simgesel olarak “evrenin
çevresiyle” birlikte “zaman›” da katetmifl, aflm›fl
olurlar. Döngünün (kalpa) bir evresini tamamlam›fl olurlar.
Zaman, Bat›’da oldu¤u gibi “çizgisel” de¤il, “bütünsel” ya da “döngüsel” olarak kavran›r. Günlerin,
aylar›n ve y›llar›n kendisini tekrarlamas› gibi, “evrenin döngüsel evreleri” de kendilerini tekrarlar.
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Her döngünün (kalpan›n) bafllang›c›nda evren,
do¤uflundaki “tanr›sall›¤›” yayar. Kalpan›n evrelerinde (Alt›n Ça¤›, Gümüfl Ça¤›, Bak›r Ça¤›, Demir Ça¤›) yozlaflma ve bozulma ortaya ç›kar ve
artar. Son Tufan’da yok olur. Sonra “yeniden do¤ar.” Bu sürekli tekrarlanan bir döngüdür. Birey,
“de¤erler” sayesinde, Buda gibi, yeniden do¤ufl
zincirini k›r›p sonsuz mutlulu¤a aç›labilir.
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I I I . B ÖLÜ M
BUDA’DAN SONRASI

1. Bu d iz m Bi r Di n m i di r ?

Budizm’de bir insan sessizlikteki tek bafl›nal›¤›
bildi¤inde ve sakinli¤in sevincini yaflad›¤›nda,
korkudan ve günahtan ar›n›r, dharma’n›n sevincini yaflar.
“Sekiz katl› soylu yolun sekizincisi olan samadhi, ruhsal yolculu¤umuzda nehrin karfl› k›y›s›na
ulaflt›¤›m›z aflamad›r. Birlik ya da vahdettir. Sonlu ile sonsuzun, yolculu¤un sonunda vahdete
ulaflmas› Dhammapada’da flöyle aç›klan›r: “Yolcu, yolculu¤unun sonuna ulaflt›.” Samadhi sözcü¤ü “dha” kökünden türetilmifltir. Dha, bir yerde kalmak, makam anlam›na gelir. Samadhi bir
birliktir, bir paylaflmad›r. Upanifladlar’›n deyifliyle Brahma ile birliktir, Hristiyan mistiklerinin deyifliyle Tanr› ile birliktir, Buda’n›n deyifliyle Nirvana ile birliktir.” (Juan Mascaro’nun girifl yaz›59

s›ndan, Dhammapada, Penguin, s.32).
Din (religion) kavram› üzerine flunlar söylenebilir:
“1. Bütün dinleri içeren bir kavramd›r.
2. Hakiki dinsel deneyimi amaçlayan bütün kal›plar›n genel özüdür.
3. Aflk›n ya da bu dünya için ideali olan herhangi bir var olan dinin, yetkin olmayan bir görünüm
oldu¤unu belirtir.
4. ‹nsan›n bir dine ba¤l› olmas›, inanç ve uygulama sistemlerini içerse de, içermese de bir yaflam
biçimidir.
Aç›k olan bir fley varsa o da, hiçbir “tek tan›m”›n
geleneklerin, uygulamalar›n, fikirlerin çeflitlili¤ini
kapsayamayaca¤›d›r. Baz› dinler bir Tanr›’ya ya
da tanr›lara sahip olabilir, fakat bu da bütün dinler için geçerli de¤ildir.
Hristiyanl›k, ‹slâm ve Yahudilik “teistik” dinlerdir.
Budizm ise tanr›lara inanmay› içermez, baz› kollar› içerse de önem verilmez.” (R. Goring : 434)
Yine de “Adhi-Buda” ya da “Mutlak Buda” kavram›, ezelîdir, kendili¤inden vard›r (svayambhu),
bütün âlemlerin efendisi ve sahibidir. Allah kavram›na yak›nd›r. Günümüzde özellikle Nepal’de
“bir alev fleklinde” temsil edilen bu Adhi-Buda’ya tap›n›lmaktad›r.
“Budizm’de müflahhas bir Tanr› yoktur. Devalar
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Tanr› de¤ildirler. Pali fleriat› bu hususta kat’i bir
fley söylememekle beraber Sanskrit fleriat›ndaki
Adhi-Buda, ‹lk Buda, ezelî ve bir tek olan Tanr›
telâkkisine yaklafl›r. Buna ra¤men bu fleriatteki
Nibbana (Nirvana) mefhumu da tasavvufun ‘mücerred bir Tanr›’da fani olmak’ tasavvurunu hat›ra getirir.” (Asaf Halet Çelebi : 54).
Din üzerine gelifltirilen baz› kuramlar, dini bütünüyle insanî bir fenomen olarak kurar, onu hiçbir
do¤aüstü ya da aflk›n, kaynak ve referans noktas›ndan türetmez. Birçok baflka bak›fl aç›lar› da
vard›r.
“Din, genellikle kendini bilinç alan›nda gelifltirir.
Kendi kurumunu mükemmellefltirmeye çal›flarak
harika binalar infla eder, müzik yarat›r, bir felsefe
gelifltirir ve böylece devam eder. Bunlar, bilinçli
dünyadaki dinî faaliyetlerdir. Fakat Budac›l›k, bilinçsiz dünya üzerinde durur. Budac›l›¤› gelifltirmenin en iyi yolu zazene (meditasyon) oturmakt›r. Gerçek do¤am›za karfl› güçlü bir inançla yaln›zca oturmakt›r. Bu yol, kitaplar okumaktan ya
da Budac› felsefeyi incelemekten daha iyi bir yoldur. Felsefeyi incelemek gereklidir flüphesiz. Bu,
sizin inanc›n›z› güçlendirecektir. Budac› felsefe,
öylesine evrensel ve mant›kl› bir felsefedir ki, bu
nedenle bir felsefe de¤il, yaflam›n kendisidir. Budac› ö¤retinin amac›, saf ve özgün zihnimizin bi61

linçlili¤inin ötesinde varolan yaflam› iflaret etmektir.” (Shunryu Suzuki, Zen Zihni Bafllang›ç
Zihnidir, s.137).
Budizm zaman zaman “devlet dini” olarak kabul
edilmifltir. M.Ö. 101 y›l›nda Sri Lanka’da, 1360
y›l›nda Tayland’da, Tokogawa döneminde Japonya’da, Meiji döneminde Shinto ile birlikte Japonya’da oldu¤u gibi.

2 . S a n g h a - D e r v i flflll i k Ö r g ü t ü

“Uyan! Kendini kendili¤inle (kendi zat›nla) yükselt. Kendini kendi zat›nla e¤it. Kendi zat›n›n
flemsiyesi alt›na s›¤›n. Her fleyi gözlemle. En üst
sevinç içinde yafla. Senin efendin senin zat›nd›r.
Senin zat›n, senin s›¤›na¤›nd›r. Kendini iyi e¤it,
bir bak›c›n›n iyi bir at› e¤itti¤i gibi.” (Dhammapada, Penguin, s.88).
Sangha, Buda’n›n izinden gidenlere verilen kollektif bir isimdir. Geleneksel olarak dörde ayr›l›r:
Budist rahipler (bhikkhus), Budist rahibeler
(bhikkhunis), erkek takipçiler (upasakas) ve kad›n
takipçiler (upasikas). Bunlar bize Buda’n›n günlerindeki durumu yans›t›yor. Baz› takipçiler evlerini terk edip, onunla birlikte seyahat etmekteydiler. Vihara ad› verilen yerlerde birlikte kal›yordular. Manast›r düzeninin temeli budur. Bat› takipçiler ise kendi aileleriyle birlikte yaflamay› sürdürmüfllerdir.
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“Baz› kullan›mlar›nda, sangha terimi yaln›zca
Budist rahipleri ifade eder, asl›nda bütün takipçileri içermesi gerekir. Buda’n›n ifadelerinde evlerini terkedenler de, terketmeyenler de, bekâr kalmay› seçenler de aile kuranlar da, tinsel amaç
Nirvana’ya do¤ru akmakta olan büyük bir nehir
olarak görülürler. Bir de Soylu Sangha (Arya
Sangha) vard›r. Bunlar baflkalar›n›n da yolu takip
etmelerini sa¤layan, Arhatlar (ilk dönem ve Theravada gelene¤inde), Bodhisatvalar (Mahayana
Budizmi’nde) olarak, bir çeflit tinsel elittir.” (Mel
Thompson : 69)
Di¤er yandan Sangha, Buda ve Dharma’dan sonra, Budistler’in kendilerini teslim ettikleri üçüncü
aland›. “Budam sharanam gacanam / Dharmam
sharanam gacanam / Shangam sharanam gacanam: Kendimi ayd›nlanm›fl bilincime teslim ediyorum / Kendimi içsel ilkelerime teslim ediyorum
/ Kendimi tinsel aileme teslim ediyorum.” Dolay›s›yla sangha, Budist yolu izlerken tinsel dostlu¤un gerekli ve de¤erli oldu¤unu göstermektedir.

3. Bu d is t K o ns ü l l e r

Budist gelene¤e göre Budist tarihinde birçok
önemli konsül toplanm›flt›r.
1. Buda’n›n ölümünden sonraki (M.Ö. 483) muson döneminde Rajagrha’daki konsül,
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2. M.Ö. 383 y›l›nda Vaisali’deki konsül,
3. M.Ö. 240 y›l›nda Asoka krall›¤›nda Pataliputra’daki konsül,
4. ‹.S. 100 y›l›nda Kaniska’n›n krall›¤›nda Gandhara’daki konsül.
“Rajagrha’daki ilk konsül önemlidir çünkü Tripitaka ya da Pali Canon’un yaz›lar›n›n üçte ikisi bu
toplant›da tespit edilmifltir. ‹simleri Buda’n›n Söylevleri (sutta-pitaka) ve Manast›r Disiplini (vinaya-pitaka)dir.
Vaisali’deki ikinci konsül de önemlidir çünkü
manast›r disipliniyle ilgili ciddi tart›flmalar yap›lm›flt›r.
Pataliputra’daki üçüncü konsül, Sarvastivadin
bak›fl aç›s›n›n genifllemesinin yol açt›¤› uyuflmazl›klarla yüzleflmek ve Budist cemaat içinde uyumu yeniden kurmak aç›s›ndan önemliydi.
Gandhara’daki dördüncü konsülden sonra da çeflitli dönemlerde konsüller toplanm›flt›r.
Rangoon’da 1956 y›l›nda toplanan son konsül,
Budizm’in ekümenik dünya dini olarak kabul
edilmesi ve Pali dilindeki Tripitaka’n›n bütününün baz› yetkin Budist rahiplerce gözden geçirilip yeniden bas›lmas› aç›s›ndan önemliydi.” (R.
Goring :79, 80)
64

4 . B u d i z m ’ i n Y a y › l › flfl››

Komutan Çandragupta Maurya, Magadha Krall›¤›’n› ele geçirdikten sonra Pencap’› iflgal eden
Büyük ‹skender’e karfl› yürütülen savafl›n bafl›na
geçmiflti. ‹skender’in ölümünden sonra Pencab’›
alm›fl, Magadha Krall›¤›’n›n s›n›rlar›n› Afganistan’›n iç bölgelerine kadar geniflletmiflti. Torunu
Afloka Maurya, kral oldu¤unda bu imparatorlu¤u
devrald› ve daha da büyütmek için Bengal Körfezi’ne sefer düzenledi. Çetin geçen savaflta karfl›laflt›¤› olaylar, Afloka’n›n karakterini yumuflatt›.
Afloka’n›n içini ac›ma ve sevgi duygular› kaplad›.
Budizm’i kabul etti. Buda’n›n ö¤retisini (dharma)
tüm Hindistan’a yaymak için elinden geleni yapt›. Seylan’a, Suriye’ye, M›s›r’a, Bat› Afrika’ya,
Makedonya’ya, Epirya’ya (Kuzeybat› Yunanistan), Türkistan’a görevliler gönderdi. Hindistan’daki et yemezlik gelene¤inin ve canl›lar›n öldürülmemesi, fliddet uygulanmamas› (ahimsa) ilkesinin güçlenmesinde Kral Afloka’n›n katk›s› olmufltur.
M.Ö. 130 y›llar›ndan itibaren Kuzey Hindistan’a
önce Hintlilerin Saka ad›n› verdikleri ‹skitler, ard›ndan Mete Han’›n (Mao Tun) göçe zorlad›¤›
Yüeciler geldiler. Yüeciler, Baktriya (Afganistan)
ve Kuzey Türkistan’› içine alan Kuflana Krall›¤›’n›
kurdular. ‹.S. 99 y›l›nda Pencab’›, Benares’i ald›65

lar. Kuflana Kral› Kaniflka, Budizmi kabul etti ve
Budistler’i destekledi.
“Kuflana Krall›¤›’n›n yay›ld›¤› bölgelerde bulunan
Hindu, Zerdüflt, Hristiyan, Yunan, Roma ve fiaman kültürlerinin Budizm’le iliflkiye girmesiyle,
Mahayana ad› verilen yeni bir Budist ak›m ortaya ç›kt›. Mahayana’n›n kurucular› olan Asvagosha ve Nagarcuna, Kral Kaniflka’n›n ça¤dafllar›yd›.
Calandra’da dördüncü Budist konsül topland› ve
bu toplant›da Mahayana’n›n ayr›lmas›yla Budizm ikiye bölündü. Kaniflka’n›n bast›rd›¤› alt›n
paralar›n üzerinde Buda’n›n kabartma resmi vard›. Oysa ki Miladî birinci yüzy›ldan önce Buda’n›n resim ya da heykellerinin yap›lmas›na izin
verilmiyordu.
Kuflana Krall›¤› M.S. 226 y›l›nda y›k›ld›ktan sonra Maurya Hanedanl›¤›’n›n kurucusu Çandragupta’n›n ad›n› tafl›yan bir prens, Gupta Devleti’ni
kurdu ve güçlendirdi. Gupta dönemi (330-455)
Brahmanizm’in yeniden do¤uflu ve Budizm’in
düflünce ve sanat alan›nda geliflmesi ile nitelenir.
Hun ak›nlar›yla güçsüzleflen Gupta Devleti, küçük prensliklere bölünmüfltü. Kanuch Kral› Harfla, M.S. 700 y›llar›nda, Gupta soyunun Magadha
bölgesindeki egemenli¤ine de son verdi. Kral
Harfla bir Budist idi. Ölümünden sonra krall›¤›,
küçük prensliklere bölündü.
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1100, 1200 y›llar›nda ‹slâm ordular›n›n Hindistan’› istilâ etmesiyle, Budizm, Hindistan’da gücünü kaybetti. O dönemlerde Budistlerin en önemli merkezi Behar’d›. ‹slâm ordusu Behar’› ald›¤›nda Budist tap›naklar›n› ve manast›rlar›n› y›kt›.
Budist dervifllerin bir k›sm› Nepal’e kaçmay› baflard›. (...)
Kral Afloka’n›n gönderdi¤i görevlilerle Seylan’a
(Sri Lanka) giren Budizm, Theravada gelene¤ini
günümüze kadar sürdürmüfltür. Günümüzde Burma, Tayland, Laos, Kamboçya gibi ülkeler Theravada Budizm’inin egemen oldu¤u ülkelerdir.
Hindu dini ve animistik inançlarla kar›flm›fl oldu¤u da bir gerçektir.” (‹. Güngören, Buda ve Ö¤retisi : 155-163).

5 . T ür k l e r’ d e B u d i z m

“flamat vipaflyan ikidin s›ngar
fladu yan› teg utru tufllar.”
“Samatha vipasyana, iki yanda
bir merdivenin kollar› gibi, karfl›l›kl› efllerdir.”
(Arat, Eski Türk fiiiri, s.84,85).

Birinci yüzy›ldan itibaren Kuflana Krall›¤›’n›n s›n›rlar› içindeki Bat› Türkistan’da Budizm yay›lmaya bafllad›. Bir çok Göktürk yagbular› ve ka¤anlar› Budist oldular. O dönemde Budist kültü67

rün merkezi Afganistan bölgesiydi. Budizm’in
Do¤u Türkistan’a ve Uzak Do¤u’ya girifli ‹pek Yolu denilen Afganistan, Maveraünnehir, Kaflgar yoluyla gerçekleflmifltir. ‹pek Yolu Çin’den Avrupa’ya kadar bir kültür al›flverifli sa¤l›yordu.
“Orhun Nehri kenar›nda devlet kuran Uygurlar’›n, 840 y›l›nda K›rg›zlar’a yenilip, Turfan bölgesine göç etmeden önce de Budizm ile iliflki kurduklar› bilinmektedir. Uygurlar’dan günümüze
kalan yaz›lar›n ço¤u Budist metinlerdir. Yine de
tüm Uygurlar Budist olsalar da fiamanl›¤› hep bu
dinlerle birlikte sürdürmüfllerdir. Uygurca’da “sak›nç” kelimesi dhyana ya da meditasyon; “bilig”
kelimesi pracna ya da bilgelik; “bilig köngül” kelimesi vicnana ya da bilinç anlam›na geliyordu.
‹pek Yolu sayesinde Uygurlar bir ticaret toplumu
olmufllard›. Güvenli¤i sa¤l›yor, ticarî kazanç sa¤l›yorlard›. ‹pek Yolu üzerindeki Budist manast›rlar da güçlenmifl, toprak sahibi olmufllard›, para
bast›rm›fllard›. Uygur Devleti y›k›ld›ktan sonra
Çin’de Budizm’e karfl› hareketler ortaya ç›km›fl,
ço¤u yabanc› olan ve zenginli¤in büyük k›sm›n›
elinde tutan Budist manast›rlara karfl› k›y›m hareketleri yap›lm›flt›. Turfan’daki bir manast›r›n bodrumu, Budist dervifllerin cesetleriyle dolu olarak
bulunmufltu.
Bir Türk toplumu olan Tobalar (Topa), Kuzey
Çin’de 380 – 553 y›llar› aras›nda, Wei Soyu ad›
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alt›nda bir imparatorluk kurdular. fiaman dinine
ba¤l›l›klar›n› sürdürdükleri hâlde, di¤er yandan
da Budist oldular.” (‹. Güngören, Buda ve Ö¤retisi, s.163-167).

6. Uz ak D o¤ u’ da Bu d iz m

Budizm, 69 y›l›nda kral ve çevresinin Budizm’i
benimseme karar› vermesiyle Çin’e girmifltir. Budizm’i tan›tan Sanskritçe kitaplar ve çevirmenler
getirtmek için Hindistan’a görevliler gönderilmiflti. Önce Hinayana gelene¤i ülkeye girdi. Sonra
Kuflana’dan gelen Yüeçi Lokarakfla ile Mahayana
metinleri çevrilmeye baflland›. Dördüncü yüzy›ldan itibaren Türkistan üzerinden Hindistan’a gitmeye bafllayan Çinliler Budizm e¤itimi almaya
bafllad›lar. Ülkelerine dönerken yanlar›nda çeflitli yaz›lar da getiriyorlard›. Çinli ve Hintli Budist
dervifller sayesinde Budizm’le ilgili yüzlerce metin Çince’ye çevrildi. Kumaraciva en ünlü çevirmendi. Çin’de Budizm, Saf Ülke (Sukhavati) Budizminin, kolayca kazan›labilecek bir cennet
inanc›n› getirmesiyle halk aras›nda yay›ld›.
Budizm’in Taoculuk’la iliflkiye girmesi, Chan (ya
da Zen) Budizmini do¤urdu. 620-1126 y›llar›
aras›nda Zen Budizm’i, Çin kültürünün doru¤unu oluflturdu. Taoculuk ve Konfüçyüsçülük ile
birlikte daha erdemli, daha bilinçli, daha mutlu
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ve daha uzun yaflaman›n s›rlar›n›, yollar›n› Çin
halk›na ö¤retti.
600 y›llar›nda Kore’ye giren Budizm, çok tanr›l›,
animistik bir fiaman dininin üzerini kaplam›flt›r.
Budizm günümüzde Güney Kore’de en yayg›n
dindir.
552 y›l›nda Kore Kral› Kudara’n›n Japon imparatoruna bir bronz Buda heykeli, baz› sutralar ve ritüel gereçleri arma¤an etmesiyle, Budizm Japonya’ya resmen girmiflti. Baflkent Nara’da Budist
mabetleri, manast›rlar› infla edildi.
1200 y›llar›nda Kamakura döneminde Zen Budizmi Japonya’ya girdi. Savafl sanatlar›nda ve di¤er tüm sanatlarda Japon kültürünün motivasyon
gücü hâline geldi. Chanoyu denilen çay töreni ve
‹kebana denilen çiçek düzenleme sanat› örneklerinde oldu¤u gibi, Zen Budizmi Japon halk›n›n
gündelik yaflam›na girdi. Saf Ülke ve Nifliren Budist okullar› da kendilerini gelifltirdiler.
1200 y›llar›nda Kral Srogtsen Kampa’n›n deste¤iyle Budizm Tibet’e yerleflti. Animistik kurban
ritüeline dayal› yerel Bon diniyle (bir tür fiamanizm) iliflkiye giren Budizm’in Tibet’teki bu
uygulan›fl›na Bat›l›lar Lamaizm ad›n› verdiler.
1216 – 1294 y›llar› aras›nda yaflam›fl olan Mo¤olistan Han› Kubilay Han’›n, Hanbeylik flehrini
(bugünkü Pekin) imparatorlu¤unun baflkenti yapt›¤›, Budist oldu¤u, Budizm’i devlet dini yapt›¤›,
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devleti Budist bakanlar›n yönetti¤i, Do¤u Mo¤olistan’da Budizm’in yayg›n oldu¤u biliniyor.
1960 y›l›nda Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet’te Lamalar’›n yönetimine son vermifl ancak Mo¤olistan’da Lamaizm günümüze dek en yayg›n din olma özelli¤ini korumufltur.

7. H i n ay an a Bu d iz mi

Hinayana gelene¤inde manast›r yaflam› üzerinde
durulurken, Mahayana gelene¤inde manast›rda
yaflayanlar da aileleriyle evlerinde yaflayanlar da
eflit tutulur.
Hinayana gelene¤inin “bencil” ve “dar görüfllü”
oldu¤unu iddia etmek kötü bir karikatür olur;
çünkü Budizm’in erken dönemlerindeki ana
amaç “ayr› bir kendilik (self) ya da benlik (ego)
fikrinden kurtulmak”t›. Manast›r yaflam›nda kiflisel çaba göstermek kadar, herkese karfl› “flefkatli
bir sevgi” (metta) ve “merhamet” (karuna) duymakta bafll›ca amaçlardand›.
“Budist terminolojide “hareket” ya da “yolculuk”
fikrinin ne kadar önemli oldu¤unu, üç temel gelene¤inde isimlerinde “araç” (yanas) terimini
içermesinden ve “dharma”n›n kendisini “orta
yol” olarak adland›rmas›ndan anl›yoruz. “Sekiz
katl› soylu yol” var ve ö¤reti kendisini “tekerle¤i
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çevirmek” ile sembollefltiriyor. Ac› (dukkha) ve
mutluluk (sukha) da araban›n kötü tekerle¤i ve iyi
tekerle¤i olarak sembolize ediliyor. Yaflam yolculu¤u böyle çözümleniyor.” (Mel Thompson: 31)

8. T h e r av ad a Bu di zm i

Sri Lanka, Burma, Tayland, Kamboçya ve Laos gibi Güneydo¤u Asya ülkelerinde yayg›n olan bir
Budizm biçimidir. Doktrinleri, ‹sa’dan önce üçüncü yüzy›ldaki flekliyle korunmaktad›r. Bafll›ca yaz›l› kaynaklar› Tripitaka ya da Pali Canondur.
“Theravada’n›n Buda’n›n ö¤retilerini yorumlay›fl›
tutucudur. Sadece Buda ile ilgilenilir. Theravada’n›n en son amac› kâmil bir bilge ya da Arhat
olmakt›r. Bununla birlikte, her inanan›n hakiki
ayd›nlanmaya eriflebilece¤ine inanmazlar. Bunun yaln›zca dinsel tarikatlara girilerek mümkün
olabilece¤ini, girenlerin bile hepsinin birer Buda
olmas›n›n imkâns›z oldu¤unu düflünürler.” (R.
Goring : 527)

9. M a h ay a na B ud iz m i

Mahayana gelene¤i, Hinayana gelene¤inin ideali
olan Arhat (“en de¤erli olan”) kavram›na karfl›t
olarak Bodhisatva kavram›n› gelifltirmifltir. Arhat
idealinin “bencillik” içerdi¤ini çünkü Nirvana’y›
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yaln›z kendisi için amaçlad›¤›n› düflünürler. Bodhisatva’n›n amac› ise bütün duyarl› varl›klar› kurtulufla ulaflt›rmakt›r. Mahayana hareketi, Hindistan’da, M.Ö. 200 y›llar›nda, skolastik geleneklere karfl› bir tepki olarak ortaya ç›km›flt›r. Skolastik
gelene¤in “yaz›larla ve iflin felsefî k›sm›yla çok
fazla ilgilendi¤ini” ve “meditasyonu”, “baflkalar›yla ilgilenmeyi” ihmal etti¤ini düflünüyorlard›.
“Mahayana gelene¤i, birbiriyle ba¤lant›l› olan iki
erdemi vurguluyordu: Karuna (merhamet) ve
prajna (hikmet). Budal›k yolundaki Bodhisatva
kendisinde bunlar› aç›¤a ç›kartma e¤itimi görüyordu.
Hindistan’da Mahayana uygulayan iki önemli
felsefî okul Madhyamaka ve Yogacara’d›r. M.S.
700 y›llar›nda bir baflka baflar›l› hareket daha ortaya ç›km›flt›r: Vajrayana ya da Tantrik gelenek.”
(John Powers : 133,134)

10 . C ha n Y ol u

Chan, Çin Budizmi’nde meditasyonu ifade eden
genel bir terimdir. M.S. 600’lerden itibaren kurulmufl olan bir Budist okulu da ifade etmektedir. Mahayana, Budizm ö¤retilerini Taoculuk ile
birlefltirmifl ve entelektüel yaklafl›m›n tam karfl›t› olan bir meditatif deneyimi vurgulam›flt›r.
Chan, Japonca’da “zen” sözcü¤üyle karfl›lan73

m›flt›r ve Bat›’da daha çok bu isimle tan›nmaktad›r. Kore dilinde “son”, Vietnam dilinde thien
olarak bilinmektedir.
Chan gerçekli¤in kavramsal olmayan, do¤rudan
bir biçimde anlafl›lmas›n› amaçlayan bir meditasyon türüdür. Sanskritçe bir terim olan ve meditasyon anlam›na gelen “Dhyana”dan türetildi¤i san›lmaktad›r. Hintli Budist rahip Bodhidharma gelene¤e göre Hint kolunun yirmi sekizinci, Çin kolunun ise birinci atas› (patriarch) say›lmaktad›r.
Baz› uygulamalarda meditasyona, baz›lar›nda ise
kung-an’a (Japonca’da koan) önem verilmektedir.
Kung-an’lar ya da koanlar ‘kavramsal düflünme
süreciyle’ çözülemeyecek, ‘hakikatin do¤rudan
gerçeklefltirilmesiyle / anlafl›lmas›yla’ çözülebilecek flekilde haz›rlanm›fl bilmecemsi sorular ya da
sözlerdir.

11 . Ch an o yu ya d a Çay Tö r e n i

Taocular çay›n, ölümsüzlük iksirinin ana maddesi oldu¤unu söylerlerdi. Budistler ise uzun meditasyon saatleri boyunca uyumamak için çok miktarda çay içerlerdi.
Okakuro Kakuzo “Çay Kitab›” isimli eserini Japonya’n›n, Bat› kurum ve fikirlerinin ak›n› yüzünden kültürel de¤erlerini yitirmeye bafllad›¤›
bir dönemde, 1906 y›l›nda yazm›flt›. Bu kitap,
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uzun y›llar boyunca, Uzak Do¤u yaflant›s›n› ve
felsefesini tan›mak için en uygun kaynaklardan
birisi olmufltu. Chado (çay yolu) ve chanoyu (çay
töreni) üzerine yazarken Çince’ye hâkim oluflunun yan›nda Budizm, Tao ve Konfüçyus de¤erlerini tan›yor olmas›ndan da yararlanm›flt›r.
Çay yolu, 15.yüzy›lda do¤mufl olan çiçek yoluyla yafl›tt›. “Efsaneye göre ilk çiçek düzenlemesi,
yaflayan her fleye duyduklar› merhametle, f›rt›nada yerinden kopup da¤›lan çiçekleri toplay›p su
dolu vazolara koyan eski Budist azizlerin sayesinde do¤mufltur. Büyük ressam Soami’nin bu sanat›n ilk takipçilerinden oldu¤u söylenir.” (Çay
Kitab› : 82).
Okakura, Asya yaflam›n›n de¤erlerini ve maneviyat›n› Bat›’ya tan›tmak, Uzak Do¤u kültürünün
özünü en duru flekliyle yans›tmak için çay yolunu seçmiflti. Uygulay›c›lar›n› seçkin bir zevkin
sahibi olan asillere dönüfltüren fleyin, Uzak Do¤u’nun demokrasi ruhu oldu¤unu savunuyordu.
Çay yolunda manevî bir kültür flekli, yaflam sanat›na dönüflebilecek bir disiplin buluyordu.
Asya halklar› aras›nda birlefltirici bir unsur olan
çay içme adeti, bu kültürler aras›ndaki s›k› ba¤lar› hat›rlatan bir ortak noktad›r. Çay yolu ve çay
töreni, ruhsal olgunlaflman›n k›sa yolu hâline gelmiflti. Gündelik yaflamlar›m›zdaki mücadeleler75

den, h›rslardan, kofluflturmacalardan, gürültülerden ar›nmadan ‘içsel huzurumuzu’ yaflamayaca¤›m›z görüflüne dayanan chanoyu, bize bu f›rsat›
sa¤l›yordu. Bu yolda, merhamet, sadelik ve tevazu, hayat›n üç incisi say›l›yordu. Çay yolunun temellerini kuran Sen Rikyu flunlar› söylemiflti:
“Chanoyu sadece odun toplamak, su kaynatmak
ve çay içmekten ibarettir. Temel ilkeleri ise
uyum, sayg›, safl›k ve dinginlik’tir.” (Çay Kitab› :
96). Uyum ve sayg› toplumsal, safl›k ve dinginlik
ise içsel de¤erlerdir.

12 . Ta oc ul u k

Taoculuk, Budizm ve Konfüçyüsçülük ile birlikte,
Çin’deki bafll›ca dinlerden birisidir. Milattan önce alt›nc› yüzy›lda yaflam›fl olan Bilge Lao Tzu taraf›ndan yaz›ld›¤› kabul edilen TaoTe Ching isimli metin, 5250 kelimeden oluflmaktad›r. Savafl y›llar›nda yaz›lan bu metin, “ç›ld›rm›fl gibi sald›rmak” yerine “yarat›c› bir eylemsizli¤i” (wu-wei)
ilke olarak sunmaktad›r. Do¤all›¤› ve kendili¤indenli¤i savunmaktad›r. Temel kavram olan Tao,
evrenin temelindeki de¤iflmeyen ilkedir.
Yaflam›n s›rr›, “hiçbir fley yapmayan ve hiçbir fleyi yapmaktan geri kalmayan” Tao ile uyum içinde yaflamakt›r. Tao çabas›z ve kendili¤inden bir
flekilde izlenen yoldur. Kendini ve baflkalar›n› yö76

netirken izlenen yoldur. Kendinle, ötekilerle ve
do¤ayla uyum içinde yaflarken izlenen yoldur.
Chuang Tzu, milattan önce 369 ile 286 y›llar›
aras›nda yaflam›fl bir Taocu filozoftur. Kendi ismini koydu¤u Taocu bir çal›flma kitab›n›n yazar›d›r.
Chuang Tzu adl› bu kitap, TaoTe Ching ile birlikte felsefî Taoculu¤un en önemli eseri say›lmaktad›r. Budist gelenekten de etkilenmifltir. Kitab› kiflisel anekdotlar fleklindedir. Tao kavram›n›n her
fleyi kuflatan yol oldu¤u üzerinde durmaktad›r.
Her fleyi üreten, besleyen ve dönüfltüren yol. Biçimsel ve ahlâksal düzenden çok do¤all›k ve
kendili¤indenli¤i savunmaktad›r. Entelektüel bir
e¤itimi de¤il içsel bir mistisizmi vurgulamaktad›r.
Chan ve Zen geleneklerini etkilemifltir.
Chuang Tzu’nun kitab›ndan ‘Meseller’ adl› bölüm:
“meseldir sözümün onda dokuzu
eski ustalardan onda yedisi
bir yudum su kadar gündelik sözler
Gök’ün uyumundan gelir büyüsü”

Sözlerimin onda dokuzu eski mesellerdir dedim.
Bunlar›n çizdi¤i tablolar, anlatt›¤› öyküler belli
görüflleri anlatmak içindir. Derler ki, görücü gidildi¤inde damad› babas›n›n övmesi yak›fl›k almaz. Babas›ndan baflka biri övmeli damad›...
Görüfllerini paylaflanlar çözeceklerdir meselleri,
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paylaflmayanlar çözemeyeceklerdir. Çünkü insan, kendine uyan görüfllere do¤ru der, uymayan
görüfllere yanl›fl.
Sözlerimin onda yedisi eski ustalar›n sözleridir
dedim. Sayg›de¤er ö¤retmenlerimdir onlar benim. Ne ki y›llar›n s›ralan›fl›nda önce gelen, ama
zaman›n ç›kr›¤›n› e¤irmede ustal›k göstermeyen
kifliyi, salt yafl›ndan ötürü sayg›de¤er saymam
ben...
Söz, bir yudum su kadar gündelikse e¤er, ve
Gök’ün uyumundan al›yorsa büyüsünü, bizim
y›llar›m›z› aflacak, sonsuza eriflecek demektir.
Sözlerin ötesinde birlik vard›r. Ama sözler varamaz bu birli¤e ve sa¤lasa da as›l birlik de¤ildir
o... Söyleflmeye söz gerekmez. Kimi yaflam boyunca konuflur, bakars›n bir fley söylememifl; kimi de bir yaflam boyunca susar, ama görürsün ki
hep bir fleyler söylemifl.” (Chuang Tzu, Taoculuk
Üzerine Meseller Diyaloglar: 93).

13 . K o nf ü çy ü s ç ül ü k

Budizm, Çin’deki biçiminde Konfüçyüsçülük ile
iç içe geçmifltir. Latince ismiyle Kung Fu Tzu,
halk›n deyifliyle ‘Kung Usta’ M.Ö. 551-479 y›llar› aras›nda yaflam›fl bir Çin filozofudur. Eski dinsel kurallar›n yerine toplumsal ve siyasal düzen
üzerinde temellenen ahlâksal kurallar› geçirmeye
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çal›flm›flt›r. Kendi yolunda (tao) yard›mseverli¤i,
karfl›l›kl› iliflkiyi, sayg›y› ve kiflisel çabay› vurgulam›flt›r.
En eski Çin irfan› olan Konfüçyüsçülük, iki etik
kanala sahiptir. Birinci kanal geleneksel davran›fl
kotlar›n› onlar›n gerçeklefltirilmesi için izlemektir. ‹kinci kanal ise sezgiseldir ve bizim kendi ahlâksal do¤am›z›n sesini dinlememizi önerir.
“Üstat dedi ki : Büyük ve üstün insan, hep hoflnut
ve rahatt›r. Küçük bir insansa hep üzüntü ve telafl
içindedir.” (Konfüçyüs, Konuflmalar: 47).

14 . Ze n Bu di z mi
Yaflarken, ölü biri ol
Gerçek ölü
Ve sonra istedi¤in gibi davran
‹flte iyinin tümü.
(Bunan)

Japon dilinde “meditasyon” kelimesinin karfl›l›¤›
“Zen”dir. Zen Budistler herkesin potansiyel olarak “ayd›nlanm›fl” olduklar›n› fakat bu olguyu
göremediklerini, bir çeflit körlük içinde olduklar›n› söylerler. Bundan dolay› meditasyon ve di¤er
uygulamalarla, kifliyi kendi ayd›nlanmas›na
uyand›rmak, bu sayede de her fleyin hakiki do¤a79

s›n› görebilen bir saf bak›fla eriflmesini sa¤lamak
isterler. Zen iletiflimi her zaman, “dolays›z bir
gösterme”dir.
“Ö¤retmeden ve gelecekten uzakta
Harflere ve kelimelere ba¤l› kalmadan
‹nsan zihnine do¤rudan gösterme / iflaret ile
Kiflinin yarad›l›fl›n› anlamas›, Budal›k’a ermesi.”
(Watts, Zen Yolu, s.119).

Zen Budizm anlay›fl›nda “ayd›nlanma”, uzak bir
gelecekte eriflilecek bir fley olarak görülmez.
fiimdi, meditasyon yoluyla deneyimlenebilecek,
sezgisel bir fley, satori olarak görülür.
Zen Budizmi’n iki temel biçimi Rinzai ve Soto’dur. Rinzai Zen, bir anda gerçekleflebilecek
ayd›nlanma olana¤›n› vurgular. Koanlar (paradoksal sorular) kullanarak al›fl›lm›fl düflünme tarz›n› k›rmaya çal›fl›r. Bu koanlar›n, al›fl›lm›fl mant›k kal›plar› içinde bir anlamlar› yoktur. Ayr›ca
mondolar› (hikâyeleri) kullanarak sezgileri harekete geçirir. Amaç, birdenbire saf fark›ndal›¤a,
satoriye ulaflmakt›r. Soto Zen ise zazen pozisyonunda meditasyona oturularak daha yavafl ve sistematik geliflimi öngören bir uygulamay› vurgular. Koanlar› da kullan›r.
“Zen uygulay›c›lar› için çay töreni, çiçek düzenleme, bahçe düzenleme gibi sanatlar tinsel geli80

flimin araçlar› olarak görülür. Temel olan fley “flu
anda olabilmek”tir. Kiflinin flu andaki görüflünü
s›n›rlayan her fley “terkedilir”. Haiku denilen on
yedi heceli k›sa fliirler, Zen’in basitli¤ini ve s›n›rlar›n› gösterir, sezgileri harekete geçirir, derin fark›ndal›¤› uyand›r›r.” (Mel Thompson : 101)
“Zen uygularken Zen ile bir olursunuz. Siz ve zazen diye iki ayr› fley yoktur. E¤ildi¤inizde, siz ve
Buda diye iki farkl› fley yoktur. E¤ilme, tek bir bütün hâlinde meydana gelir, hepsi bu. Bu, Nirvana’d›r. Buda, Maha Kashyapa’ya iletti¤inde, yaln›zca bir gül uzat›p gülümsemiflti. Ne demek istedi¤ini yaln›zca Maha Kashyapa anlam›flt›.”
(Shunryu Suzuki : 67).
Yaln›zca kendiniz oldu¤unuzda, tam anlam›yla
kendi önünüzde e¤ilir ve herfleyle bir olursunuz.
Yaln›zca kendiniz oldu¤unuzda, her fleyin önünde
gerçek anlamda e¤ilebilirsiniz. Bu ruhla e¤ildi¤inizde, bütün kurallar ve bütün ö¤retiler sizindir ve
Büyük Zihin içinde her fleye sahip olursunuz.
“Japon çay töreninin yarat›c›s› Rikyu, 1591’de
efendisi Hideyoshi’nin emriyle harakiri yapm›flt›.
Rikyu, yaflam›n› yitirmeden hemen önce, ‘Bu k›l›c› elime ald›¤›mda, ne Buda ne de atalar vard›r’, demiflti. Büyük Zihin’in k›l›c›na sahip oldu¤umuzda, ikinci bir dünyan›n, ikili¤in olmad›¤›n›
söylemek istemiflti.” (Shunryu Suzuki : 48).
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15 . Ze n B u di zm v e H ai ku l ar

Zen Budizm ile on yedi heceli k›sa Japon fliirleri
olan haikular aras›nda bir iliflki vard›r. Her ikisinin de temelinde Taoizmin oldu¤u söylenebilir.
Lao Tse’nin ya da Japonca’daki deyimiyle Roshi
flöyle demifltir:

‘Baflkalar›n› bilen, bilgi edinir.
Kendini bilen, ayd›nlan›r.’
‹flte bu ‘ayd›nlanma’ ya da ‘bilgelik’ biçimi haikularla iliflkilidir. Bu alanda büyük usta say›lan Basho’nun bir haikusu flöyledir:

‘Unutma sak›n / çal›l›k içinde / erik çiçe¤ini’
Bu haiku, Basho’nun, uzun bir yolculu¤a ç›kmakta olan ö¤rencisine söyledi¤i ‘ayr›l›fl’ haikusuydu. Erik çiçe¤i Basho’nun metaforuydu. Bir
süre birlikte yürümüfllerdi ö¤rencisiyle Yol’da.
Sonra yollar› ayr›lm›flt›. Çal›l›k ise Akabe’nin simgesiydi. Hedefe varmadan önce geçilmesi gereken zorlu geçit. ‹flte o geçitte ö¤rencisini tek bafl›na yürürken, bedensel olarak yan›nda olamayacakt› belki ama ‘beni hat›rla’ diyerek, düflünsel
bir birliktelik öneriyordu.

16 . Z e n B u di zm v e P s i kan a li z

Bütün bilmecelerle, flifrelerle ve karfl›tl›klarla dolulu¤unun ötesinde
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Zen, basit bir disiplin ve ö¤retidir :
‹yi fleyler yap›n,
Kötülükten sak›n›n,
Kendi kalbinizi saflaflt›r›n
‹flte Buda Yolu budur.
‹ster modern ister antik, ister Bat›l› ister Do¤ulu
olsun,
Bütün insani durumlara uygulanamaz m› bu sözler?
(D.T. Suzuki )

Zen Budizm ile psikanaliz aras›nda bir iliflki kurma çabas› içine girildi¤inde, iki sistemin tart›fl›lmas› gerekiyor. Her iki sistem de insan do¤as›yla
ilgili bir teori ve insan›n hâlini düzeltecek, güzellefltirecek bir pratik içeriyor. Birincisi Do¤u düflüncesinin, ikincisi ise Bat› düflüncesinin karakteristik bir ifadesi.
“Zen Budizm, Hint ak›lc›l›¤› ve soyutlama yetisi
ile Çin somutlu¤u ve gerçekçili¤inin bir kar›fl›m›d›r. Zen ne kadar Do¤ulu’ysa, psikanaliz de o kadar Bat›l›’d›r, Bat› hümanizminin ve ak›lc›l›¤›n›n
çocu¤udur. Ak›lc›l›¤› devre d›fl› b›rakmak için karanl›k güçler aray›fl›na giren ondokuzuncu yüzy›l
romanti¤inin çocu¤udur. Daha da geriye gidersek, Yunan bilgeli¤i ile Mûsevi töresi, insana bu
83

bilimsel ve tedaviye yönelik yaklafl›m›n tinsel babalar› say›l›rlar.” (Erich Fromm’un yaz›s›ndan
al›nt›, Zen Buddhism and Psychoanalysis, s.77).

17 . N i ch i r e n Bu di z mi

Nichiren Budizmi, bir Japon rahibi olan Nichiren
Daishonin (1222-1282) taraf›ndan kurulmufltur.
Çok renkli ve al›fl›lmad›k bir karaktere sahipti.
Hükümeti elefltirdi¤i için tutuklanm›fl, hapsedilmifl, sürgüne gönderilmiflti.
Nichiren Budizmi, Saf Ülke gelene¤ini takip
eder. Bafll›ca tinsel uygulamas›, meditasyondan
çok kutsal flark›lar söylemektir. Lotus Sutra’y› ö¤retisine temel al›r. Takipçileri “Nam myoho renge
kyo” deyiflini yüksek sesle tekrarlarlar. Nam sözcü¤ü “kendini ada”, myoho renge kyo sözcükleri ise “Lotus Sutra’n›n mistik kanunu” anlam›na
gelir. Birbirlerini bu deyiflle selâmlarlar ve o kadar h›zl› söylerler ki, yabanc›lar ne dediklerini bile anlamazlar.
Yaflamdaki baflar› ve mutlulu¤a önem verir. ‹nsanlar› yukar›daki deyifli tekrarlamak ve ö¤retiyi
gündelik hayatlar›nda denemek, bir de¤iflime yol
aç›p açmad›¤›n› yönünde yüreklendirirler. Bu deyifli tekrarlad›klar› s›rada yay›lan titreflimlerin bütün dünyaya yarar sa¤lad›¤›n› düflünürler.
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“Yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Sokka Goksi
(De¤er Yaratan Toplum) adl› uluslar aras› bir kurulufl faaliyet göstermeye bafllam›flt›r. Bu kuruluflun ismi, Nichiren Budistleri’nin “genel tutumunu” yans›tmaktad›r: Pratik sorunlar› çözmeye çal›flmak her durumda en büyük de¤eri yaratmaya
çal›flmak, yarat›c› olmak, yaflamdaki her olana¤›
de¤erlendirmek, kiflisel ve hep birlikte hareket etmek.” (Mel Thompson : 54)

18 . P ur e L an d Bu di z mi

Pure Land ya da Saf Ülke Budizmi’nin temelî
ebedi yaflam ve sonsuz nur olarak görülen Amida Buda’ya kendini adamakt›r. ‹nsanlar onun ismini mutlak bir samimiyetle tekrarlad›klar›nda,
Amida Buda’n›n “içinde tinsel geliflim için hiçbir
engel olmayan” Saf Ülke’yi yarataca¤›na inan›l›r.
“Amida Buda’n›n an›lmas›, gerçekli¤in kendisinin
an›lmas› ve evrensel merhametin ifadesi olarak
kabul edilir. Budizm’in bu kanal›n›n, ak›lc› çözümlemeleri ve konsantrasyon çal›flmalar›n› ayd›nlanma yolu olarak kullanan di¤er Budizm çeflitlerinden ne kadar farkl› oldu¤u görülmektedir.
Amida’n›n lütfu her fley oldu¤undan, Saf Ülke
Budizm’i manast›ra kapanmakta bir yarar görmez.” (Mel Thompson : 63)
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19 . Vaj r a yan a Bu di z mi

Tantrac› Budizmin kulland›¤› terimlerden birisi
Vajrayana ya da “Elmas Arac›”d›r. Ö¤retisel temeli 600 ile 1000 y›llar› aras›nda Hindistan’da
oluflturulan ve Tantralar ad› verilen yaz›lard›r.
Bunlar›n Buda taraf›ndan aç›kland›¤› söylenir.
Vajrayana Budizmi, Mahayana Budizmi’nin temel Bodhisatva yolunu izler. Fakat “Budal›k’› kazanmak için” gerekli olan zaman› k›saltan “yeni
teknikler” ö¤retir. Bu teknikler aras›nda ritüeller,
ellerin ve parmaklar›n durufl flekliyle ilgili semboller olan mudralar, mandalalar ve görsellefltirmeler vard›r.
“Temel uygulama “deity yoga” (devata yoga)d›r.
Meditasyon uygulay›c›s› bir Buda’n›n bütün kemâlat niteliklerini tafl›yan bir Buda fleklinde kendisini görsellefltirir. Merhamet da¤›t›r. Gelenek,
s›rlar ve coflkusal enerji üzerine kurulu oldu¤undan ancak meditasyon bu niteliklere sahip bir
Guru’ya ba¤lanarak gerçekleflebilir.
Vajrayana Budizmi, Tibet ve Mo¤olistan’da hâkim meditasyon gelene¤idir. Uzak Do¤u’daki
ezoterik Budist okullarda, Çin’deki Chen-yen ve
Japonya’daki Shingon geleneklerinde de uygulanmaktad›r.” (John Powers : 236)

20 . Ti b e t B ud i zm i

Budizm, Çin ve Uzak Do¤u ülkelerine yay›ld›k86

tan çok sonra, 700 y›llar›nda Tibet’e girmifltir. Budizm’in flekli, Hindistan’daki geliflmelerden etkilenmifltir. 400 y›llar›ndan itibaren mantralar,
mudralar, mandalalar, Deity resimleri Mahayana
çal›flmalar›nda gözükmeye bafllam›flt›r. Bunlar
sistemlefltirilmifl ve Vajrayana ortaya ç›km›flt›r. ‹flte Tibet’te geliflen bu gelenek olmufltur.
“Tibetli Budistlere göre ayd›nlanmaya ulaflanlar,
ölümden sonra tekrar do¤uflun olmad›¤› yer olan
Alt›n Ifl›k Ülkesine gideceklerdir.” (‹brahim Sümer : 197).
“1100 y›llar›ndan itibaren Budizm, do¤du¤u ülke
olan Hindistan’da, Müslüman ordular›n›n da etkisiyle, y›k›ma u¤ram›flt›r. Vajrayana gelene¤i öncelikle Tibet’te korunmufltur. Tibet Budizmi’nin okullar›ndan birisi Kagyu’dur. Avrupa’ya, Birleflik Devletlere ve Uzak Do¤u’ya yay›lm›flt›r. Bir baflka okul
Gelugpa’n›n bafl›nda Dalay Lama oldu¤u için daha
fazla tan›nm›flt›r. Çin istila edene kadar Tibet’in yönetimi bir Dalay Lama’dayd›.” (Mel Thompson : 85)
21. Dalay Lama

Tibet Budizmi’ndeki en genifl okul Gelugpa’d›r.
Anlam› “erdemli gelenek”tir. Genel olarak “Sar›
fiapkal›lar” olarak tan›n›rlar. 1400 y›llar›nda
Tsong Kapa taraf›ndan Theravada manast›rlar›nda kullan›lan kurallarda ve manast›r düzeninde
reform yapmak amac›yla kurulmufltur.
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Geleneksel olarak Lhasa’n›n Büyük Lama’s›, Gelugpa okulunun bafl›ndaki kifli olurdu. Onalt›nc›
yüzy›ldan itibaren bu kiflinin ünvan› Dalay Lama
olarak belirlendi. Dalai kelimesi “deniz” anlam›na
geliyordu ve Dalai Lama, “deniz gibi ö¤retmen”
demek oluyordu. Onyedinci yüzy›lda beflinci Dalay Lama Tibet’in hem dinsel hem de siyasî lideri
oldu ve Lhasa’da Potala saray›n› infla ettirdi.
“Dalay Lamalar’›n her biri, Bodhissattva Avalokiteshvara’n›n (Tibetçe Chenrezig) bir enkarnasyonu olan, dolay›s›yla merhametin bedenlenmesi
say›lan “ilk olan”›n reenkarnasyonu olan bir tulku idi. Bat›’da Tibet’in “tanr›-kral›” say›l›yordu.
Çin’in Tibet’i iflgalinin dokuzuncu y›l›nda, yani
1959’da, Dalay Lama Tibet’ten kaçt› ve kuzey
Hindistan’da Dharamsala’ya yerleflti. Tibet halk›n›n ve dünyaya yay›lm›fl Tibet Budizmi cemaatinin manevî bafl› olarak, sürgündeki Tibet halk›n›n
odak noktas› ve temsilcisi gibi davrand›.” (Mel
Thompson : 17)
22 . Bu di s t F e l s e f e

Budist felsefede ak›l ve sezgi önemli bir yer tutmaktad›r. Budistler ‘sezgi’ için genellikle ‘prajna’
terimini, ‘ak›l’ ya da ak›l yürütme için ise ‘vijnana’
terimini kullanmaktad›rlar. Vijnana bizim duyular,
anl›k, ak›l, ak›l yürütme dünyam›z› kapsar. ‹kili¤in
ve parçalar›n dünyas›d›r, her zaman çözümleyici88

dir. Prajna dünyas›nda ise farkl›laflma, ay›rma,
bölme yoktur. Görülen ile görenin ayn› oldu¤u bir
dünyad›r. Kendinden memnundur. Bütünün kendini bildi¤i aland›r. Bütünlefltirici ilkedir.
PRAJNA ÖZELL‹KLER‹

V‹JNANA ÖZELL‹KLER‹

1. Sunyata (Boflluk).

Varl›k ve yokluk dünyas›.

2. Tathata (Öylelik)

Tan›mlamalar dünyas›.

3. Prajna (Sezgi)

Vijnana (Bölme).

4. Nirvana

Samsara (Do¤mak ve ölmek).

5. Bodhi (Ayd›nlanma)

Avidya (Cehalet)

6. Safl›k

Bulafl›kl›k, Kirlilik.

7. Zihin (citta)

Duyumlar.

8. Dharma (En son gerçeklik) Sarvadharma (Bireysel varolanlar).
9. Saf deneyim

Çoklu¤un deneyimi.

10. Saf fiil (akarma)

Neden – sonuç dünyas›.

11. Farks›zl›k, Ayr›ms›zl›k

Farkl›l›k, Ayr›m.

12. Bölmemek

Bölmek.

13. Zihnin yoklu¤u

Bireysel bilinç

(No-mind) düflüncenin
yoklu¤u (No-thought)
14. Ebedî flimdi ya da salt›k Zaman iliflkileri.
olarak varolmak
15. ‹kilik olmayan.

‹kilik

(D.T. Suzuki, Studies In Zen, s.108.)
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23 . Bu di s t P s ik ol o ji

Klasik Budist metin Abhidhamma, günümüzde
en yayg›n ve en ayr›nt›l› “geleneksel bilinç hâlleri psikolojisi” kabul edilmektedir. Abdidhamma,
Buda’n›n ö¤retisine tematik bir yap› ve mant›ksal
geliflim kazand›rm›flt›r. Amac› kuramsal de¤il uygulamaya yöneliktir ve meditasyon yöntemi kullan›l›r. Amaç, insanlara arzular›n susuzlu¤undan
ve ac›dan kurtulabilmeleri için bir “sezgisel görüfl” (insight) kazand›rmakt›r. fieylerin sonlulu¤u
(anicca), kendili¤in gerçekd›fl› olmas› (anatman)
bu sezgisel görüflle anlafl›lacakt›r.
“‹.S. 430 y›l›nda Budaghosa taraf›ndan yeniden
özetlenmifltir. Vishuddhimagga (Ar›nma Yolu) ad›
alt›nda üç safhaya ayr›lm›flt›r.
1. Sila (Ahlâksal çal›flmalar); 2. Sati (Zihinsel disiplin, konsantrasyon, meditasyon, samadhi çal›flmalar›); 3. Punna (Hikmet ya da bilgelik, “do¤ru niyet” ve “do¤ru görüfl” ile birlikte hakikatin
do¤rudan ve sezgisel olarak anlafl›lmas›.)” (Roger
N. Walsh, Ego Ötesi : 173-177, Daniel Golemann’›n ‘Geleneksel Budist Psikolojisinde Zihin
Sa¤l›¤›’ bafll›kl› yaz›s›ndan al›nt›.)

24 . T r an s pe r s o n al P s i k ol o j i v e B u di s t P s i k ol o ji

Transpersonal Psikoloji ya da Kiflilik Ötesi Psiko90

loji (birey ötesi diye de karfl›lan›yor) insan›, dört
ana boyut içinde ele al›r: 1) Bilinç, 2) Koflullanma, 3) Kiflilik ve 4) Kimlik.
“Tüm deneyimlerimizin temeli ve ba¤lam› olan
bilincimiz, genellikle savunmac› biçimde “kas›lm›fl” durumdad›r. Tepkilerle (reactions) belirlenen bir yaflam sunan bu savunmac› kas›lmadan
kurtulabilmek için zihnimizi sakinlefltirmeli, alg›
filtremizi temizlemeli (ya da alg›sal çarp›tmalar›
azaltmal›) ve içimizde do¤ufltan varolan çeflitli
potansiyellerimizi tan›mal› ve onlara de¤er vermeliyiz. Onlar› gündelik yaflamlar›m›za sokup
“tepkilerle yaflamak”tan, “de¤erlerle yaflamaya”
geçmeliyiz.” (Roger Walsh, Ego Ötesi : 67)
Bilincimizde “bellek kay›tlar›”, “düflünceler”,
“inançlar” ve “de¤erler” den oluflan alg› filtrelerimiz di¤er bir deyiflle “gerçeklik haritalar›m›z”
vard›r. Her bilinç hâli, kendi gerçeklik haritas›n›
oluflturur. Alg›lad›¤›m›z gerçeklik bizim bilinç
hâlimizi yans›t›r. Krishnamurti’nin dedi¤i gibi :
“Neyseniz öyle alg›l›yorsunuz!” Toplumsal koflullanmalar›m›z da alg› filtremizi etkiler.
Her bilinç hâli kendi gerçeklik resmini oluflturdu¤una göre, “bildi¤imiz gerçeklik” yaln›zca göreceli olarak gerçektir. Dolay›s›yla da “psikoz”,
“tek bir gerçekli¤e ba¤lanmakt›r”.
Do¤u disiplinlerinin ve özellikle de Budizm’in
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ayr›nt›l› olarak inceledi¤i koflullanma çeflitlerinden en önemlisi “ba¤lanma”d›r (upadana, attachment). Ba¤lanma, “arzu” ile iliflkilidir ve bu
arzunun doyurulamamas› “ac›” ile sonuçlan›r.
Ba¤lanmadan kurtulmak (viraga, detachment) ise
ac›n›n durdurulmas›nda temel faktördür. Ba¤lanma olgusu yaln›z nesnelerle ya da kiflilerle s›n›rl›
de¤ildir. Özel iliflkilere, bir yaflam üslûbuna, özel
bir kendilik imgesine (self image), bir davran›fl biçimine, bir psikolojik sürece, hatta ac› çekmeye
ve de¤ersizlik duygusuna ba¤lanmak da söz konusudur.
Bizler kimliklerimizin rollerimizden, sorunlar›m›zdan, iliflkilerimizden, bilincimizin içeriklerinden kaynakland›¤›na “inand›¤›m›z” sürece, kiflisel süreklili¤imizin zarar görmesinden duydu¤umuz korku, ba¤lanmalar›m›z› ve koflullanmalar›m›za daha s›k› sar›lmam›za neden olur. Kiflilik
ötesi psikanaliz çal›flmalar›nda uygulanan Budist
meditasyonlara kat›lan birçok kifli, ilk ald›klar›
bilgilerden ve ilk deneyimlerden sonra genellikle
flunu sorarlar : “E¤er tüm ba¤lar›mdan kurtulursam kim ve ne olurum ben?”
Birçok psikolojik kuram, insan›n “kiflili¤i ne ise o
oldu¤unu” kabul eder. Kiflilik ötesi bak›fl aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise kiflili¤e, göreceli olarak daha az önem verilir. Kiflilik, varl›¤›n görünen yan92

lar›ndan yaln›zca birisi olarak ele al›n›r. Psikolojik sa¤l›¤›n, kiflili¤in “de¤ifltirilmesinden” çok, kiflilikle “özdeflleflmenin” b›rak›lmas›n› kapsad›¤›
belirtilir. Kiflinin duygusal yükünün (klesha) bir
parças›n› “kendi kiflisel dramas›” di¤er bir parças›n› da “baflkalar›n›n dramalar›” oluflturur. Bunlardan ba¤›ms›zlaflmas› ya da kendisini bunlarla
“kimliklendirmeyi”, “özdefllefltirmeyi” b›rakmas›
önerilir.
Kimliklerimiz nas›l ortaya ç›kmaktad›r? En derin
varl›¤›m›z olan fark›ndal›k (awareness) kendisini
bir zihinsel içerik ile kimliklendirdi¤inde, bu “zihinsel içerik” bütün di¤er zihinsel kapsam›n ve
deneyimlerin “nas›l görülece¤ini” belirleyen ba¤lam hâline gelmektedir. ‹çerik, ba¤lam olmakta
ve di¤er içerikleri yorumlamaktad›r. Ego ortaya
ç›kmaktad›r. Bu “ego filtrelerinin” kald›r›lmas›,
özgür olmak anlam›na gelmektedir.
Meditasyon uygulamalar› bafllang›ç düzeyinde
bile sakinli¤i, duyarl›l›¤›, kabul edebilme gücünü, empatiyi, sezgiyi ve aç›kl›¤› artt›rmaktad›r.
Bunlar› deneyimleyen bir insan, daha önceki s›radan fark›ndal›k ve alg› düzeylerin “duyars›z”,
“çarp›t›lm›fl” ve “iradî kontrolün d›fl›nda” oldu¤unu anlamaktad›r. Kiflilik ötesi alana geçilen kap› olarak kullan›ld›¤›nda ise kifli kendisini “dönüflmekte olan bir süreç” olarak alg›lamakta, ile93

ri düzeyde meditasyon uygulay›c›lar›n›n belirttikleri bilinç ve alg› düzeylerini, sezgiyi, sakinli¤i,
sevinci, sevgiyi daha do¤ru anlamland›rabilmektedir. Bu sürecin daha ileri aflamalar›nda ise bilinçte, “ayd›nlanma” ya da “özgürleflme” (nissarana) denilen dönüflüm gerçekleflmektedir.

25 . Bu d iz m v e Ji dd u K r i s h n am ur t i

Krishnamurti’de hakikatin gözlemi bilgelik, bilgeli¤in alg›lanmas› zekad›r. Hakikat, bilgelik ve
zeka dolu bir yaflam ise ‘hakikî dinsel yaflam’ d›r.
Krishnamurti için “ayd›nlanma”, “kendilik”ten
bütünüyle özgürleflmektir. John White’›n kendisiyle yapt›¤› röportajda flunlar› söylemifltir:
“Ayd›nlanma, kendilikten bütünüyle özgürleflmedir. Korkudan, endifleden, ba¤›ml›l›klardan, ac›dan bütünüyle özgürleflmektir. Dolay›s›yla ayd›nlanma üzerine bir makale yay›nlayabilirsiniz, insanlar bunu okur, “Evet, kabul ediyorum” der ve
sonra de¤iflmeden kendi gündelik yaflamlar›n›
sürdürürler. Bir insan›n yaflam›n› de¤ifltirmesi sadece bir yaz›y› okuyup “kabul ediyorum” demekle olmaz. Büyük bir dikkat ve kendi içinde
büyük bir araflt›rma gerektirir. “Ben de¤iflece¤im”
diyen çok az insan var.” (John White, Ayd›nlanma Nedir:173)
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Kendini bilmek, meditasyon, sessizlik ve koflullanmadan özgürleflim üzerine flunlar› söyler
Krishnamurti:
“Bir resme, bir fikre, bir efendiye kendini adamak
meditasyon de¤ildir. (...) Kendinizi anlamadan
yapabilece¤iniz tek fley temel özelliklerinize
(background) ve koflullanman›z›n tepkisine uygun davranmakt›r. Bu ise meditasyon de¤ildir.
Ama bu tepkilerin fark›nda olmak, (...) do¤ru meditasyonun yolu budur. Meditasyon yaflamdan el
etek çekmek de¤ildir. Meditasyon insan›n kendini anlama sürecidir. Kifli kendini, yaln›zca bilinçli de¤il, bütün gizli kalm›fl yönlerini anlamaya
bafllad›¤› zaman, dinginlik olur.” (Krishnamurti,
Tanr› Üzerine: 106).
“Kendinin bilgisi meditasyonun bafllang›c›d›r,
kendinin bilgisi olmadan meditasyon yoktur.
Kendinin bilgisi sorununun derinlerine indikçe
insan›n ‘üst zihni’ yaln›zca dingenleflip sessizleflmez, ayn› zamanda farkl› gizli katmanlar› da ortaya ç›kar. Yüzeysel zihin sessiz oldu¤u zaman,
bilinçalt›, bilincin gizli katmanlar› kendilerini
yans›t›r. Kendi içeriklerini ortaya ç›kar›r, (...) dolay›s›yla kiflinin varl›¤›n›n bütün süreçleri tam
olarak anlafl›lm›fl olur.” (Tanr› Üzerine: 107).
“Dolay›s›yla zihin son derece sessizleflir. Kendisi
sessizdir, sessizlefltirilmez, bir ödül ya da korku
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arac›l›¤›yla sessiz olmaya zorlanmaz. O zaman
geçekli¤in ortaya ç›kt›¤› bir sessizlik vard›r. Ama
bu sessizlik Hristiyanlar’a, Hindular’a ya da Budistler’e özgü bir sessizli¤in yolunu izlerseniz,
asla sessiz olamazs›n›z. Gerçekli¤i bulmak isteyen bir insan›n ‘koflullanmas›n›’ tamam›yla bir
kenara b›rakmas› gerekir. ‹ster Hristiyan, ister
Hindu, ister Budist, isterse baflka herhangi bir
gruba ait olsun.” (Tanr› Üzerine: 107).
Krishnamurti’nin e¤itim üzerine mektuplar›n›
derleyen ve kitaplaflt›ran Walter Bernotat, kitab›n
önsözünde flunlar› yaz›yor.
“Krishnamurti’nin ifadeleri bir ö¤reti de¤ildir.
Bir inanc› desteklemek veya bir dine nedensel
temel oluflturmak için bize yöneltilmemifltir.
Çünkü Krishnamurti’nin keflfetti¤i hakikatler ö¤retilemez, geçerli cümleler olarak ortaya konamaz ve cümlelerle aktar›lamazlar. Krishnamurti
hiçbir zaman felsefî veya dinî yaz›t incelemedi¤i hâlde, ifadelerinin bir ço¤u Lao Çe, Buda, ‹sa,
Upanifladlar ve Zen’in rivayetleriyle benzerlik
gösteriyor.
Belli ki insanlar›n, geleneklere bakmaks›z›n her
zaman keflfedebildikleri hakikatler var. Krishnamurti her birimizin flu anda bulabilece¤i bu özgürlefltirici hakikate, usanmadan iflaret ediyor.”
(Krishnamurti, E¤itim Üzerine Mektuplar: 8,9).
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Krishnamurti’nin meditasyon anlay›fl› ‘vipassana’
ya da ‘sezgi’ meditasyonuna benzemektedir.
‘Seçmesiz fark›ndal›¤›’, ‘düflüncesiz fark›ndal›¤›’
önermekte ve ‘konsantrasyonu’ ya da ‘samatha’
meditasyonunu elefltirmektedir. Budizm’i elefltirmesine ra¤men Buda’ya yak›n oldu¤u hatta manevî olarak ba¤lant›l› oldu¤u söylenebilir.
1922 y›l›nda kardefliyle birlikte geldi¤i Kaliforniya’n›n Ojai bölgesinde, 27 yafl›ndayken önemli
bir deneyim yaflam›flt› Krishnamurti. ‹ki hafta boyunca her gün yaklafl›k otuz dakika meditasyon
yapm›flt›. Bu iki hafta sonunda ensesinde çok büyük a¤r›lar duymaya bafllad›. Öylesine duyarl› bir
duruma gelmiflti ki, en küçük sesleri bile alg›l›yordu. ‹çini bir atefl kaplam›flt›. Bu hâli üç gün
boyunca sürdü. Bahçedeki bir a¤ac›n alt›nda yaflad›¤› deneyimi, iki gün sonra kendi ifadesiyle
flöyle aç›kl›yordu:
“Bay Warrington evin yak›n›ndaki biber a¤ac›n›n
alt›na gitmemi söyledi. Orada ba¤dafl kurarak
meditasyon yapt›m. Bir süre böyle oturduktan
sonra bedenimden ç›kt›¤›m› duyumsad›m. A¤ac›n narin, yumuflak yapraklar›n›n alt›nda oturdu¤umu gördüm. Yüzüm do¤uya dönüktü. Bedenim önümde duruyordu ve bafl›m›n üzerinde
parlak ve apaç›k y›ld›z› görüyordum.”
Krishnamurti bu deneyimi yaflad›¤›nda yan›nda
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kardefli Nityananda da vard›. O gün yaflad›klar›n› flöyle not alm›flt› :
“Y›llar önce Taormina’da Krishna, Buda’n›n dilenci giysileri içindeki güzel bir resmine ‘derinlere dalm›fl gözlerle bakt›¤›nda’, mutluluk dolu bir
an, tanr›sal Ulu Varl›k’› duyumsam›flt›k. Bu gece
de Krishna, genç biber a¤ac›n›n alt›nda flark›s›n›
bitirince, Bo a¤ac›n›n alt›nda oturan Buda’y› düflündüm. Ve yine, Krishna’y› daha önce kutsad›¤›nda oldu¤u gibi, huzur dolu vadiye bir ›fl›k dalgas› yay›ld›¤›n› duyumsad›m. Gözlerimizi a¤aca
dikmifl her fleyin yolunda olup olmad›¤›n› merak
ediyorduk. Çünkü tam bir sessizlik egemendi.
Bakarken birden a¤ac›n üzerinde büyük bir y›ld›z›n parlad›¤›n› gördüm. Krishna’n›n bedeninin
Ulu Varl›k için haz›rland›¤›n› anlad›m. E¤ilip Bay
Warrington’a y›ld›z› gösterdim. Her yer ulu bir
varl›kla doldu.” (Deniz Demirdöven ve Nurgül
Demirdöven, Jiddu Krishnamurti: 15).
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SONSÖZ

Günümüzde dünyada Budist yöntemleri uygulayan befl yüz milyonun üzerinde insan vard›r.
Hindistan’daki Budistler’in say›s› on milyonun
üzerindedir.
Tayland, Kamboçya, Hindistan ve Sri Lanka gibi
ülkelerde baz› Budistler “bar›fl yanl›s› toplumsal
etkinlikler”in geliflmesinde önemli bir rol oynamaktad›rlar.
Tayland ve Sri Lanka’da Budizm ile devlet aras›nda güçlü ba¤lar vard›r.
Bütün önemli Budist okullar, Bat›’da temsil edilmektedir. Seyahat ve iletiflim teknolojilerinin “bat›l› psifle”nin özellikleri oldu¤unu bildi¤imiz Bat›’da, son yüzy›lda Budizm’in kök salmaya bafllamas› Budizm’in tarihindeki “en dramatik olay”
olarak yorumlanmaktad›r.
1971 y›l›n›n 21 Mart›nda, Amerika Birleflik Devletleri’nde Tassajara’daki Zen Da¤ Merkezi’nde
düzenlenen bir törenle Shunryu Suzuki, Dharma
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mirasc›s› olarak Richard Baker’› kendi yerine atam›flt›. Baker, ustas›n›n sundu¤u cübbeyi flu fliirle
kabul etmiflti:
“Uzun bir zamand›r sahip oldu¤um bu tütsü çubu¤unu
Elsiz ellerimle
Bu tap›naklar›n kurucusu olan
Ustam, dostum, Suzuki Shunryu Daisho’ya sunuyorum.
Yapt›klar›n›n hiçbir ölçüsü yok.
Cübbelerimiz s›r›ls›klam.
Seninle birlikte Buda’n›n çiseleyen ya¤murunda
yürüyoruz.
Fakat nilüfer (lotus) yapraklar›n›n üzerinde
Hiçbir ya¤mur damlas› kalm›yor.”
(Shunryu : 12, 13. Huston Smith’in önsözünden).
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“ H ind istan, B ud izm ve Uzak do¤ u ile
‹ l g i l i K i l o m e t r e T a fl l a r ›

M.Ö. 7000 – 4000 – Kuzeybat› Hindistan’da tar›m›n bafllamas›.
M.Ö. 4000 – 1700 – ‹ndus Uygarl›¤› (Harappa,
Mohenco – Daro)
M.Ö. 1500 – Hindistan’da Arîler’in semavî dininin yay›lmas›. Varuna, Mitra, ‹ndra isimli tanr›lar
var. Kastlar›n yeniden düzenlenmesi.
M.Ö. 1500 – M.S. 200 – Çin’in büyük klasik metinlerinin, Cing’in yaz›lmas›.
M.Ö. 1000 – Japonya’da fiinto mitolojisinin bafllamas›.
M.Ö. 600 – 500 – Budizm’in kurucusu Buda;
Caynac›l›k’›n kurucusu Mahavira; Taoculuk’un
kurucusu Lao Tse; Konfüçyüsçülük’ün kurucusu
Konfuçyüs bu dönemde yaflad›lar.
M.Ö. 563 – 483 – Siddhartha Gotama Buda Sakyamuni’nin yaflam›.
M.Ö. 327 – 325 – Büyük ‹skender’in Hindistan’›
istilas›.
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M.Ö. 320 – 185 – Maurya ‹mparatorlu¤u.
M.Ö. 269 – 232 – Afloka’n›n hükümdarl›¤›.
M.Ö. 160 – M.S. 280 – Baktria Yunanl›lar›’n›n ve
barbarlar›n kuzeybat›y› istilas›.
M.Ö. 25 – Hindistan hükümdar› Asoka’n›n Budizm’i kabul etmesi.
M.S. 100 – 600 – Budizm’in, Orta Asya ve Çin’e
yay›lmas›.
M.S. 320 – 500 – Gupta ‹mparatorlu¤u.
M.S.550 – 600 - Budizm’in Hunlar ve Göktürkler
aras›nda ilgi görmeye bafllamas›.
M.S. 550 – 800 – Pallava ‹mparatorlu¤u’nun en
parlak dönemi.
M.S. 600 – Budizm’in Japonya’ya girifli.
M.S. 606 – 647 – Harsa ‹mparatorlu¤u.
M.S. 629 – 700 – Budizm’in Tibet’e yay›lmas›.
M.S. 700 - Uygurlar’›n Budizm’le tan›flmalar›.
M.S. 700 – 1192 – Kuzey Hindistan’›n küçük
krall›klara bölünmesi.
M.S. 800 – Hindistan’da Budizm’in güç kaybetmeye bafllamas› ve yerini Vedac›l›k’tan esinlenen
dinlerin almas›.
M.S. 845 – Çin’de Budist tap›naklar ve manast›rlar y›k›ld›, topraklar›na el konuldu.
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M.S. 800 – 900 – Hindistan’›n bat› k›y›lar›nda ilk
Müslüman yerleflimlerin bafllamas›.
M.S. 900 – 1200 – Çola Krall›¤›’n›n en parlak dönemi.
M.S. 1000 – Hindistan’da Müslüman fetihlerinin
bafllamas›.
M.S. 1200 – 1700 – Japonya’da Zen Budizmi’nin
geliflmesi.
M.S. 1300 – Budizm’in Hindistan’da yok olmaya
bafllamas›. Mahayana Budizmi’nde içerilen Brahmanizm, popüler Budizm’i içine çekmeye bafllad›.
M.S. 1300 sonras› – Çin’de Taoculuk, Konfüçyüsçülük ve Budizm birbirleriyle kaynaflt›.
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Bir Hikaye:

Büyük Zihnin K›l›c›

Dört yüz y›l önce olmufl bir olay› ayd›nlatmaya
çal›fl›yordum.

O tarihlerde çay töreni ustas› Rikyu ile büyük savaflç› Taiko Hideyoshi aras›nda büyük bir dostluk
kurulmufltu. Savaflç›, çay ustas›na derin bir sayg›yla ba¤l›yd›. Bir despotun sevgisi her zaman
tehlikelerle doludur. Hele ihanetin hayli yayg›n
oldu¤u o dönemlerde insan kolay kolay kimseye
güvenemezdi. Dalkavukluk ruhundan hiç nasibini almam›fl olan Rikyu birçok kez despotun görüfllerine karfl› ç›km›flt›. Böyle bir karfl› ç›kman›n
ard›ndan aralar›ndaki geçici so¤uklu¤u f›rsat bilen Rikyu düflmanlar›, onun Taiko’yu zehirlemek
için bir komplo düzenledi¤i söylentisini yayd›lar.
Bu komplo teorisine göre Taiko, Rikyu’nun haz›rlayaca¤› yeflil bir içecekle öldürülecekti. Hideyoshi’nin en ufak bir flüphesi bile idam demekti.
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Öfkeli hükümdara kimse engel olamazd›. Rikyu’ya tek bir ayr›cal›k tan›nabilirdi: Kendini kendi eliyle öldürme onuru. Böylece Rikyu 1591 y›l›nda efendisi Hideyoshi’nin emriyle harakiri
yapt›. Yaflam›n› yitirmeden hemen önce “Büyük
zihnin k›l›c›n› elime ald›¤›mda/Ne buda/Ne de
atalar vard›r” dedi¤i söylenir. Büyük zihinle birlikte oldu¤umuzun bilincindeyken ikili¤in olmad›¤›n› belirten bir sözdü bu. Rikyu’nun çay törenlerinde hep a¤›rbafll› bir ruh hâli aç›¤a ç›km›flt›r.
Hiçbir fleyi ikilik içindeki bir zihinle yapmad›¤›,
her an ölüme haz›r oldu¤u bilinirdi. Çay Töreninin ard›ndan törenle öldü. Kendine yeni bir yaflam verdi. Bu yeni yaflam Çay töreni chanoyunun ruhudur. ‹flte biz de onun an›s› önünde böyle sayg›yla e¤iliyoruz…
Büyük olay günü Japon çay ustas› Rikyu en gözde befl ö¤rencisini son bir çay törenine davet etmiflti.
Çay evinin çitle çevrili iç bahçesi a¤açlardan, çal›lardan ve yere döflenmifl düzensiz bir düzenlilik
içindeki tafllardan olufluyordu. Güzel ve küçük
bir bahçeydi. Bahçeye gelen konuklar a¤açlar›n
ürperdi¤ini, yapraklar›n h›fl›rdad›¤›n›, ormandaki
hayaletlerin kendilerine seslendi¤ini duydular.
Her türlü toz ve gürültüden ar›nd›r›lm›fl bu bahçe bir orman›n derinliklerindeymifl hissi uyand›r106

maktayd›.
Bu bahçeyi boydan boya geçen ve bahçe giriflini
çay evine ba¤layan bir patika vard›. Bu patikan›n
sonunda içi oyuk bir tafl vard›. Konuklar bahçede
beklerken ev sahibi Rikyu bu tafl›n içindeki suyu
boflaltt› ve taze su doldurdu. Suyun sesi ve sundu¤u görünüm ortama tazelik ve safl›k katt›. Eve
girmeden önce misafirler bu suyla ellerini y›kayacaklard›.
Bahçedeki Yol olarak da bilinen patika, üzerinde
yürüyenlerin cismanî yaflam›n ötesindeki bir evrene geçmelerine yard›mc› oluyordu. Ev sahibinin de konuklar›n da bir çay töreninden önce ilk
yapmalar› gereken fley yeryüzünün tozlar›ndan
ar›nmakt›. Rikyu bu patikaya çiyli zemin anlam›na gelen Roji ad›n› vermiflti. Budist metinlerden
Lotüs Sutra’da geçen hikâyelerden birinde bir baba, alevler içindeki evinde ba¤r›flan ve sa¤a sola
kaç›flan çocuklar›na, Roji’ye s›¤›nmalar› için yalvar›r. Alevler içindeki ev egoya ba¤›ml›l›k ve cehaletin sebep oldu¤u varoluflsal ac›y› simgeler.
Çay töreni uygulay›c›lar› Roji’yi “dünyan›n yükünden kurtulduklar› yer” olarak görürler. Zen
uygulay›c›lar› için meditasyona giriflin ilk ad›m›
olan kendinin bilincine geçifl yeridir. Bu patika
üzerinde yürüyen yolcunun d›fl dünyayla her türlü ba¤› kesilir, zihni “klesha”lardan temizlenir.
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Yolcu çay odas›nda al›nacak estetik zevke haz›rlan›r. Patika bir yenilenme duygusunu simgeler.
Bu patikada yürürken Roshi, s›k yaprakl› a¤açlar›n gölgesinde, yosun kapl› granit fenerlerin aras›nda ilerlerken ve çam i¤nelerinden oluflan bir
hâl›yla kapl›, düzenli bir düzensizlikle s›ralanm›fl
aral›kl› tafllar›n üzerinde gezinirken, zihninin s›radan düflüncelerden s›yr›ld›¤›n› hissederdi.
Japon çay ustalar› böylesine huzurlu ve duru bir
ortam yaratabilmek için büyük bir ustal›k gösterirler. Her çay evinin bahçesindeki patikan›n b›rakt›¤› etki farkl›d›r. Kendisini düzenleyen ustaya
ve onun o günkü tutumuna göre de¤iflmektedir.
Rikyu o gün Roji’yi düzenlerken, tam bir tek bafl›nal›k etkisi yaratmaya çal›flm›flt›. Kendi patika
düzenleme s›rr›n› eski bir flark›dan ald›¤›n› söylerdi: ‹leriye do¤ru bakt›¤›mda/Ne bir erik çiçe¤i/Ne alaca yapraklar/Sazdan bir kulübe tek bafl›na kumsalda/Güz akflam›n›n soluk ›fl›¤›nda.
Yak›lan tütsü çubuklar›n›n kokusu çay odas›ndan
patikaya ve bahçeye yay›l›yordu. Genellikle birbirleri aras›nda konuflan konuklar bugün sessizdiler. Usta, isimleriyle seslenerek her birini teker
teker içeriye davet etti. Patikadan geçerken ellerini y›kad›lar.
Çay odas›n›n girifl kap›s›n›n iki yan›ndaki gri tafl
fenerler nöbetçiye benziyordu. Her biri e¤ilerek
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ve k›l›çlar›n› ç›kartarak e¤ilerek geçilen kap›dan
geçtiler. Çay töreninin özünü dile getirmek için
sadece bu mimari özellik bile yeterliydi. Basamakl› dar kap›dan geçmeden önce hükümdarlar
bile k›l›çlar›n› ç›karmak zorundayd›lar. Böylece
rütbe ve s›n›f fark› ortadan kalk›yordu. ‹nsana
yaln›zca insan oldu¤u için sayg› duyulan s›n›fs›z
bir ortam yarat›l›yordu. Dört buçuk has›r geniflli¤indeki çay odas›n› kulübeye dönüfltüren Rikyu,
oday› bu bas›k giriflle tamamlam›flt›.
Çay evinin içi o günkü tören için büyük bir özenle temizlenip haz›rlanm›flt›. Evin temizli¤i kalbin
ve ruhun temizli¤ini simgeledi¤inden konuklar
gelmeden önce geçecekleri patika iyice y›kanm›fl, evin içi temizlenmifl ve tütsü çubuklar› yak›lm›flt›. Çay töreni uygulamas›, hayat›n içindeki
bir insan olarak sahip oldu¤umuz özü gerçeklefltirmek, bu görevin gerektirdi¤i titizli¤in fark›nda
olmak ve görevi yar›na ertelememek üzerine kuruluydu. En küçük bir ayr›nt› bile dikkatle gözlemlenirdi: Mevsime özgü çiçek, tafl›n üzerine
dökülen suyun sesi, akflam›n alaca karanl›¤a dönüfltü¤ü an.
Japon evlerinde konuklar› onurland›rmak için kaligrafilerin ve çiçeklerin kondu¤u fleref köflesinin
(tokonoma) en yetkin örnekleri Zen tap›naklar›ndaki sunaklard›r. Rikyu o günkü ana temaya uy109

gun olarak (bir görüfle göre) tokonomaya : “Zevk
al›r›z/Büyük Zihnin aç›l›m› olan/Yaflam›n her
an›nda”, yaz›l› bir kaligrafi asm›flt›. Bu kaligrafinin önündeki Song döneminden kalma nadide
bir bronz vazoya tek bir gündüz sefas› konmufltu.
Burada insan en küçük bir dünyevî ya da uhrevî
kayg›ya kap›lmadan güzeli seyretmeye kendini
verebilirdi. Zen keflifllerinin haz›rlad›¤› kaligrafilere büyük sayg› gösterilirdi. Rikyu bir gün flöyle
demiflti: Hiçbir nesne kaligrafi rulosu kadar büyük anlam tafl›maz. Onu seyrederken ev sahibi
ve konuklar bir ruh bütünlü¤üne var›rlar. Chanoyu Samadhi ile kendilerini gerçeklefltirirler. Bunlar aras›nda Zen keflifllerinin haz›rlad›klar›, di¤erlerinin önüne geçer. Onlar› seyrederken, çizilmifl
sözcüklere en büyük sayg›y› duyan, kaligraf›n,
ö¤rencilerin ve atalar›n erdemini tadar.
Zen sözcü¤ü ve Çin Zeni anlam›na gelen Chan,
sanskritçe sözcük Dhayana’dan türemifllerdi.
Bodhidharma, Çin Zeni Chan’›n ilk rahibiydi.
Çay töreni, Bodhisatva’n›n tasviri önünde toplanan ve ona çiçeklerle tütsü sunan keflifllerin ayn›
kâseden s›rayla çay içmeleri esas›na dayanan
Chan töreninden do¤mufltu.
Konuklar en ufak bir gürültü bile yapmadan, belirli bir s›raya göre, teker teker çay odas›na girdiler. Tokonomay› süsleyen kaligrafiyi ve önündeki
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çiçe¤i sayg›yla selâmlay›p seyrettikten sonra gönderilen mesaj› okuyan birer kral gibi kendilerine
ayr›lm›fl yerlere oturdular. Tüm davetliler yerlerine yerlefltiler. Döküm mangalda kaynayan suyun
fokurtular›n›n kaplad›¤› bir sükûnet içinde meditasyon yapt›lar. Mangalda kaynayan suyun fokurtular›na de¤iflik sesler katmak için Rikyu, suyun
içine demir parçalar› koymufltu. Bu yüzden zaman zaman bir ça¤layan›n yank›s›, bazen k›y›ya
çarpan okyanus dalgalar›n›n sesi, bazen bir bambu orman›n› y›kayarak geçen sa¤anak, bazen de
karfl› tepelerdeki çam a¤açlar›n›n iç çekiflleri duyuluyordu.
E¤imli çat›s› günefli engelledi¤inden, çay odas›
gün ortas›nda bile lofl ve serin olurdu. Zeminden
tavana kadar solgun bir renk uyumu vard›. Davetliler aç›k pastel renginde kimonolar›n› giymifllerdi. Uyum, sayg›, safl›k ve dinginlik kurulduktan sonra ev sahibi Rikyu odaya girdi. Sessizli¤i
ve sayg›y› bozmadan yerine oturdu.
Harl› ateflin üzerinde kaynayan çaydan doldurulan kâse elden ele dolaflmaya bafllad›. Kâsenin s›cakl›¤›yla birlikte elden ele dolaflan ölümsüzlük
suyuydu sanki. Hayat›n üç incisi üzerine tefekkür
ediyorlard›: merhamet, sadelik ve tevazu. Çay töreni odadaki herkese kendi kendileriyle buluflabildikleri bir ortam sunuyordu. Bu dinginlik, gün111

delik kofluflturmalar›n ve kayg›lar›n aras›nda k›sa
bir soluklanma an› de¤ildi, geçici bir huzur an›
de¤ildi. Dinginlik anlam›na gelen jaku, Budistler
için kör tutkular›n ve ac›n›n tükenifliyle hakikate
uyanmak anlam›na gelen Nirvana’y› ifade ediyordu.
Kâseden son yudumu alan Usta oldu.
Sessizli¤i bozan en hat›rl› konuk, çay servisi tak›mlar›n› incelemek istedi. Usta servis gereçlerini
ve kakemonoyu konuklar›n›n önüne ç›kard›. Konuklar hayranl›klar›n› dile getirdiler. Usta kendisinden bir hat›ra olarak saklamalar› için bu parçalar› teker teker konuklar›na hediye etti. Çay kâsesini kimseye vermedi. Herkes merakla bakarken, “Talihsizli¤in dudaklar›yla kirlenen bu kâse
art›k kimseye hizmet edemesin” diyerek, sol eline ald›¤› kâseyi sa¤ elinin keskin yan›yla tek vuruflta k›rd›.
Tören art›k sona ermiflti. Gözyafllar›n› güçlükle
zapteden konuklar birer birer ustayla vedalafl›p
odadan ç›kt›lar.
Son dakikalar›nda kendisine efllik etmek için en
yak›n› ve en sevdi¤i ö¤rencisi yan›nda kald›. Rikyu ad›yla bilinen çay ustas› Sen no Soeki aç›k
pastel renkli kimonosunu ç›kar›p özenle katlad›.
Ölüme gidenlerin giydi¤i beyaz kimonosuyla
kald›. K›l›c›n› eline al›p tokonoman›n önünde
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dizlerinin üzerinde çökerek oturdu. Son bir kez
kaligrafiyi ve çiçe¤i seyretti. Suna¤›n önünde iki
eliyle tuttu¤u k›l›c›n keskin par›lt›s›n› seyrederken a¤z›ndan nefis dizeler döküldü: Büyük Zihnin k›l›c›n› elime ald›¤›mda/Ne Buda ne atalar
vard›r.
Japon çay töreni ustas› Sen no Soeki büyük sessizli¤e geçerken gülümsüyordu.

‹leriye do¤ru bakt›¤›mda/Ne bir çiçek/Ne alaca
yapraklar/Sazdan bir kulübe kumsalda tek bafl›na/Güz akflam›n›n soluk ›fl›¤›nda.
(E Dergisi, Mart 2003. Cengiz Erengil)

113

114

SÖZLÜK

Aham Brahmasmi / Tat twam asi:Ben Brahma’y›m / Sen
de O’sun. (Upanifladlar)
Ahamkara: Ego, benlik. Benlik afl›ld›¤› zaman karma
yasas›n›n iflleyifli, bu bilinç düzeyindeki insan için
geçerli olmaktan ç›k›yor. Karma’n›n etkisinden kurtulan, ‘samsara’ denilen do¤um-ölüm döngüsünün
de d›fl›na ç›km›fl oluyor.
Arhat /Arahant: Dördüncü ve son seviyede Nirvanay›
gerçeklefltirerek; bütün zincirlerden, kirlerden ve
safl›¤› bozan her fleyden özgürleflmifl, yeniden do¤maktan da özgürleflmifl olan. (Budizm’de özellikle
Hinayana gelene¤inde.)
Ariya Athangika/Magga: Sekiz Katl› Soylu Yol.
1.Samyag Drishti : Do¤ru ve tam görüfl.
2.Samyag Samkalpa : Do¤ru ve tam anlay›fl.
3.Samyag Vak : Do¤ru ve tam konuflmak.
4.Samyag Karmanta : Do¤ru ve tam aksiyon.
5.Samyag Ajiva : Do¤ru ve tam hayat›n› kazanma
yollar›. ‹lkelerle ifl yapmakt›r.
6.Samyag Uyayama : Do¤ru ve tam çaba uygulamak.
7.Samyag Smriti : Do¤ru ve tam fark›ndal›k.
8.Samyag Samadhi : Do¤ru ve tam uyan›kl›k.
115

Ariya Sacca: Dört Soylu Hakikat. (Budizm’de.)
1.Dukha : Bütün varolufl biçimleri ve özellikle insan
varoluflu ac› çekmeyle karakterize edilir.
2.Samudaya : Ac›n›n nedeni arzular ve tutkulard›r.
3.Nirodha : Arzu ve tutkular›n kaynaklar›n›n kurutulmas›yla ac› sona erdirilebilir.
4.Magga : Arzu ve tutkular›n kaynaklar›n› kurutacak
olan, Sekiz Katl› Soylu Yol’un uygulanmas›d›r.
Arîler/Aryans: Milattan önce 1500 ile 1000 y›llar› aras›nda Hindistan’a gelip ‹ndus Vadisi Arîler.ne Kuzey
Hindistan’a ve son olarakta Ganj Ovas› Arîler.na
yerlefltiler ve buraya ‘Arîler Arîler’in Anavatan›’ anlam›na gelen ‘Aryavarta’ dediler. Hindistan’a kast
sistemini getirdiler.
Atman: (Pali dilinde Atta), ruh (soul), kendilik (self),
benlik (ego). Upanifladlar’da kendi özünü kavrayan
kiflinin Brahma ile bütünleflti¤ine, Tanr› ile bir oldu¤una inan›l›r.
Bodhi tree, Bo tree: Bilgelik-hikmet a¤ac› Sidhartha Gotama’n›n alt›nda ayd›nlanmaya eriflti¤i büyük incir
a¤ac›.
Bodhisatva: Bütün canl› varl›klar› ayd›nlanmaya ve özgürlü¤e ulaflt›rmaya kendini adam›fl olan. (Budizm’de, özellikle Mahayana gelene¤inde.)
Bojjhanga: Ayd›nlanman›n yedi unsuru:
1.Sati, smriti : Fark›ndal›k
2.Dharma vicaya : Dharma’y› tefekkür etmek.
3.Viriya : Manevi enerji.
4.Piti : Sevinç
5.Passadhi : Sakinleflmek.
6.Samadhi : Uyan›kl›k.
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7.Upekha : Yaflam› bütünüyle kabul etmek.
Brahma: En üst varl›k, evrenin yarat›c›s›.
Brahma Vihara: Meditasyonda odaklan›lan konular
olan Dört Latif Hâl:
1.Metta : Evrensel sevgi.
2.Karuna : Merhamet.
3.Mudita : Sempatik sevinç.
4.Upekkha : Yaflam› bütünüyle kabul etmek.
Brahmanirvana: En üst varl›¤›n içinde erimek, yok olmak. Tasavvuftaki ‘fenafillah’ ile karfl›laflt›r›labilir.
Brahmanlar: Keflifller ve din adamlar›. Tenleri beyazd›r.
Buda do¤as›: Sidhartha Gotama, Bo a¤ac›n›n alt›nda ayd›nland›¤›nda ‘Her fleyde ve her bireyde Buda do¤as›n› görmek ne kadar harikulâde’ demiflti. Zen meditasyonunun amac› insan›n, içindeki Buda do¤as›n›
aç›¤a ç›kartmas›d›r. Zen Budizm’de yaflam›n amac›
ise insanlara ve tüm evrene içindeki Buda do¤as›n›
gösteren bir flekilde yaflamakt›r. Her fleyin içindeki
Buda potansiyeli anlam›na gelen tathagatagarbha
fikriyle (Mahayana Budizmi’nde) ba¤lant›l›d›r.
Buda ya da Budha: Uyanm›fl olan, ayd›nlanm›fl olan.
Özel isim olarak kullan›ld›¤›nda Sidhartha Gotama’y› ifade eder.
Chitta: Zihin.
Civanmukti: Bedenli olarak bu dünya yaflarken özgürlü¤e, kurtulufla, mutlulu¤a eriflenlere denir.
Deity: Meleksi varl›k
Deva (Deity): Bir göksel varl›k, deyti.
Dhamma/Dharma: (Sanskritçe’de Dharma): Hakikat,
ö¤reti, doktrin, do¤ruluk, vicdanl›l›k, ahlâkl›l›k,
adalet, bir fleyin do¤as› vb.
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Dharmakaya : Theravada Budistleri. Sidhartha Gotama
üzerinde yo¤unlafl›rlar. Mahayana Budistleri ise Budal›k üzerinde yo¤unlafl›rlar ve trikaya (üç beden)
anlay›fl›na sahiptirler. Birinci beden ‘nirmanakaya’,
Buda’n›n dünyevî bedenidir. ‹kinci beden ‘sambhogkaya’ göksel bedenidir. Üçüncü beden, ‘dharmakaya’ ise salt›k, biçimsiz, etkilenmeyen hakikat
bedenidir. Herkes bir Buda olma flans›na sahiptir.
Dhyana: ‹leri seviyede meditasyon uygulamas›nda eriflilen bir zihin hâli.
Dukha : Ac› çekme.
1.Dukha dukha : S›radan ac› çekme.
2.Viparinama dukha : De¤iflimlerden dolay› ac›
çekme.
3.Samkhara dukha : Koflullanmalardan dolay› ac›
çekme.
Ehi passika: “Gel ve gör”. Buda’n›n ö¤retisini betimleyen bir söz.
Guru: Yol gösterici.
Hinayana: Küçük Araç. Küçük Yol
Jainism (Caynac›l›k): Mahavira (Büyük Kurtar›c›) ad›yla
tan›nan Vardhamana’n›n kurucusu oldu¤u Cayna
Dini. Üç incisi “do¤ru ‹man”, “do¤ru bilgi” ve “do¤ru davran›fl”t›r.
Kamma: (Sanskritçede Karma). ‹radî aksiyon edim. Budist karma fikri, “edimlerimizin sonuçlar› vard›r”
fleklinde tan›mlanabilir.
Kamma phala: Kamma vipaka:Bir aksiyonun, edimin
meyvas› ya da sonucu.
Karuna: Merhamet.
Kilesa: (Sanskritçede Klesha). Zincirler, kirlilikler, tutkular, duygusal psiflik bulafl›kl›klar.
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Koan: Paradoksal soru
Kflflaatriyalar: Krallar, savaflç›lar ve soylular. Tenleri k›rm›z›ms›d›r.
Mahabharata: Kutsal say›lan bir Hint destan›. Ondokuzuncu yüzy›la kadar yaz›ya çevrilmeden kulaktan
kula¤a aktar›lm›flt›. Kötü ruhlar (kurus) ile iyi ruhlar
(pandus) aras›ndaki çat›flma üzerine dayal›d›r.
Mahayana: Büyük Araç. Büyük Yol
Mandalalar: Kendisi vas›tas›yla meditasyon yap›lan resimler
Mantralar: Meditasyon da zikredilen kelimeler
Mara: Mitolojik bir varl›k
Maya: Yan›lsamalar (illusion) dünyas›. Alg›lar›m›z gerçekli¤i bütünlü¤ü içinde yans›tmad›¤›nda, zihinlerimizde eksik ve çarp›t›lm›fl alg›lar›m›zdan kaynaklanan birer “yan›lsamalar dünyas›” olufluyor. Alg› kap›lar›, alg› filtreleri temizlendi¤i takdirde her fley insana gerçek durumuyla, “ne ise o olarak” görünür.
Mudra: Ellerin ve parmaklar›n durufl flekilleriyle oluflturulan semboller.
Nama rupa: ‹sim ve biçim. Zihinsel ve fiziksel enerjiler.
Nirvana: Palice Nibbaha. Budist summum bonum ilkesi. En Son Gerçeklik. Salt›k Hakikat.
Nissarana: Sözel (literature) olarak ‘d›fl›na ç›kmak’. Özgürlük, kurtulufl. Ayd›nlanmak zihnimizi zincirleyen
ba¤lardan kurtulmakt›r. (Upanifladlar)
Pancakkhandha: Kendili¤i (self) oluflturan beflli demet.
1.Rupa : Fiziksel beden ve duyu organlar›.
2.Vedana : Duyusal veriler ve zihin.
3.Sanna : Alg›.
4.Manas, sanskaras : Zihinsel oluflumlar, koflullanmalar.
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5.Vinnana : Bilinç. Nirvana’ya ulaflmad›kça, bilinç
yeniden do¤umlar›n nedeni olur.
Budist psikolojiye göre, sabit ve de¤iflmeyen bir
kendi (self), ruh (soul) ya da benlik (ego) olarak adland›r›lan bir fley yoktur. Her fley de¤iflmektedir.
Piti : Sevinç.
Punna: (Sanskritçe’de Prajna): Bilgelik.
Samadhi: Budist samadhi’nin :
1.Birinci evresi saf düflünceler, an›msama, meditasyon.
2.‹kinci evresi düflüncenin durdurulmas› ve kontamplasyon; sevinç ve huzur bilinci.
3.Üçüncü evresi, sessizlik ve sakinli¤in yaflanmas›.
4.Dördüncü evresi, insan›n ego yükünden özgürleflmesidir.
Samatha: Yo¤unlaflmak, sakinlik.
Samatha: Konsantrasyon meditasyonu
Sangha: Budist Cemaat.
Sanskar(lar): ‹nsan›n karakterinin temelini oluflturan
özellikler, huylar, mizaç
Sari: Budist rahiplerin giydi¤i sar› renkli elbise
Sati: Fark›ndal›k.
Shruti: Sözel olarak ‘iflitilen’ anlam›na gelir. Vahyedildi¤ine inan›lan sözlerdir. Hiçbir flekilde de¤ifltirilmeden kulaktan kula¤a aktar›lm›fllard›r. Rishiler taraf›ndan iflitilmifllerdir. Veda ve Upanifladlar’› içerirler.
Yaln›z anlamlar› de¤il, biçimleri de ebedîdir.
udralar: Köylüler, iflçiler ve hizmetçiler. Tenleri koyu
fifiu
esmerdir.
Shunyata: Boflluk.
Sila: Safiyet, ahlâkl›l›k, erdem.
Smriti: Sözel olarak ‘hat›rlanan’ anlam›na gelir. Tarihsel
ve insanî yaz›lard›r. Mahabharata ve Ramayana gi120

bi destanlar› içerir.
Sukha: Mutluluk.
Sutra: Temel metinler
Theravada: “Eskilerin Okul Sistemi”. Budizm’in ortodoks ve orijinal biçimi olarak kabul edilir. Özellikle
Seylan, Burma, Tayland, Laos ve Chittagong’da uygulanmaktad›r.
Tisarana: Üç S›¤›nma Yeri : 1. Buda, 2. Dharma, 3.
Sangha.
Tripitaka: Üç Sepet. Budist doktirini ö¤retileri yaz›ld›kça, temalar›na göre farkl› sepetlere konuldu¤u için
bu ad› alm›flt›r. Bölümleri :
1.Vinaya pitaka : Ahlâkî ‹lkeler/Disiplin Kitab›.
2.Sutta pitaka : Ö¤reti Kitab› (Dhammapada’y› içerir.)
3.Abhidhamma Pitaka : Felsefe ve Psikoloji Kitab›.
Upaniflflaadlar: Sözel olarak bir grup ö¤rencinin, ö¤retmenlerinin dizinin dibine oturmalar›n› ifade eder.
Hindu felsefesinin kaynaklar›ndan say›lan Sankritçe
yaz›lar›ndan oluflur. Klasik say›lan onüç yaz›, milattan önce 800 ile 400 tarihleri aras›nda yaz›lm›fllard›r.
Vaiflflyyalar: Ticaret ve zanaat ile u¤raflanlar. Tenleri sar›ms›d›r.
Vajrayana: Elmas Araç. Elmas Yol
Varna: Dört temel kast: Brahmanler, Kflatriyalar, Vaiflyalar, fiudralar ve bu kast›n d›fl›nda tutulan Paryalar.
Varna ayn› zamanda ‘renk’ anlam›na da gelmektedir. Sidhartha bu ayr›mc›l›¤a karfl› ç›km›flt›r.
Viparinama: De¤iflim, dönüflüm.
Vipassana: Sezgi.
Vipasyana: Sezgi meditasyonu
Zazen: Meditasyon
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