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Budizm	 uyanışa	 giden	 bir	 çok	 yol	 sunar.	 Neden	 uyanışa?	 Bizlerin	 doğum	 ve	 ölüme	 sahip	
varlıkların	dünyasında	yaşayan	doğum	ve	ölüme	sahip	ayrı	ayrı	bireyler	olduğumuz	yanılgısından.	
Peki	neden	bu	uyanışı	gerçekleştirmeli?	Çünkü	bu	kendimizi	doğum,	yaşlılık,	hastalık	ve	ölümün	
çilelerinden	korumanın	tek	yolu.	Neden	böyle?	Çünkü	doğum	ve	ölüm	sahibi	sözde	ayrı	bir	kişi	
olarak	doğuşumuz	gerçek	hakikatimizde	olmamamızdan	ileri	geliyor.	Ya	hakikatimizde	olmamıza	
engel	 olan	 şey	 nedir?	 An	 ve	 an	 hem	 hakikatin	 nasıl	 olduğunu	 reddedip	 hemde	 aynı	 anda		
hayatımızın	gerçeği	olarak	kabul	ettiğimiz	yanılgılar	üretiyor	oluşumuz.	 
Bununla	ilgili	ne	yapılabilir?	Kendimizi	nasıl	aldattığımızı	görmeyi	öğrenebilir	ve	hakikatin	ışığının	
gerçeği	görünür	kılmasına	izin	verebiliriz.	Bu	bir	rüyadan	uyanıp,	bir	rüya	görmüş	 



	

	

olduğumuzun	farkına	varmaya	benzer.	 
Bunu	 yapmaya	 nasıl	 başlayabiliriz?	 Öncelikle	 şu	 anda	 dünyamızda	 olanları	 anlamak	 için	
kullandığımız	 aldatıcı	 inançlarımızı	 sorgulayarak.	 Sonra?	 Bu	 inançlarla	 gelen	 yorumlayıcı	
kavramlarımızın	 	 yarattığı	 peçe	 inceldikçe	 deneyimledigimiz	 herşey	 tazeleşip	 parlaklaşacak,	
duyularımız	 doğrudanlaşıp,	 bilinç	 kabuğumuz	 saf	 farkındalığı	 açığa	 çıkarmak	 üzere	 soyulacak.	
Peki	nedir	bu	saf	 farkındalığın	 farkında	olduğu?	Tüm	bu	gerçekten	var	olduklarına	 inandığımız	
ancak	aslında	gerçek	bir	varoluşa	sahip	olmayan	şeyler.	Kendilerinden	kaynaklanan	bir	varlıkları	
olmayan,	kimlikleri	bir	seraptan	 ibaret,	 tümü	boşluğun	 ışıması	olan	görüntüler.	Ve	bu	farkında	
olan	 farkındalığın	kendisi	de	 tanımlanabilir	bir	benlikten	yoksun	ve	 tıpkı	açığa	çıkardığı	herşey	
gibi.	
 
Boşluk	Mahayana	Budizminin	sonsuz	kapsamlı	görüşünü	serimleyen	radikal	bir	metin	olan	Kalp	
Sutrasının	 kalbidir,	 bu	 metin	 bizleri	 hayatlarımızın	 gerçeğine	 uyanmaktan	 alıkoyan	 uyutucu	
inançların	 ortadan	 kaldırılmasına	 dayanan	 ruhsal	 geleneğin	 uzantısıdır,	 Bu	 gelenek	 Budizmin	
yayılmasında	merkezi	olup	Gautama	Buddha’nın	hayatında	da	belirgindir.	
 
Gençliğinde	 Gautama	 Buddha	 Siddharta	 olarak	 bilinirdi.	 Babasının	 talimatlarıyla	 hayatın	 tüm	
zorlu	 şartlarından	 korunup,	 her	 türlü	 zevkle	 donatılıyordu.	 Bu	 onun	 hayatı	 çok	 dar	 bir	
pencereden	 görmesine	 neden	 oldu.	 Erken	 erişkinlik	 çağına	 geldiğinde	 Siddharta'nın	 ayrıcalıklı	
rahat	 hayatını	 sorgulamasına	 sebep	 olan	 bazı	 olaylar	 oldu,	 zevklerle	 dolu	 sarayının	 dışına	
çıktığında	 gördüğü	 bir	 hasta,	 bir	 yaşlı	 ve	 bir	 ceset	 onun	 hayatla	 gerçekte	 olduğu	 gibi	
karşılaşmasına	ve	dolayısıyla	kendisine	verilen	her	türlü	güvenlikle	sarılı	ve	dokunulamaz	olduğu	
algısının	 bir	 dayanağı	 olmadığını	 anlamasına	 sebep	 oldu,	 bir	 keyif	 ve	 zevkler	 alanı	 olan	 kendi	
kıymetli	 bedeni	 dahi	 zarar	 görmeye,hastalanmaya,kazalara	 ve	 çürümeye	 açık	 idi.	 O	 bu	
sorgulatıcı	tecrübeler	sayesinde	anladı	ki	hayat	aslında	göründüğü	gibi	değil.	
 
Siddharta	 tüm	 ihtiyaçlarının	 efor	 sarfetmeksizin	 karşılandığı	 bir	 ortamda	 yetişti,	 herkesin	 onu	
korumak	 için	 etrafında	 fır	 döndüğü	 ve	 kendisini	 başına	 hiç	 bir	 müsibet	 gelmesine	 izin	
vermeyeceklerinden	emin	kıldığı	hayatına	kolaylık	ve	pürüzsüzlük	hakimdi.	Müsibetlerden	uzak	
olmak,	elbette	hepimizin	isteyeceği	birşey.	Ancak	hayat	aslında	çalkantılı	ve	rahatsız	ediciliklerle	
dolu	olduğundan	onun	deneyimlediği	bu	rahatlık	hakikilikten	uzak	bir	yapaylıktı.	
 
Siddharta	 zevklerle	 dolu	 rüyasından	 uyanışının	 şoku	 içindeyken	 kendisine	 çilenin	 nedenini	
aramak	 üzere	 evinden	 ayrılma	 ilhamını	 veren	 kutsal	 bir	 adamla	 karşılaştı	 .	 Şunu	 anladı	 ki	
kolaylıkla	doğru	olmayan	şeylere	inanıyor	ve	hayatın	nasıl	olduğuna	dair	çok	sınırlı	ve	yanlış	bir	
anlayış	 ile	 yetiniyoruz.	 Böylelikle	 dünyaya	 ilişkin	 yanlış	 anlayışımızı	 ayakta	 tutan	 temeli	
araştırmaya	başladı.	Anladı	ki	bu		hakikati	görmezden	gelme	ve	yanılgılara	bağlanmanın	birleşik	
aktivitesi	idi:	deneyimin	dolaysızlığını	ve	deneyimleyenin	açık	farkındalık	hakikatini	reddederek,	
bir	ben	olduğu	düşüncesine	,	ben	olmayan	ve	bana	olan	dünyadaki	diğer	şeyler	düşüncesine	ve	
inançlarına	bağlanışımız	
 
Önce	bir	 kavram	oluşturuyor	 ve	 sonra	deneyimin	 içindeki	 aslında	 kendinden	bir	 kimliğe	 sahip	
olmayan	 ,	değişken	bir	 görünüşü,	oluşturduğumuz	bu	 sabit	 kavram	 ile	 kayıtlıyoruz.	Bu	 şekilde	
obje	ve	bizim	objeye	ilişkin	olan	düşüncemiz	birleşerek	aslında	bizim	kendisine	karşı	olan	öznel	
bakışımız	 ile	 eklediğimiz	 gerçeklik	 dışında	 herhangi	 bir	 kendinden	 kaynaklanan	 gerçekliği	
olmayan	bu	objeyi	sanki	bu	şekilde	gerçek	bir	varlığı	varmış	gibi	algılanır	hale	getiriyor.	Örneğin	
şu	an	burada	bir	binadayız	ve	bu	yapının	bolca	çimento	ile	nasıl	bir	bütün	halinde	tutulduğunu	
görebiliyoruz.	Ve	çimento	bu	taşları	yerlerinde	bir	arada	tuttuğu	müddetçe	buradaki	odalar	ve	
koridorları	birleşme	yerlerini	 



	

	

görmeksizin	 görmeye	 devam	 edeceğiz.	 Böylece	 oluşumları	 sanki	 birleştirilerek	 oluşmuş	 gibi	
değilde	 kendiliğinden	 bu	 şekilde	 varmış	 gibi	 görüyoruz.	 Tüm	 karşılaştığımız	 şeyleri,	 insanları,	
hayvanları,	objeleri	aynı	bu	şekilde	sanki	kendiliğinden	varlarmış	gibi	görüyor,	neden	sonuç	ve	
‘şeyler’in	 oluşmasını	 sağlayan	 inşaa	 sürecine	 dair	 tüm	 kanıtları	 reddediyoruz.	 ‘Şeyler’in	
kendilerinden	 kaynaklanan	 bir	 “ne”liği	 yok,	 onlar	 kavramlar	 ve	 yorumların	 oyunu	 ile	 inşa	
ediliyor.	
 
Bizler	 yorumlama	 ve	 anlamlandırma	 yapıları	 üretiyor	 ve	 onlara	 sanki	 kendiliğinden	 varlarmış	
gibi	 inanıyoruz.	Örneğin	 bir	 sanat	 galerisine	 gidip	 renk	 ve	 biçimlerinin	 bize	 hoş	 gözüktüğü	 bir	
resim	 görürsek,	 kendimizi	 sanki	 resim	 canlanacakmışçasına	 o	 resmin	 içine	 çekilmiş	 hissederiz.	
Ama	dikkatli	baktığımızda	fırça	darbeleri	ve	palet	bıçağının	izlerinide	görebiliriz.	Yapılan	resim	bu	
iki	şeye	dayalıdır	ve	o	olduğu	şey	olmakla	birlikte	aynı	zamanda	kendisinin	yaratılışını	sağlayan	
aktivitenin	onu	yaratma	sürecini	sunar.	
 
Sanatçı	 resimdeki	 şekileri	 tane	 tane	 çizdi.	 Renk	 renk	boyadı,	 kimi	 kısmını	 sildi,	 törpüledi	 ve	 tekrar	
baştan	yaptı.	Aşama	aşama	 ilerlerken	sonunda	artık	 işinin	bittiğine	karar	verdiği	bir	noktaya	geldi.	
Bizler	 ise	 resimlere	baktığımızda	 gözümüz	 sadece	onların	 o	 an	bize	 görünen,	 hazırda	 gördüğümüz	
‘şeylik’leri,	 onların	ne	olduğuna	dair	 ilk	bakıştaki	 yüzeysel	 anlayışımız	 tarafından	alınmaya	eğilimli.	
Oysa	sanatçıların	kendileri	diğer	sanatçıların	yaptığı	 işleri	 incelerken,bizlerden	 farklı	olarak,	yapılan	
eserlerin	nasıl	yapıldığını	anlama	konusuna	daha	çok	eğilim	duyarlar,	çünkü	bilirler	ki	sanat	kendisini	
üreten	süreçten	ayrılamaz.	Ve	kesin	ki	sanat	genelde	üretilen	sanat	eserinin	bu	süreçlerden	bağımsız	
olduğu	yanılgısını	yaratma	becerisine	dayanır.		
 
Kişiler	ve	şeylere	ilişkin	meraksızlığımız	şaşırtıcı.	Kendi	kol	saatimden	örnek	verecek	olursam	ona	
karşı	ilgim	daha	ziyade	onun	çalışıp	çalışmaması	ile	alakalı,	onun	içinde	neler	olup	bittiğine,	nasıl	
çalıştığına	 dair	 pek	 bir	 ilgim	 yok,	 çünkü	 tüm	 istediğim	 ve	 umrumda	 olan	 basit	 bir	 şekilde	 bu	
saatin	 kendisinden	 beklediğim	 işi	 gören	 bir	 saat	 olması.	 Onun	 sorun	 çıkarmadan	 etkin	 bir	
biçimde	 çalışacağını	 	 bilmek	 istiyorum,	 hepsi	 bu.	 Ancak	 eğer	 birşeyler	 ters	 gider	 de	 saatim	
çalışmaz	ise,	bu	saat	benim	için	bir	baş	belası	haline	gelecek	çünkü	onu	nasıl	tamir	edebileceğimi	
bilmiyorum.	Dolayısıyla	şeylerin	hakikatine	dair	bilgi	eksikliğime	meydan	okunmasını	 istemem,	
varsayımlarımın	 rüyasında	 güvende	 olmak	 istiyorum.	 Dünyamdaki	 şeylerin	 onların	 basit	 bir	
şekilde	nasıl	olmasını	istiyorsam	o	şekilde	olmasını	istiyorum,	dahası	değil.	
 
Ve	ayrıca	bu	saatin	nasıl	çalıştığına	dair	olan	bilgisizliğim	onu	daima	istediğim	gibi,	daima	bana	
saati	 söylemesi	 için	 kullanabileceğime	 ilişkin	 saf	 güvenim	 ile	 tatlı	 bir	 uyum	 oluşturuyor.	 Bu	
demek	 oluyor	 ki,	 saatin	 saat-lik	 tanımında	 uyuyor	 ve	 beni	 bundan	 uyanmaya	 zorlayacak	
problemler	 istemiyorum.	Günlük	hayatımın	objelerine	baktığımda	onlara	 ilişkin	 tüm	eğitim	 ve	
hayat	deneyimimden	doğan	yüzeysel	görüşüme	güveniyorum.	Herşeyin	ne	olduğunu	ve	ne	 işe	
yaradığını	biliyorum	ve	bu	yeterli.	"Aptal	değilim,	bu	saatin	bir	saat	olduğunu	biliyorum!"	
 
Ancak,	 Siddharta’nın	 anlayışına	 vardığı	 gibi,	 işte	 tamda	 bu	 güven	 sayesinde	 ben	 kesinlikle	 bir	
aptalım,	 çünkü	 saati	 kendi	 inancımın,	 kendi	 varsayımlarımın	 gözüyle	 görüyorum,	 objenin	
gerçeğinin	çok	küçük	bir	kısmını	görebilen	kısıtlı	 görüşümün	 içerisine	hapsolmuş	vaziyetteyim.	
İçinde	 olduğum	 dünyayı	 oluşturan	 şeyleri	 biliyormuşum	 gibi	 gözüküyor	 ve	 ben	 bu	 bilgilere	
dayandığım	için	dünyam	ve	kendimin	hakikatini	deneyimlemiyorum.	
 
Dört	bin	yıl	önce	karşılaştıkları	herşeyin	nasıl	yapıldığını	bilen	insanlar	vardı.	Bugünlerde	hepimiz	
çok	 fazla	objeye	sahibiz,	potansiyel	 fonksiyonlarının	yüzde	beş'ini	kullandığımız	cep	 telefonları	
gibi.	Bu	Buda’nın	orjinal	 



	

	

ilgisini	 işaret	 ediyor	 :	 Nasıl	 sınırlayıcı	 inanç	 ve	 varsayımlarımızın	 içerisinde	 uyuya	 kalıyoruz?	
Neden	 bu	 kıt	 anlayışlılık	 bize	 çok	 çekici	 geliyor?	 Uyuyakalıyor	 ve	 varlıkların	 kendiliğinden	
kaynaklanarak	 var	 oldukları	 rüyasına	 dalıp	 gidiyoruz.	 Bu	 dünyanın	 yüzeysel	 verilmişliğine	
güveniyor	ve	araştırma	gereği	duymuyoruz.	
 
 

BEŞ	SKANDHA	YAPıSAL	FAKTÖRLER	
 
Gautama	 Buda’nın	 bu	 meseleye	 ilişkin	 yanıtlarına	 dair	 giriş	 sunumu	 ‘Dharma	 çarkının	 ilk	
döndürülüşü’	 olarak	 bilinir.	 Burada	 Buda	 gösterdi	 ki	 kendiliğinden	 varmış	 gibi	 görünen		
görünüşler	 (biz	 ve	 	 olan	 diğer	 herşey)	 	 kendilerinden	 kaynaklanmaktan	 ziyade	 onun	 yapısal	
faktörler,	 beş	 skandha	 adını	 verdiği	 beş	 inşaa	 edici	 faktörün	 dinamik	 etkileşiminden	 ortaya	
çıkıyor.	 
Onun	 analizine	 göre	 bu	 beş	 faktörün	 ilk	 bileşeni	 gördüğümüz	 şekil	 ve	 rengi	 duyumsamamızı	
işaret	eden	form/biçim	ya	da	duyumsamadır	.	 
Bir	 formu/biçimi	 duyumsadığımızda	 bu	 formdan	 yola	 çıkarak	 pozitif,	 negatif	 yada	 nötr	 bir	
hissiyat	tonu	ortaya	çıkar.	İşte	bu	bizim	duyumsadığımıza	karşı	reaktif	bir	pozisyon	almamıza	da	
sebep	 olan	 ikinci	 bileşen	 olan	 hissiyattır.	 Bir	 form/biçim	 görürüz	 ve	 ona	 karşı	 bir	 hoşlanma,	
hoşlanmama	ve	kayıtsızlık	hissi	yansıtırız	 
Üçüncüsü	 ise	 algıdır	 bununla	 duyumsanıp	 hissiyat	 tonu	 yansıttığımız	 bu	 form/biçimi	
organizasyon	 kategorilerimiz	 olarak	 kullandığımız	 erkek,dişi,	 siyah,beyaz,	 güzel,çirkin,	 iyi,	 kötü	
ve	benzerleri	gibi	algısal	kalıplarımıza	yerleştiririz.		 
Ve	bu	algılar	gördüğümüzün	ne	olduğuna	ve	nasıl	 iş	gördüğüne	dair	zihinsel	beslemeler	yapan	
bir	yorumlar	ağı	oluşturan	dördüncü	bileşen	olan	zihinsel	biçimlenmelere	ilişkin	kapasitemizi	de	
aktive	eder.	Yani	duyumsayıp,	bir	hissiyat	ve	algı	eklediğimiz	bu	form'un	ne'liğine	dair	zihnimize	
çok	sayıda	düşünce	üşüşür,	şimdiyi	geçmiş	tecrübelere	bağlayıp	dayandırarak	karşılaştırıp	yorum	
yapma	alışkanlığımız	aktive	olmuştur	ve	bunun	ışığında	bir	tepki	vermeye	hazırlanırız.		
	 
Örneğin	önümdeki	masada	su	dolu	bir	plastik	şişe	var.	Onun	görüntüsünün	kendisi	dahi	benim	
için	ferahlatıcı	çünkü	bana	konuşurken	susuz	hissetmem	gerekmediğini	söylüyor.	Şimdi	eğer	bu	
aynı	 su	 şişesi	 eğer	 sıcak	havada	uzun	bir	 yolculuk	 sırasında	 arabamda	olsaydı,	 bu	defa	ondan	
içmek	 istediğimde	 zihnimde	 şu	 düşünceler	 oluşacaktı;	 Hava	 sıcak	 olduğunda	 plastikten	 suya	
kimyasallar	bulaşır	ve	bu	suyun	sağlıksız	olmasına	yol	açar.	Acaba	içmesemmi.	Ama	susadım	da.”	
Bir	yerlerden,	birilerinden	duyduğum	bu	düşünceler	benim	ile	önümdeki	su	şişesi	arasında	yeni	
bir	ilişki	kurar.	Öncesinde	sağlık	ve	ferahlamayı	imleyen	su	şişesi	şimdi	tam	aksine	kararsızlık	ve	
güvensizlik	hissi	 vermekte.	Bu	çagrışımların	düzenleyici	gücüdür:	 ‘obje’	 zihnimde	bu	an’a	özgü	
bu	 şekilde	 yapılandırıldı	 ve	bu	 yapılandırılma	biçimine	özgü	bir	 etki	 yarattı.	 Yani	 objeye	değin	
sabit	bir	anlam	mevcut	değil.	
 

 
Beşinci	bileşen	ise	sayesinde	artık	objeyi	zihnimle	tutarak	onun	hakkında	bir	karara	vardığım	ve	
bu	kararı	kayıtladığım	bilinçtir.	Bu	küçük	veya	büyük	bir	bilinçli	dikkat	ile	olabilir.	Birşeyi	bilmek	
dünyaya	 ait	 tanımlanabilir	 belirli	 bir	 parçayı	 bilmektir	 ve	 böylece	 eldeki	 nesne	 sanki	 bu	
faktörlerin	bu	an	 içindeki	bir	bileşimi	değilde	kendiliğinden	kaynaklanan	kalıcı	gerçek	bir	varlık	
olarak	 algılanır.	 Anlayışımız	 bizlere	 dünyaya	 ilişkin	 sözde	 kalıcı	 bir	 güvenilir	 bilinebilirlik	 ve	
kendimize	 ilişkin	 bir	 dünyayı	 bilicilik	 durumu	 sağlar.	 Benlik	 algımız	 buna	 dayandığı	 için	 neler	
olduğunu	anlayamadığımızda	endişeli	ve	hayatta	aptal	hissetme	eğiliminde	oluruz.	 



	

	

Bu	erken	dönem	Budist	analizine	göre	dünyanın	hem	 iç	hem	dış	olmak	üzere	 tüm	görünüş	ve	
oluşumları,	 tüm	 fenomen	 bu	 beş	 skandha	 denilen	 yapısal	 faktörlerin	 yanyana	 gelmeleri	 ile	
oluşan	 kompozitler	 olarak	 anlaşılabilinir.	 Bu	 dünya	 görüşü	 meditasyon	 pratiğinin	 amacını	 bu	
parçaların	 birleşip	 biçimlenerek	 kendiliğinden	 tek	 parça	 gibi	 yani	 inşaa	 edici	 faktörlerine	bağlı	
olarak	oluşan	kompozitler	değilde	gerçek,	objektifliğe	sahip	yekpare	şeyler	gibi	görünmelerine	
yol	açan	birleşim	işleminin	gerçekleşme	hızı	ve	yoğunluğunu	azaltarak	tüm	bu	görünen	şeylerin	
aslında	olduğu	gibi,	yani	parçaların	birleşimine	dayalı	oluşan	kompozitler	 	olarak	görülebilmesi	
şeklinde	dizayn	eder.	Bu	gerçeğe	uyanmak	şeyleri	katı	gerçeklikleri	olan	kalıcı	objektif	varlıklar	
gibi	 ele	 alarak	 onlara	 müdahil	 oluş	 ve	 dolayısıyla	 zihinsel	 rahatsızlığın	 azalmasına	 yol	 açar.	
Analizin	bu	seviyesinde	birleşimin	beş	basit	faktörü	kişinin	basit	elementleri	yada	indirgenemez	
parçaları	 olarak	 ele	 alınıp,	 kişinin	 kendisini	 oluşturan	 değişken	 faktörlerden	 bağımsız	 sözde	
yekpare	“kişi”liği	de	boş	bir	yanılsama	olarak	açığa	çıkmış,	bu	beş	yapılandırıcı	faktör	ise	varolan	
oluşturucu	 yapısal	 temeller	 şeklinde	 görülmüştür.	 Meselenin	 esasına	 yakınlaşmak	 için	
entellektüel	analizden	ayrılıp	meditasyonda	doğan	direk	tecrübeye	geçmemiz	gerekir.	
 
 

 

SAKIN	VE	AÇıK	İÇGÖRÜYÜ	GELIŞTIRMEK	

 
Meditasyon	 pratigi	 sayesinde	 zihinsel	 fonksiyonlarinin	 hızını	 yavaşlattığında,	 dünyamızın	
yukarıda	değinildiği	gibi	oluşturucu	faktörlerin	yanyana	gelişiyle	oluşmuş	yapılarını	bir	yapıştırıcı	
gibi	 birleşik	 yapılar	 halinde	 sabitleyen,	 onlara	 müdahil	 oluş	 ve	 onları	 işlemden	 geçirme		
tutkallarını	 temizlemeye	 başlarsın.	 Bunun	 için	 kullanılan	 iki	 ana	 meditasyon	 pratiği	 vardır,	
shamatha	–	zihni	nefes	veya	herhangi	basit	bir	dışsal	obje	üzerine	odaklayarak	sakinleştirme	ve	
vipassana	-	olanı	yorumlama	öncesindeki	basit	sadeliği	ile	dolaysızca	görmek.	İlk	yaklaşım	sakin	
ve	ikinci	yaklaşım	alışkanlıksal	varsayımları	delip	geçen	açık	içgörüyü	geliştirir.	
 
İlk	etapta	sakin	odaklanmış	dikkat	bize	kendi	yaptığımız	birsey	gibi	gelir,	efor	uygulayarak	daha	
iyi	 olabileceğimiz	 bir	 aktivite	 gibi	 .	 Bu	 görüş	 istencimizi,	 dikkatimizin	 savrulmasına	 ilişkin	
kaçınılmaz	 olan	 eğilimimiz	 ile	 karşılaştığımızda	 onunla	 mücadele	 etme	 yönünde	 bir	
niyetlenmeye	 yönelik	 olarak	 harekete	 geçirmemize	 sebep	 olur.	 Oysa	 böyle	 efor	 içeren	 bir	
mücadele	 sakinliğe	 giden	 asil	 yol	 değildir.	 Kendimi	 istemli	 bir	 şekilde	 sabit	 bir	 hal	 ile	
tanımladığım	sürece	diğer	hâl	ve	potansiyellerimin	doğal	hareketleri	benim	içinde	sabit	kalmaya	
çalışıp	 özdeşleştiğim	 hâli	 yerinden	 sökmeye	 eğilimli	 olacaklardır.	 Yüzeysel	 seviyede	 sakinlik	
rahatsızlığın	 yokluğunu	 sağlayarak	 oluşturulabilir	 ancak	 sonunda	 bu	 zorlama	 ile	 olusturulan	
sakinliği	ne	kadar	korumaya	çalışırsak	çalışalım,	içsel	ve	dışsal	olaylar	sonunda	bir	reaksiyon	ve	
hareket	oluşacaktır,	çünkü	bu	doğal	bir	durum	değildir.	
 
Oysa	 derin	 ve	 değişmeyen	 sakinlik	 içimizde	 zaten	 olduğu	 gibi	 kalınarak	 ulaşabilinecek	 şekilde	
mevcut	 –şimdi	 ve	 burada.	 Lakin	 uyarılma	 ve	 böylece	 bu	 sakinlikten	 savrulma	 alışkanlıklarını	
üreten	 özne	 ve	 nesne	 ilişkilerinin	 durmak	 bilmez	 nabzı	 tarafından	 fazlasıyla	 üzeri	 örtülmüş	
durumda.	 Uyarılma	 avantajlar	 aramaya	 yani	 hoslandigimiz	 şeylerden	 daha	 fazla	 istemeye	 ve	
dezavantajlardan	 kaçmaya	 yani	 hoşlanmadığımız	 şeylerden	 kurtulmaya	 çalışmaktan	 gelir	 ve	
uyarılmaların	 peşinden	 giderek	 savrulup	dururuz,	Doğal	 sakinliğimizi	 görünmez	 kılan	 bu	 kendi	
aktivitemizdir.	 Benliğimizin	 yüklediği	 anlamlar	 tarafından	 baştan	 çıkarılarak	 karşılaştığımız	
herşeye	karşı	istek,	kaçınma	veya	görmezden	gelme	iliştiriyoruz	 
Dolayısıyla	doğru	yol	 zorla	birşey	yapmaya	çalışmak	değil	aksine	gereksiz	ve	 faydasız	uyarılma	
alışkanlıklarımızın	akıp	gitmesine	izin	vermektir.	Egomuz	uyarılmayı	hayat	tiyatromuz	içerisinde	
sahip	 olduğu	 rolü	 güvence	 altina	 almak	 için	 kullanır,	 ego-benliğimiz,	 avantajlar	 arayıp	
dezavantajlardan	 kaçınarak,	 kendimiz	 olarak	 ele	 alıp	 uğrunda	 durmaksızın	mücadele	 ettiğimiz	



	

	

ego	kimliğimizin	çıkarlarını	korumak	adına	bu	uyarımların	peşinden	giderek	savrulmaya	yatkınlık	
eğilimindedir.	Çıkış	basittir,	her	ne	kadar	kolay	olmasa	da:	rahatla!	
 
Sakin,	 odaklanmış	 dikkati	 geliştirdikten	 sonra	 açıkça	 görmeye	 odaklanabiliriz.Bunu	 sakin	
dikkatimizi	başımızın	yukarısına	yöneltip	bedenimizi	başımızdan	ayak	parmaklarımıza	ve	tekrar	
yukarıya	doğru	tarayarak	yaparız	–	bunu	yavaşça	tekrar	ve	tekrar	yaparak.	Bunu	yaparken	bir	an	 



	

	

gelipte	 bir	 duyumsama	 hissedebiliriz,	 diyelim	 ki,	 o	 omuzumuzda.	 Onu	 hissederken	 doğacak	
normal	tepkimiz	“sırtım	ağrıyor	.	“	iddiasında	bulunmak	olabilir	ve	bu	bize	doğru	bir	anlayış,	olan	
şeyin	 basit	 bir	 tanımlaması	 gibi	 gelebilir.	 Ancak	 aslında	 bu	 fenomenin	 işlenmemiş	 basit	
gerçekliğini	açığa	vurmanın	aksine	gizleyen	yorumlamaya	dayalı	bir	anlayıştır.	
 
“Sırtım	ağrıyor	.”	Düşüncesine	bir	çok	ön	aşamadan	gectikten	sonra	ulaşırız.	Bu	kayıtlanan	basit	
fenomen	nedir?	Bir	özduyum	etkinliği,	geçip	gitmekte	olan	bir	görünüş	bir	durum.		Muhtemelen	
şu	 an	 bedenimizde	 bazı	 duyumsamalar	 hissedebiliriz	 ve	 o	 duyumsamaya	 dolaysızlığı	 ile	
katıldığımızda	ortada	bir	tezahür,	bir	görünüş	vardır	ancak	o	şey	sözcükler	ile	ifade	edilebilecek	
bir	şey	değil	ancak	gelip	geçici	basit	bir	deneyimdir.	Ama	eğer	bu	kavranılamazlığı	sözcükler	ile	
öyküye	 çevirip	 kimliklendirirsek,	 o	 zaman	 artık	 onunla	 birseyler	 yapabiliriz.	 Mesela	 “sırtım	
ağrıyor.	 Daha	 çok	 egzersiz	 yapmalıyım.	 Bir	 fizik	 terapi	 uzmanına	 gitmeliyim.”	 Gibi	 .	 Uçup	
gitmekte	 olan	 bir	 olayı	 ‘acı’	 ve	 benzeri	 gibi,	 bir	 kavram	 uygulayarak	 sabit	 bir	 objeye	
dönüştürdüğümuzde,	 onu	 dolaysız,	 direk	 deneyimin	 akışından	 alır	 ve	 kalıcı	 bir	 problem	 olma	
hissi	 ile	 işleriz,	 dolayısıyla	 birsey	 vardır,	 ancak	 gerçekmiş	 gibi	 görünen	 bu	 şey	 aslında	 boş	 bir	
kavramdır.	Bu	soyut	fikre	dayanarak,	bu	bölgeyi	tekrar	tekrar	taradigimizda	ortaya	çıkan	çeşitli	
duyumsamalar	 artık	 ‘acı’	 başlığı	 etrafında	 toplanır.	 Böylece	 gelip	 geçici	 dolaysız	
duyumsamalar,kavramların	 bize	 gerçekte	 ne	 olduğuna	 dair	 gerçeği	 söylediğine	 olan	 inancımız	
sayesinde	kurulmuş	olan	sahte	gerçekliği	beslemek	için	kötuye	kullanılmıştır.	
 
Şimdi	 hakkında	 konusabilecegimiz	 gerçek	 ve	 diğerlerinin	 anlaması	 için	 müsait,	 tanımlanmış	
birşeye	sahibizdir.	Aslında	konuştuğumuz	şey	 isimler	ve	kavramlardır,	çünkü	gerçekte	olan	şey	
dil	ile	ifade	edilemez.	Kavramları	bu	şekilde	anlamlı	uygulayabilme	yetisi	sosyal	kimlik	ve	sosyal	
anlamda	efonksiyon	görebilişimizin	temelidir.	Tanımsal	dünya	paylaşılabilinir,	gerçek	ve	iletişim	
kurmaya	müsait	gözükürken	dolaysız	deneyim	dünyası	kavranılamaz,	acayip	ve	uçucudur.	Eğer	
bir	arkadaşımız	bize	sırtının	ağrıdığını	söyler	ise,	onunla	bir	sohbete	başlayabiliriz.	Ve	acı	ile	ilgili	
konuşurken	söylenebilecek	çok	şey	biliriz	–	bu	sosyal	bir	yetenektir,	bir	kavram,birseye	taktığın	
isim	ya	da	bir	düşünce	ile	ilgili	konuşarak	bir	bağlantı,	iletişim	yolu	oluşturmak.	Ancak	deneyimin	
aslı	 her	 zaman	 ifade	 edilemez	 kalır.	Dil	 tabanlı	 yorumlarımız	 sosyal	 olarak	öğrenilmiştir	 ve	 bu	
illüzyon	gerçeği	saklar.	
 
“Dünyamız”	 dediğimiz	 şey	 işaretler	 tarafından	 oluşturuldu,	 detaylandırma	 ve	 yorumlamayı	
destekleyen	işaret	edici	kelimeler.	
 
Budist	 görüş	 bize	 bu	 işaretleri	 kullanmayı	 	 reddetmemizi	 söylemez,ancak	 tüm	bunların	 bir	 dil	
oyunu	 olduğunu	 fark	 etmemiz	 gerekir,	 boş	 işaretlerin	 birbiri	 ile	 etkileşimi.	 Dil	 kullanımımız	
gerçekten	var	olan	varlıklar	tanımlamaz,	çünkü	dil	 ile	tanımlanabilecek	kendinden	kaynaklanan	
kendinden	kaynaklı	niteliklere	sahip	gerçek	varlıklar	aslında	yoktur.		
 
Dolayısıyla	 yapılacak	 iş	 kavramlarla	 gerçeklik	 atfedilen	 bu	 görünüşlerin	 bu	 kavramlar	 yoluyla	
gerçeklik	 atfedilmediğinde,	 yani	 hakikatlerinde	 boş	 olduklarını	 görmektir	 –	 her	 ne	 kadar	 etki	
yaratıyor	 olsalar	 da	 bir	 kendiliğinden	 kaynaklanan	 bir	 varlık	 ve	 gerçekliğe	 sahip	 olmadıklarını	
görmek	–	ve	bu	berraklığı	gündelik	yaşamın	“şeyler”	dünyasında	işlev	görürken	dahi	sürdürmek.	
Yapılandırıcı	faktörlerin	birbirleri	ile	 



	

	

yanyana	 gelerek	 birleşme	 hızını	 yavaşlatarak,	 hakikatinde	 tanımlanamaz	 ve	 boş	 olan	 dolaysız	
temel	 deneyim	 anlarının	 bu	 yapılandırıcı	 faktörler	 ile	 işlenerek	 gerçeklikleri	 kendilerinden	
kaynaklı	 gerçek	 şeylermiş	 gibi	 görünen	 yapılar	 oluşturma	 sürecini	 görüp	 onların	 temel	
boşluklarını	anlayabiliriz	
 
Ancak	sakinlik	ve	 içgörü	pratiği	 ile	ulaşılan	bu	yavaşlık	diğerleriyle	olmamızı	oldukça	zorlaştırır.	
Çünkü	bu	 şekilde	araştırmaya	çok	 fazla	odaklanıp	dünyada	 fazla	 iş	 göremez.	 Sosyal	 açıdan	 işe	
yaramaz	insanlar	oluruz.	
 
Buda	bu	yaklasımın	dünyevi	işler	ile	ilgilenen	insanlardan	çok	farklı	bir	hayat	tarzı	gerektirmesi	
sebebiyle	 takipçilerini	 rahip	 ve	 rahibeler	 olmaya	 cesaretlendirdi.	 Bu	 kimlerin	
‘aydınlanabileceğine’	 dair	 bir	 sınırmı	 koyuyordu!?	 Kutsal	 kişilerin	 bu	 sosyal	 fonksiyon	 eksikliği	
zaman	içinde	biriktirdikleri	sembolik	anlamlandırmalar	ile	gizlendi	ancak	bu	sıradan	kimseler	ile	
rahip	 ve	 rahibeler	 arasındaki	 karşıtlığı	 daha	 da	 yoğunlaştırdı.	 Buna	 rağmen,	 Buda’nın	 öğretisi	
sadece	münzevi	bir	elit	için	değil	tüm	duyumsayan	varlıklar	içindir.	
 
 

MAHAYANA’DAKI	ODAK	KAYMASı	
 
Dharma	çarkının	 ikinci	dönüşü	denilen	Mahayana’da	Buda	doğası	düşüncesi	ön	plana	çıkar	bu	
dönüş	tüm	varlıkların	içinde	var	olan	tam	aydınlanma	potansiyelini	işaret	eder	böylece	bu	dönüş	
ile	birlikte	uygulamanın	odağı	inzivadan	bilgelik	ve	merhametin	birliğinin	geliştirilmesine	kayar.	
Kalp	 sutrası	 dualizmin	 yanlış	 görüşünun	 yıkımını	 ortaya	 koyar	 ve	 kendimiz	 de	 dahil	 tüm	
fenomenin	 boş	 hakikatine	 uyanışın	 bilgeliğini	 açığa	 çıkarır,	 yanılgıya	 tutunmanın	 aldanışı	
doğurduğunu	 anladığımızda	 içimizdeki	 bilgelik	 kapasitesi	 açığa	 çıkar.	 Bu	 bilgelik	 duyumsayan	
varlıkların	 kendi	 boş	 açık	 hakikatine	 uyanmasını	 destekler	 ve	 böylece	 başlı	 başına	 en	 derin	
şefkattir.	
 
Yukarıda	 bahsedilen	 çarkın	 ilk	 döndürülüşündeki	 beş	 skandha	 –	 yapılandırıcı	 faktörler	 görüşü	
çevremiz	 ve	 kendimize	 ilişkin	 olan	 şeylerin	 ne	 olduğunu	 biliyor	 olma,	 dolayısıyla	 onları	
yönetebiliyor	 olma	 algısına	 sahip	 olmak	 için	 sahip	 olduğumuz	 kategori,	 kavramlar	 ve	 işaretler	
kullanma	hastalığımıza	karşı	bir	tedavi	yaklaşımıdır.	
 
Beş	skandha	–	yapısal	faktörler	anlayışı,	kavramsal	bir	sınıflandırma	biçimi	oluşturur.	
 
Bu	 yönüyle	 her	 ne	 kadar	 yine	 kültürümüzün	 diğer	 düzenleyici	 ve	 organize	 edici	 sistemlerine	
benziyor	 olsa	 da,	 farklı	 bir	 niyet	 taşımaktır.	 Bu	 anlayış	 her	 ne	 kadar	 halen	 bizleri	 samsara’ya	
hapseden	 zihinsel	 araçlara	 dayanıp,	 halen	 kavram	 ve	 işaretleride	 kullanıyor	 olsa	 amacı	 çileye	
götürmek	yerine	çileye	karşı	bir	panzehir	olmaktır.	
 
Dharma	çarkının	birinci	dönüşündeki	hastalık	ve	panzehirin	yapısal	benzerliği	de	doğrular	ki	bu	
dönüşteki	görüşe	göre	‘şeyler’	,	yani	oluşu	kendiliğinden	kaynaklı	olarak	var	olan,	varoluşu	kendi	
kendilerinden	 kaynaklanan	 varlıklar	 olmasa	 da	 	 varlıkları	 oluşturan	 varoluşun	 basit	 bileşenleri	
yani	skandhalar	gerçekte	vardır.	Bu	da	özgürleşme	yolunun	uzun	ve	yavaş	olması	anlamına	gelir.	
Çünkü	 duyumsayan	 varlıkları	 ve	 diğer	 şeyleri	 gerçekten	 var	 olan	 beş	 faktörün	 bileşiminden	
oluşan	 dolayısıyla	 kendilerinden	 kaynaklanan	 bir	 şekilde	 olmasa	 da	 kompozitler	 olarak	
gerçekten	varlarmış	gibi	algılamak	beraberinde	bu	gerçekten	var	olan	kompozitleri	çözmek	için	
vakit	isteyen	analitik	bir	yaklaşım,	araştırıcı	bir	disiplin	ve	dolayısıyla	deneyimin	doğal	akışından	
kopmayı	 gerektirir.	 Berraklık	 kazanırız	 ancak	 bunun	 bedeli	 bağlantılılığımızı,	 empatimizi	 ve			
hayata	 insanı	 biçimde	 dahil	 oluşumuzu	 kaybetmek	 olur.	 Buna	 karşılık	 Mahayana	 yaklaşımı	



	

	

fenomenin	 yanılgısal	 oyunununu	 anlayıp	 kendimizi	 bu	 oyuna	 olan	 bağımlılığımızdan	
kurtarmamız	için	gereken	derinlik	ve	açıklığı	halen	 



	

	

sevgi	 ve	 şefkatle	 bu	 oyuna	 katılabiliyorken	 verir.	 Birinci	 carktaki	 yaklaşım	 olan	münzevilik	 ya	
katılım	ya	uyanış	derken	iki	olmama	anlayışı	bize	ikisini	birden	sunar.	
 
Mahayana	 yaklaşımı	 hem	 genel	 sutra	 formu	 hemde	 diğer	 özel	 biçimleri	 olan	
Chan,Zen,Tantra,Mahamudra,Dzogchen	ve	diğerleri	–	deneyim	ve	deneyimleyenin	varlığını	sanki	
gerçekmiş	 gibi	 onaylayarak	 herhangi	 bir	müdahale	 de	 bulunup	panzehir	 uygulamaktan	 ziyade	
deneyimlediklerimizin	zaten	hiçbirsey	yapmamıza	gerek	olmadan	ortada	olan	boşluğunu,	gerçek	
bir	varlıklarının	olmayışını	ve	deneyimin	kendisi	gibi	deneyimleyeninde	boşluğunu,		ve	varlığının	
olmadığını	 anlayarak,	 kavramsallaştırmanın	 üzerinde	 durabilecek	 bir	 dayanağı	 olmadığının	
görülüp	 ,	 biz	 kendilerimiz	 de	 dahil	 tüm	 fenomenin	 boşlukla	 bir	 doğasının	 kendiliğinden	 açığa	
çıkmasına	 izin	 verilişi	 işaret	 eder.	 Böylece	 cehalet	 bittigine	 göre	 kazanmaya	 ilişkin	 umut	 ve	
kaybetmeye	 ilişkin	korkumuzdan	özgürleşmek	 için	bir	engel	kalmaz.	Bu	Kalp	Sutrasında	açıkça	
ortaya	serilmistir.	
 
Yinede	şunu	hatırlamak	önemli	ki,	her	ne	kadar	bu	metin,	yani	Kalp	Sutrası	yanılgının	doğası	ile	
birlikte	bundan	kurtulmaya	yönelik	tek	basit	gereksinimi	olanı	olduğu	gibi	yani	boşluk	ile	bir	olan	
doğallığında	 bırakmak	 olarak	 açıklasa	 da	 bizlerin	 alışkanlıksal	 endişe	 ve	 şüphe	 zihni	 ilerleme	
tabanlı	 aşama-aşama	 giden	 bir	 yol	 isteğine	 tutunur.	 İşte	 halihazırda	 doğal	 olarak	 ortada	 olan	
boşluğa	karşı	duyduğumuz	bu	güven	eksikliği	bizi	bu	 tek	ve	ani	basit	gereksinim	yerine	aşmak	
için	gerçek	engeller	ile	karsilacagimiz	süreçler	içeren	bir	yol’da	mücadele	etmeye	götürür.	
 
Kalp	sutrasi	birinci	ve	ikinci	dönüşlerin	görünürde	çatışan	yaklaşımlarını	bir	araya	getirir.	Boşluğu	
tüm	varlıklar	ve	görüşlerin	ortak	 tabanı	olarak	ele	alarak	çatışma	alanlarını	yok	eder.	Metinde	
Buda	 Shakyamuni’nin	 yakın	 takipçisi	 keşiş	 ve	 arhat	 Shariputra	 Dharma	 carkinin	 ilk	 dönüşünü	
temsil	eder.	 İkinci	dönüş	 ise	bodhisattva	Avalokiteshvara	tarafından	temsil	edilir.	Metinde	 ikisi		
kendileriyle	 birlikte	 meditasyon	 halinde	 olan	 hakikatin	 teminatı	 Buda	 Shakyamuni’den	
kendilerine	yansıyan	ilhamla	yeni	bir	yol’da	birleşirler.	Shariputra’nın	sorularını	Avalokiteshvara	
yanıtlar	 ve	 mahayana’nın	 boşluk	 görüşünün	 berraklığını	 ortaya	 koyar.	 Avalokiteshvara	 beş	
yapısal	 faktör	 ve	 duyumsayan	 varlıklar	 tarafından	 deneyimi	 anlayabilmek	 için	 kullanılan	 tüm	
diğer	kavramların	aslında	gerçek	bir	varoluştan	yoksun	olduğunu	açığa	vurur.	
 

 
Varlıkların	 kimliğinin	 belirleyicisi	 olarak	 aldığımız	 farklılıklar	 kendilerinde	 bir	 hakikate	 sahip	
değildirler	–	tüm	görünüşler	boşluktan	ayrılamaz.	Görünüşlerin	zengin	çeşitliliği	boşluk	ile	birdir,	
kendi	içinde	ve	kendinden	boştur.	Boşluk	metafiziksel	bir	madde	veya	cevher	değildir;	o	ben	ve	
diğer	kutupluluğunu	çözen	diğerdir.	Boşluk	iki	olmayışın	zeminidir.	
 
Bu	 bakış	 açısına	 göre	 benlik	 yanılgısı	 da	 bir	 binanın	 yıkıldığı	 gibi	 yıkılacak	 birşey	 değildir,	
çimentoyu	alarak	ve	tüm	taş	ve	ağaç	parçalarını	birbirinden	ayırarak.	Eğer	bu	şekilde	olsa	idi	bu	
binadan	arda	kalan	parçalar	ile	yeni	gerçek	biçimler	oluşturulup	farklı	farklı	binalar	yapılabilirdi.	
Eğer	varlıkların	gerçekliğine	 inanç	ve	 inşa	etme	eylemine	olan	bağımlılık	bitmese	 idi	bir	gerçek	
biçim		giderdi	ancak	diğerleri	oluşurdu.	
 
Beş	yapısal	 faktör	dharma	çarkının	 ilk	döndürülüşünde	olduğu	gibi	 indirgenemez	gerçek	temel	
parçacıklar	 olarak	 ele	 alındığında	 sonsuzca	 farklı	 dizilimlerle	 yanyana	 koyulabilerek	 farklı	
desenler	oluşturan	ve	deneyimledigimiz	çok	sayıda	farklı	varlığı	ve	objeyi	meydana	getiren	geçici	
ve	yekpare	olmasa	da	kompozit	olarak	gerçek	varlıkları	olan	gerçek	yapı	taşları	olarak	görünür.	
Bu	 bakış	 açısı	 onların	 tamamen	 ayrılıp	 tekrar	 bir	 araya	 gelmelerine	 izin	 verilmemesi	 halinde	
daha	 fazla	 illüzyon	 uretemeyeceklerini	 ve	 dolayısıyla	 tehlike	 ve	 çile	 çekmekten	
kurtulabilecegimizi	işaret	eder.	Bu	dharma	çarkının	ilk	döndürülüşünün	yaklaşımıdır.	 



	

	

Bu	 yaklaşımda	 birbirlerinden	 ayrılmalarına	 ve	 inaktive	 edilmelerine	 rağmen	 yinede	 bu	 inşaa	
edici		öz	maddeler,	indirgenemez	parçacıkların	gerçekten	varlığı	anlayışı	sürmektedir,	dolayısıyla	
problemin	kökeni	tamamen	ortadan	kalkmamıştır.	Sadece	varlıkların	kendiliğinden	kaynaklanan	
bir	varlıktan	yoksun	olduklarını	görmek	görünüşlerin,fenomenin	“şeylestirilmesini”	yok	etmez.	
 
Bundan	 daha	 radikal	 birşey	 gereklidir	 ve	 bu	 Avalokiteshvara’nın	 “Form	 boşluktur	 ve	 boşluk	
formdur.”	Dediginde	 ortaya	 koyduğu	 görüştür.	 Bu	 görüş	 ile	 bir	 form	 gördüğümüzde	 herhangi	
birşey	 yapmamız	 gerekmez,	 onu	 daha	 az	 tehlikeli	 veya	 daha	 uyumlu	 bir	 başka	 form/biçime	
dönüştürmek	gerekmez.	Gereken	tek	şey	onu	öznel	yorumlarımıza	bağlanarak	değil	de	gerçekte	
olduğu	 gibi	 görmektir,	 herhangi	 bir	 gerçeklikten	 yoksun,	 gelip	 geçici	 bir	 deneyim,	 tıpkı	
gökyüzündeki	 bir	 bulut	 gibi.	 Eğer	 gördüğümüz	 form/biçimin	 üzerine	 fantezilerimizi	 yansıtmak	
yerine	 bunu	 yaparsak,	 aynı	 zamanda	 kendileri	 de	 herhangi	 bir	 kalıcı	 varlıga	 sahip	
olmadıklarından	 cehalet,tutunma,	 gerçeği	 örten	 karartmalarımız	 ve	 karmik	 özelliklerimiz	 de	
boşluklarını	 eforsuzca	 gösterirler.	 Ve	 bu	 görüşü	 bir	 inanç	 olarak	 değilde	 direk	 tecrübe	 olarak	
yaşadığımızda	 objeyi	 analiz	 etmek	 zorunda	 değilizdir	 çünkü	 gördüğümüz	 obje	 ayrı	 birşey	
olmaktan	 ziyade	 boşluğun	 kendini	 açığa	 vuran	 iki	 olmayan	 ışımasının	 parçasıdır.	 Birbirini	
karşılıklı	şekillendirerek	bir	arada	beliren	subje	ve	obje	boşluk	ile	de	ayrılık	halinde	değildirler.	
 
Örneğin	şu	an	yanımda	bulunan	küçük	ağaç.	Hepimiz	 için	açık	ki	o	bir	ağaç.	Ne	görüyoruz?	Bir	
ağaç	 görüyoruz.	 Hayır!	 Bir	 ağaç	 yorumluyoruz!	 Onu	 alışkın	 olduğumuz	 ve	 huysal	 zihinsel	
aktivitemiz	 ile	 inşa	ediyoruz.	Ağacın	ağaç-lığını	ağacın	 içerisinde	mevcut	olan	birşey	olarak	ele	
aldığımızda,	fark	etmiyoruz	ki	bu	‘ağaç’	çok	hızlı	bir	şekilde	bir	araya	getirdiğimiz	yorumlamalar	
bir	 serisinin	 ürünü.	 Aldatıcı	 kendiliğinden	 var-olan	 varlıklar	 illuzyonunu	 nasıl	 doğurdumuzu	
analiz	 edebiliriz.	 Gerçek	 olarak	 görünen	 her	 ne	 var	 ise	 ona	 temel	 olan	 inşaa	 sürecini	
gözlemleyebiliriz.	 İnşaalarımızı	 illüzyon	 olarak	 görebildiğimizde	 şu	 açık	 hale	 gelir	 ki	 hakikati	
karartan	herşeyi	biz	üretiyoruzdur.	Kavramlar	 ile	 inşaalar	oluşturmayı	bırakmak	kendimiz	dahil	
karşılaştığımız	herşeyin	 ilksel	 saf	boşluklarını	ortaya	koymalarına	 izin	verir.	Gerçek	olaylar	akıp	
giderken	bizlerin	analizi	geçmişten	kaynaklanan	soyutlamalarla	 ilgilidir	çünkü	bizler	 fenomenin	
kendisinden	ziyade	onunla	ilgili	fikirlerimize	bakmaktayız.	
 
Bu	 yüzden	 analize	bir	 karara	 varış	 ile	 başlar	 ‘bu	bir	 ağaç’	 ve	 sonra	nasıl	 bu	 karara	 vardığımızı	
bulmayı	deneriz.	Öncelikle,	bir	biçim	ve	renk	gözlemledim.	Sonra	o’na	karşı	bir	pozisyon	alımı-
reaksiyon	 deneyimlerim:	 hoş,	 hoş	 değil	 ya	 da	 nötr	 ve	 deneyimledigim	 niteliği	 objeye	
yansıtıyormuşum	değilde	sanki	objenin	kendinden	geliyormuş	gibi	objeye	karşı	bir	çekim	ya	da	
itilme,	bir	‘ondan	hoşlandım’	ya	da	‘ondan	hoşlanmadım’	hissi	duyarım.	
 
Ve	 böylece	 kendisine	 karşı	 bir	 hissiyat	 biçimi	 ile	 reaksiyonda	 bulundugum,	 sözde	 gerçek	 bir	
varlık	ile	bağlantı	içine	girmiş	olan	‘ben’	algım	zaten	benimle	birlikte	şekillenen	bu	varlığa	karşı	
arzu,	öfke,	kıskançlık,	aç	gözlülük	ve	gurur	(Kleshalar	denilen)	gibi	daha	ileri	çarpıtıcı	ve	saptırıcı	
duygular	doğurur.	
 
Böyle	 bir	 araştırma	 ortaya	 koyar	 ki	 ben	 kendiliğinden	 var	 olan	 bir	 dünyanın	 nötr	 bir	
gözlemleyicisi	 değilimdir.	 Aksine	 dünyama	 ilişkin	 olan	 deneyimimin	 üretilmesine	 derin	 bir	
şekilde	katılmış	ve	dahası	onu	yaratmışımdır.	Şimdi,	eğer	deneyimimin	objelerinin	üretilmesine	
bu	şekilde	dahil	isem,	dolayısıyla	açıkca	ortada	ki	objenin	kendiliğinden	var	olduğu	söylenilemez	
ve	aynı	şekilde	benimde	öyle,	çünkü	onu	yaratan	benim	öznel	kimliğinin	içerikleri	de	değişken,	
şartlara	bağlı	ve	durumsaldır.	
 
Bir	 görünüşe	 baktığımda	 ona	 karşı	 olan	 hoşlantım	 ya	 da	 hoslanmayışımı	 o	 görünüşün	 ayrı	
tutmam	 çok	 zordur.	 Böylece	 görünüş	 hoşlanılmayan	 bir	 şey	 bir	 nesne	 oldu	 ise	 bu	 benimde	



	

	

hoşlanmayan	bir	özne	haline	geldiğimi	gösterir,	Orada	bağımsız	saf	bir	nesne	ve	burada	bağımsız	
saf	bir	özne	yoktur	–	Bu	co-emergence	birlikte	açığa	çıkış'ın	 ilginçliğidir.	Nesne	ve	ben	birlikte	
doğarlar;.	bu	an'a	birlikte	 



	

	

doğarız	,	ve	birbirimizi	doğururuz,	ne	özne	ne	de	nesne	kendilerini	belirleyip	olduğu	şey	yapan	
ayrı	bağımsız	bir	öz'e	sahip	değildir.		
 
Deneyim	 neden	 ve	 şartlara	 bağlı	 olarak	 oluşur;	 bağımsız	 subjektiflik	 ya	 da	 objektiflik	 bir	
illüzyondur.	Objektiflik	bir	mecaz	gibidir,	sanki	bir	trajedi	ya	da	romantik	komedi	gibi	–	bundan	
daha	fazlası	değil.	Dikkatimiz	onu	odakladığımız	her	an	halihazırda	tutumsal	faktörlerle	bezelidir	
ve	bu	deneyimin	niteliğini	üretir.	
 
Örneğin	bir	bilimsel	 laboratuarın	 fotoğrafına	baktığında	 çok	 titiz	 ve	 temiz	bir	ortam	görürsün,	
yetkililer	koruyucular	giymiştir	ve	derin	bir	ciddiyet	modu	vardır.	Bir	bilim	tiyatrosu	yaratıyorlar.	
Çok	 fazla	 kaynak	 bu	 yapılar	 ve	 onların	 ürettiği	 dramatik	 ve	 öyküsel	 modların	 araştırılmasına	
gidiyor.	Felsefecilerin	dünyayı	gerçekte	olduğu	gibi	gösterebileceklerine	ya	da	onunla	 ilgili	 çok	
bir	 bilgelik	 sunabileceklerine	 artık	 inanmiyoruz.	 Teologlardan	 tanrının	 varlığını	
temellendirebilmeleri	 konusunda	 umudumuzu	 da	 çoktan	 kestik.	 Ancak	 halen	 bilimin	 hem	
objektif	olarak	gerçek	hem	de	kişisel	olarak	anlamlı	bir	gerçek	bilgiyi	sunabileceğine	inanıyor	ve	
onu	gerçeğin	ne	olduğuna	dair	derin	bir	araştırma	olarak	görüyoruz.	
 
Kalp	 sutrasının	ana	vurgusu	 ise	kendiliğinden	var	olan	gerçek	bir	nesne	ya	da	 'olgu'	 aramanın	
yanılgılılığıdır.	 Bu	Mahayana	 görüşü	 şuna	 işaret	 eder	 ki	 cismi	 var	 gibi	 görünen	 görüngüler	 ile	
onların	gerçeği	olan	boşluk	halleri	arasında	temelde	bir	çelişki	yoktur.	Çünkü	'hiç'	sadece	bir	boş	
yokluk	 olmaktan	 ziyade	 kendisini	 zaten	 deneyimlemekte	 olduğumuz	 görüngüler	 olarak	
göstermektir.	Bizler	görüngüleri	gerçek	olarak	deneyimlemekte	olsak	dahi	onlarda	kendiliginde	
veya	kendiliğinden	var	olan	hiç	birşey	bulamayız.	Dolayısıyla	görüngü	ve	boşluk	ayrım	halinde	
değildir,	 iki	 ayrı	 şey	 değildir.	 Onlar	 ne	 aynıdır,	 ne	 de	 ayrı.	 Görüngü	 boşluğun	 görüntüsüdür,	
sadece	bu,	kavranılamaz,	acayip	ve	düşünce	ile	ifadenin	ötesinde.	
 
Sana	 "Bu	 ağaçtaki	 yapraklar	mavidir."	 Diyecek	 olsam	buna	 katılmayı	 düşünürmüydün?	Hayır!	
Yapraklar	yeşildir.	Onların	yeşil	olduğunu	nereden	biliyoruz?	Çünkü	onlar	mavi	değil,kırmızı	değil,	
sarı	değil.	Eğer	var	olan	tek	renk	yeşil	olsa	idi,	yeşil	kelimesinin	herhangi	bir	anlamı	olacakmıydı?	
Hayır.	 Yeşilin	 yeşilliği	 onun	 sarıdan	 kırmızıdan	 ve	 diğerlerinden	 farkından	 gelmektedir.	 Dahası	
bazı	 renkler	 tamamlayıcı	 ya	 da	 karşıttır,	 yani	 her	 bir	 yaprağın	 yeşilinin	 tonu	 farklı	 renkteki	
duvarlar	ve	zeminlerin	karşısında	farklı	görünür.	
 
Bu	yeşili	gördüğümüzde,	bu	belirli	yeşil	bu	yaprakların	içerisinde	kendiliginden	var	gibi	görünür,	
şüphemiz	 yoktur,	 yapraklar	 kendi	 yeşillikleri	 ile	 yeşildir,	 ancak	 bu	 yeşillik	 yaprağın	 kendi	
içerisinde	kendiliğinden	olan	bir	hal	değildir,	bu	yeşillik	yeşil	olmayan	diğer	herşeyin	 ilişkisi	 ile	
açığa	 çıkmıştır.	 Her	 ne	 kadar	 yeşillik	 yaprakta	 kendiliğinden	 var	 gibi	 görünse	 de	 yaprağın	
içerisinde	yeşilliğin	kaynağı	yoktur.	Yaprakların	bazılarının	üzerinde	bolca	ışık	parlar,	bazılarında	
az,	bazıları	 ise	gölgededir.	Farklı	kısımlardaki	yapraklar	 farklı	görünür.	“Ama	bunu	dert	etmeye	
gerek	yok,	çünkü	biliyoruz	ki	sonuçta	hepsi	yeşil!	Nasıl	farklı	göründüklerinin	bir	önemi	yok."	
 
Örülmüş	 kavramlarımızın	 gücü	 sebebiyle	 eminizdir	 ki	 her	 yaprağın	 yeşil	 olduğuna	 ilişkin	 basit	
gerçeği	biliyoruz,	hepsi	yeşil,	 sadece	yeşil.	Bu	hazır	bir	gerçeği	açıklar	gibi	görünür	–	ancak	bu	
fenomenin	 kendisine	 dayanan	 bir	 gerçek	 değildir.	 Bu	 daha	 ziyade	 inanca	 dayanmaktadır,	 bir	
soyut	 kavram,	 fikir,	 bir	 güvenilir	 kavram	 olarak	 'yeşil'	 .	 Gördüğümüz	 şey	 ne	 sadece	
kavramlarımızın	 işaret	 ettiği	 şey	 ne	 de	 basitçe	 obje'nin	 kendisidir.	 Görüngü	 çok	 etkenli,	
indirgenemez	şekilde	kompleks	ancak	aynı	zamanda	doğrudan	bir	deneyimdir.	Özne	ve	subje	 



	

	

farklılık	 ve	 ayrılığa	 sahip	 oldukları	 yanılgılarını	 birbirlerini	 şekillendirerek	 bir	 arada	 doğmakla	
oluştururlar	 ve	 böylece	 ben	 inanırım	 ki	 öznelligim	 bana	 yapraklarla	 ilgili	 objektif	 bir	 doğruyu	
söylemekte.	 Ve	 artık	 hepsinin	 yeşil	 olduğunu	 bildiğimde	 onların	 paylaşılan	 yeşilliklerine	 her	
yaprağın	yeşilinin	aynı	tonunda	olmadığını	görmeme	rağmen	bile	güvenebilirim.	
 
Önümüzde	 duranın	 gerçekte	 ne	 olduğuna	 odaklandığımızda	 görüngünün	 hakikati	 kavram	 ve	
yorumlamalarımızın	 boyunduruğundan	 çıkar,	 bu	 yolla	 bakmak	 ve	 görmek	 alışkanlık	 tabanlı	
zihinsel	 aktivitemiz	 tarafından	 sahnelenen	 detaylandırmayı	 çözer	 ve	 bu	 göremediğinizi	
görmemize	yardım	eder,	görmek	sandığımız	şey	yansıtma,yorumlama	ve	varsayımdır.	Hakikatte	
hem	 subje	 hem	obje	 boştur;	 bizlerin	 onların	 kendilerinden	 kaynaklı	 bir	 gerçeklikleri	 olduğuna	
dair	 anlayışımız	 zihnimizin	 yanıltıcı	 aktivitesi	 tarafından	 üretilen	 bir	 bulanıklıktır.	 Gözlerimiz	
yeşilin	 çok	 sayıda	 farklı	 tonunu	bize	 gösterir	 ancak	 bizlerin	 yorumu	 ‘Tamam,	 ama	hepsi	 yeşil,	
tonların	değişimi	 ışığa	bağlı.’	şeklinde	olur,	 sanki	yeşillik	kendiliğinden	var	olan	bir	yekpare	öz	
imiş	de	sadece	aydınlanmada	ki	farklılık	durumsal,	ikincil	bir	çevresel	faktörmüş	gibi.	
 
Görünürde	özne	 veya	nesne	 gibi	 görünen	herhangi	 bir	 fenomendeki	 kendinden,	 belirliyici	 bir	
öz’ün	yokluğu	Buda'nın	shunyata,	boşluk	kavramı	ile	işaret	ettiği	şeydir.	Shunyata	boş	demektir,	
herhangi	bir	öz'den	ya	da	kendiliğinden	var	olan,	kendi	kendini	oluşturan	bir	öz	tabiattan	boş.	
Eğer	yeşilin	tüm	yapraklarda	eşit	şekilde	mevcut	olduğunu	ve	onların	farklı	tonlarda	gözüküyor	
olmalarının	 bize	 önemli	 birsey	 söylemediğini	 söylüyorsak,	 ucuz	 bir	 okuma	 yapıyoruzdur.	 Bu	
fenomeni	 hakikatiyle	 görmek	 yerine	 onları	 kendilerini	 bize	 gösterdikleri	 şekile	 indirgiyoruz	
demektir.	 Ancak	 yeşillik	 dediğimiz	 hal	 mevsim,	 günün	 saati,	 dışarıdan	 gelen	 ışığın	 geçtiği	
pencerenin	 temizliği	 ve	 tüm	 diğer	 faktörlerden	 bağımsız	 değildir..	 Ve	 yapraklar	 ile	 bu	 bitki	
bizden	ayrı	varlığı	olan	 'şeyler'	değildir.	Onlar	 ifşa	olmaktaki	hayatımız	olan,	deneyimin	bizimle	
bir	arada,	karşılıklı	etkileşim	içerisinde	şekillenen	akışıdır.	
 
Yinede	 bizler	 için	 inanması	 normaldir	 ki	 tüm	 bu	 faktörlerden	 bağımsız	 olarak	 yeşilin	 yeşilliği	
yaprağın	 kendi	 içinden	 kaynaklanmakta	 ve	 değişmezdir.	 Bu	 inanç	 bizlere	 dünyamız	 ile	 ilgili	
güvenilir	kalıcı	bir	bilgi	sahibi	olduğumuz	hissinin	avantajını	verir	ve	bu	beraberinde	yine	dünyaya	
ilişkin	bir	tahmin	edebilirlik	hissi	verir.	Böylece	deneyimimiz	üzerinde	şeylerin	nasıl	olduğunu	ve	
hep	öyle	kalacaklarını	bildiğimiz	algısından	gelen	kalıcı	bir	kontrol	ve	hakimiyet	sahipliği	algısına	
sahibizdir.	Eğer	bu	şehirde	yaşıyorsan,	yolunu	biliyorsundur,	sokakların	nasıl	işlediğini	ve	buradan	
bir	baska	yere	gitmek	 için	hangi	otobüsleri	kullanmanı	gerektiğini	de,	hangi	otobüse	bineceğini	
bildiğinde,	 doğru	 kod	 numarasını	 gördüğünde	 otobüse	 atlayıverirsin.	 Belki	 o	 dünkü	 otobüs	 ile	
aynıdır	bile.	Yine	de	biraz	farklı	görünür,	belki	şoför	farklıdır,	belki	diğer	yolcular.	Belki	şans	eseri	
yolcular	da	aynıdır,	ama	belki	farklı	elbiseler	giymisler,	farklı	modlar,	duruşlar	ve	yüz	ifadelerine	
sahiptirler.	Karşılaştığımız	durum	budur,	ancak	yüzeysel	bir	okuma	yaptığında	şöyle	diyebilirsin;	
“Eh,	yine	aynı	otobüsteyim,	otobüsle	ilgili	düşünmeme	gerek	yok,	sadece	kitabımı	okuyacağım.”	
İşte	böyle	ninnilerle	yardım	eder	varsayımlarımız	hayatımızı	rüyalamamıza.	
 
 

SAPLANTıYı	BıRAKMAK	YARATıCıLıĞı	ÖZGÜR	KıLAR	
 
Kalp	 Sutrası	 hem	 madhyamika	 temel	 boşluk	 görüşü	 hem	 de	 yogacharya’nın	 yaratıcılığın	
kesintisiz	 akışı	 görüşünün	 yapılanmasının	 yolunu	 açtı.	 Onların	 birlikte	 zenginleşmesi	 ise	
saflaştırılarak	 dönüştürülmüş	 deneyim	 alanına	 komple	 açılmaya	 odaklanan	 Tantra	 yaklaşımını	
besledi.	 ‘Tantra’	 kelimesi	 sürekliliği	 işaret	 eder,	 deneyim	 akışının	 şeyleştirme,	 yorumlama	 ve	
yargılamadan	özgür,	saf	bir	şekildeki	durmak	bilmez	sürekliliği.	 



	

	

Örneğin	 şu	 an	 burada	 oturuyoruz	 ve	 eğer	 odanın	 içerisine	 köşeden	 köşeye	 görecek	 şekilde	
başını	 çevirerek	 bakarsan,	 bunu	 yaparken	 deneyimin	 bir	 çok	 farklı	 an	 ı	 açığa	 çıkacak.	 Dünya	
kendisini	 yorumsuz	 ve	 dolaysızca	 göstermektedir	 ancak	 yinede	 gösterilenin	 ayrıntıları	
soruşturmaya	da	açıktır.	Hepimizin	yaşamları	bu	iki	farklı	yönün	birbiri	 ile	kesişmesi	tarafından	
örülü.	Soruşturma	yönü,	gördüklerimizin	ne	olduğunu	ve	olan	şey’in	bizler	için	anlam	ifade	eden	
kategoriler	içerisinde	nasıl	yerleştirileceğini	araştırmaktır.	Bu	yön	için	tüm	görüntüler	tanımlanıp	
isimlendirilebilecek	 ,	 anlam	 çıkarılıp	 yorumlanabilecek	 ve	 kriterlere	 göre	 değerlendirilip	
inandığımız	 dünya	 modelinin	 anlayışına	 göre	 düzenlenilip	 şekillendirilecek	 nitelikler	 olarak	
görünür.	Bu	yön	bizler	 için	son	derece	tanıdıktır	ve	egomuza	verdiği	hakimiyet	hissi	dolayısıyla	
hayli	kıymet	görür.	Diğer	yön	ise	pek	bilinmez,	çünkü	o	deneyim	alanı	an	ve	an	ortaya	serilirken,	
onunla	 tüm	 olduğu	 gibiliğinde	 dolaysızca,	 doğrudan,	 yargılamadan	 direk	 olarak,an’da	mevcut	
olmayı	gerektirir.	
 
Peki	 eğer	 ikinci	 yolu	 izlersem	 neler	 olup	 bittiğini	 nasıl	 anlayacağım?	 Deneyimim	 hakkında	 bir	
açıklama	 nasıl	 yapacağım?	 Onunla	 ilgili	 nasıl	 konuşacağım?	 İki	 olmamanın	 ayrımsızlık	 halinin	
basitliği	böyle	soruların	peşinde	koşarak	bulunulamaz.	Herşey	burada	ancak	yinede	her	‘birşey’	
hakikatinde	 hiç.	 İki	 olmamanın	 bu	 yaşayan	 gerçeği	 kavramların	 ötesindeki	 	 meditasyon	
sayesinde	kendini	gösterir.	
	
 
Neler	olduğuna	dair	yaptığımız	yorumlama,	düşünmek	herhangi	bir	sebebi	olmadan	ortaya	çıkan	
nötr	bir	görüşün	değil,	dünyadaki	subjektif	sekillenişimizin	ürünüdür.	Konuşmak	objektif	değildir,	
izafi	ifadeler	oluşturur,	“şeylerin”	gerçek	bilgisini	değil.	
 
Dolayısıyla	 kelimelerin	 bağlamdışı	 yaşayabilecek	 güvenilir	 gerçekler	 kurmak	 için	 kullanımı,	 bu	
bakış	 açısına	 göre	 yanıltıcı	 ve	 bu	 kısa	 yaşamın	 tüm	 saat	 ve	 yıllarını	 kolayca	 tüketip,	 ziyan	
edebilen	bir	eylemdir.	Belki	de	yargılama	ve	yorumlamaya	hak	ettiğinden	fazlaya	değer	veriliyor.	
 
Mahayana	 bakış	 açısına	 göre	 aydınlanmak	 	 neler	 olduğuna	 dair	 yorumlanmış	 ayrıntılara	
odaklanıp	onlarla	ilgili	fikir	sahibi	olmaktan	ziyade	hiçliği	kendisini	gösterdiği	şekilde	görmektir.	
Böylece	 bilişsel	 yaklaşımdan,	 şeylere	 kavramlar	 yoluyla	 tutunmaktan,	 zihnin	 yaratıcılık	 ve	
ışımasının	kendisini	dolaysız	açığa	vuruşuna	taşınırız.	Dolaysızlık	sonsuz	ve	kapsayıcıdır	o	hakikati	
dolaysızca	gösterir,	bilişsel	yaklaşım	ise	 inşaa	edilmiş	sonlu	yapıları	gerçek	olarak	ele	alarak	bu	
şeylere	ilişkin	bilgi	üretmek	arayışındadır	ve	bunun	için	kavramsallığı	kullanır.	
 
Tantra	 müzik,	 ilahi	 ve	 sesin	 diğer	 türlerini;	 mudra	 denilen	 el	 mimiklerini,	 duruşları	 ve	 diğer	
beden	biçimlendirilmesi	 formlarını,	 renkleri,	mandala	şekillerini,	 torma	sunumlarını,	gözler	 için	
çok	 fazla	 farklı	 uyarımı;	 yani	 yaratıcı	 imgelemin	 sonuna	 kadar	 kullanıldığı	 imgelemeleri	 çok	
fazlaca	kullanır.	Tüm	bu	araç	ve	pratikler	dile	gelmez	açıklığın	özgürce	ışıması	ve	her	bir	detayın	
özgü		mevcudiyetini	ifade	eder.	Böylece	Tantra	kalp	Sutrasında	Kalp	Sutrasında	ortaya	koyulan	
iki	 olmama,	 boşluk	 ve	 görünüşün	 farklı	 olmama	 olgusunun	 vücut	 bulmuş	 bir	 deneyimidir.	
Bireysel	 kişiliğe	 yani	 ego-benliğe	 atfettiğimiz	 merkezi	 statünün	 yıkımı	 ile	 yaratıcılığın	 uzayı	
kendini	 gösterir.	 Böylece	 açık	 genişliğin	 yargısızca	 deneyimlenişi	 ‘ben’	 ‘benim’,’kendim’in	
organize	edip	düzenleyici	fonksiyonunu	merkezdeki	yerinden	alır.	 



	

	

Örneğin	basit	bir	t-shirt	için	alışverişe	gittin,	mağazada	yüzlerce	cesit	t-shirt	ile	karşılaşırsın,	direk	
olarak	onlardan	yarısının	berbat	olduğunu	söyleyebilirsin.	-Böyle	bir	saçmalığı	kim	giyer	ki?	-Ben	
değil!	 Peki	 bu	 ani	 ayrımı	 organize	 eden	 ilke	 nedir?	 ‘Ben’,	 ‘benim	 değerlerim’,	 benim	 tarihsel	
geçmişim’.	Bu	markete	gittiğimizde	aldığımız	 şeylerdir.	Mağazada	yüzlerce	çeşit	yiyecek	vardır	
ancak	sende	küçük	bir	sepet	var.	Daha	önce	görmediğin	ve	hiç	satın	almadığın	ne	kadar	çok	şey	
var?	Onları	kimler	alıyor?	 ‘	ben	olmayanlar’	 .	Dünya	 ,’ben	olmayanlar’	ve	benim	almadıklarımı	
alanlarla	 doludur.	 Bu	 temeldir.	 Her	 birimiz	 kendi	 dünyamızın	 merkeziyizdir.	 ‘Ben	 olmadan’	
yaşayan	 ve	 bununla	 mutlu	 görünen	 diğer	 insanların	 oluşu	 çok	 fazla	 farklı	 dünyanın	 oluşunu	
gösterir-	her	birinin	merkezinde	bir	 canlı	 varlık	bulunan.	Ve	kendi	dünyalarının	onlar	 için	nasıl	
olduğunu	gerçekte	bilemeyiz;	elde	edebilecegimiz	en	iyi	şey	dil	tarafından	sağlanmış	imgelerdir:	
kendi	dünyamızın	 kendimiz	 için	neye	benzediğine	dair	 kendi	 anlayışımızdan	gelen	 ifademiz	 ve	
kendi	dünyalarının	nasıl	olduğuna	dair	onların	kendin	anlayışlarından	gelen	ifadesi.	Ancak	eğer	
kendimize	özgü	özgünlüğümüzde	kendimizi	 rahat	bırakırsak	 şunu	 fark	ederiz	 ki	özgünlüğümüz	
boşluğun	bilgeliğinde,	zihnin	herhangi	boş	kaynağının	ışımasında	temellenmiştir.	
 
 

 

YALNıZ	HISSEDEN	EGODUR	
 
Farkındalığın	 sonsuz	 tek	 başınalığı	 yalnızlık	 içinde	 değildir.	 Ancak	 ego	 kolayca	 yalnız	 hisseder.	
İzole	 olmaktan	 hoşlanmaz	 çünkü	 içgüdüsel	 olarak	 izolasyonun	 ölüm	 olduğunu	 hisseder.	 Ego	
neden	 ve	 koşullara	 bağımlı	 oluşumlar	 alanının	 –	 varlıklar	 illüzyonunun	 sahnesinin	 etkileşimler	
oyununun	 bir	 parçasıdır	 –	 buna	 karşılık	 gerçeğimiz	 olan	 farkındalık,	 zihnin	 doğal	 berraklığı,	
herhangi	bir	kimlik	sahibi	varlık	olarak	doğmamış	ve	dolayısıyla	bağımsız	ve	dokunulmazdır.	
 
Ego	yanıltıcı	bir	illüzyondur.	O	‘ben	sürekli	değişen	ve	değiştiren	sayısız	faktörlerden	bağımsız	bir	
ben	varım’	yalanını	söyler.	Egomuz	böylece		‘kendimi	de	herşeyi	de	ben	oluşturuyorum,	herşey	
bana	bağlı’	hissinden	kurtulamaz	–	ve	böylece	yalnız,	güvensiz	ve	sırtımızda	ağır	bir	sorumluluk	
yükü	var	gibi	hissederiz.	Eğer	yanlış	seçimler	yaparsam	hayatım	ne	olacak?	Mutlu	görünen	diğer	
insanları	 göreceğim	 ve	 onlara	 nefret	 duyacağım,	 onları	 kıskanacağım.	 Bu	 adil	 değil!	 Neden	
annem	bana	nasıl	yaşamam	gerektiğini	anlatmadı?	Dolayısıyla	Nasıl	tezahür	ettiğimizi	derin	bir	
şekilde	 görmek	 çok	 faydalıdır.	 Eğer	 kendinin	 ve	 dünyadaki	 deneyiminin	 kendinden	 ziyade	 çok	
sayıda	değişken	faktör	aracılığıyla	sağlandığını	anlayabilirsen	göreceksin	ki	benliğin	el	değmemiş	
gerçek	 	 doğandan	 ziyade	 sayısız	 faktörlere	 bağlı	 şekilde	 oluşup	 şekillenen	 geçici	 bir	 desendir.	
Bunu	 fark	 ettiğinde	 yüzeysel	 bir	 şekilde	 olduğunu	 düşündüğün	 şey,	 bu	 benlik	 olma	
aldanmasından	 özgürleşirsin.	 Rüyalarının	 yanılsama	 doğasının	 farkında	 olmaya	 uyanmışsındır-	
ancak	koşul	ve	şartlara	bağımlı	şekilde	şekillenen	rüya-benliğimizin		olduğumuz	tek	şey	olduğuna	
derin	bir	şekilde	inanmaya	devam	ettiğimiz	sürece	uyanmaya	direneceğiz.	
 
Ego	kendisini	varoluşa	kancalar.	Hakikatte	boştur	ve	boşluktan	gayri	bir	kendiliğindenliği	yoktur.	Bizi	
sözde	olduğumuz	 şey	 yapan	 ego’da	 kendinden	 kaynaklanan	hiç	 birşey	 hiç	 bir	 kimlik	 yoktur.	Onun	
hakikatte	 zemini	 boşluktur	 ancak	 izafi	 olarak	 varlığının	 zemini	 ikilik	 halidir	 yani	 özne	 ve	 nesnenin		
gerçekten		var	olan,	bağımsız	iki	ayrı	şey	olduğu	anlayışı.	Egonun	alametifarikası	olan	hissedilen	bir	
belirli,	 sabit	 bir	 kişi	 olma,	 ‘ben’	 olma	 algısı	 beraberinde	 benim	 için	 avantajlı	 ya	 da	 dezavantajlı	
olabilecek	diğer	‘şeylerin’	de	olduğunu	içeren	bir	paralel	düşünce	daha	üretir	ve	akabinde	gerçekten	
var	olarak	gördüğü	 	diğer	 ‘şeyler’	üzerine	çengellenip	onları	 	 gerekli	 ya	da	gereksiz	görerek,	onları	
aslında	 kendi	 bireysel	 benlik	 algısının	 bileşenlerini	 oluşturan	 tutum	 alışlarını	 geliştirmek	 için	
kullanır.	 Böylece	 anılara,	 umutlara,	 fikirlere	 ve	 kendi	 biçiminin	 repertuarındaki	 diğer	 şeylere	
çengellenir	ve	kendini	an	ve	an	sadece	bu	kişi	olmanın	hazırda	verilmiş	sözde	gerçeğinin	içinde	
tekrar	yaratır.	Geçici	olan	şeyleri	kalıcı	olarak	ele	almak	ego	bölgesinin	alametifarikasıdır.	
 



	

	

 

 

VARSAYıMLARıMıZı	ASMAYA	KANCA	YOK	
 
Aydınlanmanın	 ‘herşeyin	 boş	 olduğunu’	 direk	 olarak	 anlamak	 ile	 sağlandığını	 görmek	 bize,	
görünüşlerin	 üzerlerine	 varsayımlarımızı	 asabilecegimiz	 bir	 kanca,	 üzerlerine	 varsayımlarımızı,	
kavramlarımızı,	yorumlarımızı	koyabilecegimiz	gerçek	bir	temele	de	sahip	olmadıklarını	gösterir.	
Dahası	 biz	 kendimiz	 kancasızız,temelsizizdir.	 Tüm	 kancalar,	 temeller	 de	 varsayım,	 kavram	 ve	
yorumlarımız	 gibi	 imajinasyonumuzun	 yansıtmaları	 olup	 gökkuşağı	 ya	 da	 seraplar	 gibidir.	
Kendimize	 kendimiz	 ile	 ilgili	 şeyler	 anlatırız.	 Bu	 anlatış,	 kimi	 kısmı	 subje	 kimi	 kısmı	 obje	 gibi	
görünen	bu	kavramlar	akışı	boş	işaretlerin	birbirini	karşılıklı	olarak	kancalamakta	olduğu	sonsuz	
bir	oyundur.	
 
İşaretler	 imleyici	 gibi	 görünmekteler,	 sanki	 tüm	 bu	 düşünce	 ,	 kavram	 ve	 konuşmalarımız	
gerçekte	 olan	 birşeyler	 ile	 ilgili,	 gerçekte	 olan	 birşeyleri	 işaret	 ediyor	 gibi	 görünüyor	 –	 ancak	
aslında	bu	 işaretler	hiç	bir	 gerçeği	 işaret	etmemektedirler.	 İsaretler,	 işaretleri	 işaret	ediyorlar,	
havada	 hayali	 saraylar	 üretiyorlar.	 Ancak	 onlara	 olan	 inanç	 ve	 yatırımımız	 bizleri	 onların	
gerçekten	 gerçekte	 var	 olan	 varlıklıkları	 işaret	 ettiği	 yanılgısına	 düşürüyor.	 Sanki	 cırt	 cırtlar’ın	
birbirini	tamamlayan	sağ	ve	sol	yanları	gibi	gerçek	bir	varlığı	olan	bir	özne	ile	gerçek	bir	varlığı	
olan	 bir	 nesne	 birbirine	 kancalanıyor	 sanıyoruz	 ancak	 bu	 kancalanma	 gerçekte	 kalıcı	 ya	 da	
sürekliliği	 olan	 hiç	 birşey	 içermiyor.	 Tüm	 görünüşler	 kendiliğinden	 bir	 gerçeklikten	 yoksun	 ve	
boşluktan	 ayırt	 edilemezler.	 Dolayısıyla	 bu	 boş	 işaretlerin	 boş	 bir	 oyunudur.	 Eğer	 güvenilip	
üzerine	 dayanılabilir	 herhangi	 birşey	 arıyorsak	 hayal	 kırıklığına	 uğrayacağız,	 çünkü	 sabit,	
kendiliğinden	var	olan	bir	gerçekliğe	sahip	hiç	birşey	yok.	
 
 

 

ASLA	KURUMAYAN	PıNAR	
 
Ancak	bu	hiçlik,	eğer	onun	ile	kalırsak,	eğer	o	olmamıza	verirsek	–	çünkü	bu	gerçekte	kim	ve	ne	
olduğumuz	-		asla	kurumayan	bir	pınar	gibi	bolluk	olarak	gösterecek	ve	boş	görünüşün	şefkatle	
akışı	kesintisiz	olacaktır.	Bu	bilgelik	ve	şefkatin	ayrılmazlığıdır.	Bilgelik	görmektir,	hiç	bir	varlıkta	
kendiliğinden	var	olan	bir	gerçekliğin	bir	kimliğin	olmadığını.	
 
‘Hakkında	 bilmek’	 bir	 illüzyondur,	 çünkü	 bu,	 herhangi	 birşeyin	 biz	 hakkında	 bilme	 sürecine	
başlamadan	 önce	 kendiliğinden	 birşeyliğe	 sahip	 olduğunu	 iddia	 eder.	 Aslında	 biz	 birşeyi	
bildiğimizi	 iddia	edip	onu	sözde	üzerinde	bilgi	sahibi	olunan	gerçek	bir	 ‘şey’	haline	getirmeden	
önce	 ortada	 o	 şey’e	 bilinebilecek	 herhangi	 birşey	 olmadığı	 için	 –	 hiç	 birsey	 kendinden	 ve	
kendiliğinden	 kaynaklanan	 bir	 gerçekliğe	 sahip	 olmadığı	 için	 –	 ‘hakkında	 bilmek’	 dediğimiz	 o	
şey’in	hakkında	bildiğimizi	sandığımız	şeyi	yaratma	sürecidir.	
 
Bunu	anlamak	rahatlamadır,	çünkü	bu	ön	yargılarımız	ve	yargılamalarımızın,	her	durumun	açık	
potansiyelinin	 görmezden	 gelinmesine	 sebep	 olan	 bu	 eminliklerimizin	 bir	 yanılgı	 olduğunu	
ortaya	koyar.	Böyle	bir	görmezden	gelme	bizi	dar	kafalı	ve	yobaz	bir	hale	getirip	yanılgıya	dayalı	
bir	ciddiyet	ve	kesinlik	hali	ile	doldurur.	“İyi,	ama	John’un	nasıl	biri	olduğunu	 



	

	

biliyorsun…”	 Böyle	 tatlı	 bir	 dedikodunun	 başlangıç	 zemini	 bizlerin	 John	 denilen	 ve	 John’un	
Johnluğunda	ve	John	gibiliğinde	bilinebilecek	bir	kişi	olduğuna	dair	anlaşmamızdır.	John’un	kim	
olduğunu	 bildiğimize	 dair	 güvene	 nasıl	 sahibiz?	 ‘John’	 dediğimiz	 şeyin	 bir	 potansiyel	 olduğu	
gerçeğini	reddederek.	John	belirli	bir	tezahür	noktasına	verilmiş	olan	bir	isimdir.	John	durumlara	
göre	tezahür	eder	ve	dolayısıyla	kimse	John’u	bilemez	çünkü	John	sonsuz	bir	potansiyeldir.	
 
Bunun	aynısı	 kendi	 isimlerimiz	 tarafından	 işaret	edilen	 şey	 içinde	geçerlidir–	o	açıklanabilir	 ve	
bilinebilir	 bir	 varlıktan	 ziyade,	 bilinemez	 ancak	 daima	 serimlenmekte	 olan	 bir	 potansiyeldir.	
Yinede,	bilinebilir	ve	tahmin	edilebilinir	olmamız	için	başkaları	tarafından	sürekli	baskı	görürüz,	
çünkü	 başkalarının	 gözündeki	 imajımızın	 aksine	 davranıp,	 onların	 gözündeki	 imajımız	 için	
güvenilmez	 olur	 isek,	 onların	 dünyalarını	 sarsıyor	 gibi	 görünürüz.	 Sonuçta	 eğer	 insanları	
kutularında	 tutarsan,	 onları	 nereye	 koymuş	 olduğunu	 bilebilirsin.	 Bunun	 ekstrem	 bir	 formu	
devletin	 tüm	vatandaşlarının	kim	ve	ne	oldugunu	tam	olarak	bilgisi	dahilinde	 tutmaya	çalıştığı	
totaliter	rejim	yapılanmalarıdır.	Komple	tanımlamalar	nihai	sonuçlara	götürür:	‘Çünkü	sen	busun	
ve	daha	başka	birşey	değil,	ve	sana	artık	ihtiyacımız	yok,	dolayisiyla	işe	yaramazsin.’	
 
Boşluğa	 uyanmak	 dünyamızı	 oluşturan	 geçici	 ve	 boş	 görünüşler	 üzerine	 örttüğümüz	 sözde	
kimliklendirici	 ve	 sabit	 yapıların	 geçersizliğini	 görmektir.	 Bu,	 bu	 yapıların	 yanılsama	 olduğunu	
gördüğümüzde	ortada	hiç	birşey	kalmayacak	anlamına	gelmez,	kalan	boşluğun	uzayında	mevcut	
olan	 görünüşleri	 atfettiği	 yorum	 ve	 kimliklerle	 şeyleştiren	 kavramların	 karmaşasından	
özgürleşmiş,ve	 böylece	 dolaysızca	 görünen	 deneyim	 alanının	 diriliğidir.	 Kalbin	 uzayı	 açılıp	
bakışımızı	 onun	 doğal	 berraklığı	 aydınlattığında	 herşeyi	 görmeye	 ve	 almaya	 hazırızdır.	 Bu	
olduğunda	 iki	 olmama	 halinde	 yaşarız,	 çünkü	 ayrım	 kalmamıştır.	 Bu	 ego	 tarafından	
perdelenmemiş	 farkındalığımızın	 kavramlar,	 yorumlar	 ve	 anlamlandırmalarının	 ayırıcı	
biçimlerinden	 özgür	 kalmış	 ferahlık	 ve	 çıplaklığıdır.	 O	 kendi	 içindeki	 tamlığımda,	 eklemeler	
yapma	 ve	 daha	 iyi	 hale	 getirme	 çabalarına	 ihtiyaç	 duymaz.	 Böylece	bütünün	 tamlığından	 ayrı	
olmama	halinde	şifalanmış	oluruz.	
 
Kalp	Sutrası	bizi	burada	olana	olduğu	gibi,	hakikatiyle	açık	olmaktan	alıkoyan	varsayımlarımızdan	
kurtulmamız	cesaretlendirir.	Bu	tamamen	hiçlik	ve	gerçek	var	oluşun	arasındaki	orta	yolun	direk	
olarak	 açığa	 çıkışının	 önünü	 açar.	 Gerçekliklerine	 inanarak	 şeylere	 yapışmayız,	 ya	 da	 bir	
koruyucu	alan,	izolasyon,	kaçınma	hali	yaratmayı	denemeyiz.	
 
Bundan	ziyade	rahatlamış,	açık	ve	an	da	kalan	mevcudiyetimizin	kendisini	iki	olmayan,	boşluktan	
ayrı	olmayan	görünüşler	alanında	kullanışlı	ve	uyumlu	bir	şekilde	biçimlendirdiğini	görürüz.	
 
Bu	 spontan	 doğaçlama	 egodan	 gelmez	 ve	 dolayısıyla	 doğal	 olarak	 benliğini	 referans	 alan	
tarafgirlikten	 bağımsızdır.	 ‘Biz’	 (ego)	 yolumuzdan	 çekildiğinde,	 biz	 (farkındalık)	 uyumlu	 olanı	
herhangi	bir	efor	 sarfetmeye	gerek	olmaksızın	gösterecektir.	 Ego	yerini	deneyimin	akışının	bir	
parçası	 olarak	 kabul	 ettiğinde	 fark	 ederiz	 ki	 sezgisel	 farkındalığımız	 görünüş	 alanının	
topolojisinde	 kendini	 gösteren	 şekillere	 kendiliğinden	 yanıt	 vermektedir.	 O	 halde	 her	 hareket	
alanın	 bütününün	 hizmetindeki	 bir	 parçasıdır	 ve	 ortaya	 çıkan	 desenlenmenin	 yönüne	 göre	
birleştirici	 veya	 yıkıcıdır.	 Kendi	 tarihsel	 egomuzdaki	 sabitlenmeyi	 bıraktığımızda	 sahip	
olduğumuz	çeşitli	ego	biçimlenmelerimizin	kapasitesinin	çok	ötesindeki	bir	potansiyele	açılırız.	
 
Kalp	Sutrası	bizleri	kendi	tanıdık	alanımızda	tutan	sabitlenmişlik	kilidini	açmak	için	çok	yardımcı	
bir	araçtır.	Katı	bir	şekilde	kimliklendirme	–	ister	kendimizi	ister	başka	insanları	ister	 



	

	

etrafımızdaki	 objeleri	 tanımlama	 biçimimiz	 olsun	 –	 çözüldüğünde,	 bu	 durum	 kaynağın	 tüm	
varlıkların	 faydası	 için	 kendisini	 gösteren	 zenginliğinin	 açık	 potansiyeline	 olan	 erişimimizi	
deneyimlememize	 izin	 verir.	 Böylece	 ellerimizi	 ve	 zihinlerimizi	 dolu	 tutup,	 anılar,	 planlar	 ve	
kimliğimizin	temeli	yaptığımız	tüm	diğer	şeyleri	taşımak	yerine,	açık	eller	ve	kalplerle	yaşarız.	
 
Belirli	 bir-şeylerimizin	 gitmesine	 izin	 verdiğimizde	 belirli	 bir-şeyimiz	 kalmaz	 ve	 şimdi	 herşey	
bizim	 için	 ulaşılabilirdir.	 Kendimizi	 daha	 az	 tanımladığımızda	 bizleri	 bekleyen	 sayısız	 kaynağa	
daha	fazla	ulaşabilir	hale	geliriz.	
 
Benim	davet	ettiğiniz	için	teşekkür	ederim.	Umarım	bunu	bir	şekilde	ilgi	çekici	bulmuşsunuzdur.	 



	

	

 
KALP	SUTRASı	

 
Kusursuz	Özgürleştirici	Aşkın	Bilge	Ayrımın	Kalbi	

 

 
Hint	dilinde:	Bhagawatiprajnaparamitahridaya.	Tibet	dilinde:	bChom-lDan-’Das-Ma	Shes-Rab-Kyi	
Pha-Rol-Tu	Phyin-Pa’I	sNying-Po.	
 
Şöyle	 işittim	 ki,	 zamanın	 birinde	 Bhagawan	 keşişler	 ve	 bodhisattvalardan	 oluşan	 büyük	 bir	
sangha	meclisi	ile	birlikte	Rajaghirada’ki	Kutsal	Kartal	Tepesinde	idi.	
 
Bu	 sırada	 Bhagawan	 ‘Derin	 aydınlanma’	 olarak	 bilinen	 ve	 esası	 fenomenin	 gerçek	 doğasının	
ayırdında	olmak	olan	halin	içinde	oturuyordu.	
 
Bu	sırada	büyük	bodhisattva	Arya	Avalokiteshvara	sayesinde	beş	skandha/beş	yapısal	faktörün	
doğal	boşluğunu	gördüğü	aşkın	bilge	ayrımın	derin	pratiği	içinde	idi.	
 
Sonra,	 Buda’nın	 gücü	 ile,	 şöyle	 söyledi	 Boddhisattva-mahasattva	 Arya	 Avalokiteshvara’ya	
Shariputra,“Aşkın	 bilge	 ayrımın	 derin	 pratiğini	 takip	 etmek	 isteyen	 iyi	 ile	 çocukları,	 ne	 şekilde	
eğitim	yapmalı?	”	
 
Ve	şöyle	bir	cevap	verdi	Bodhisattva-mahasattva	Arya	Avalokiteshvara	ona;	
 
“Shariputra,	aşkın	bilge	ayrımın	pratiğini	 takip	etmek	 isteyen	 iyi	 aile	 çocukları	 anlatacaklarıma	
derinlemesine	 bakmalı	 ve	 böylece	 yapılanmanın	 beş	 faktörünün	 kendinden	 kaynaklı	 bir	
varoluştan	doğal	olarak	boş	olduğunu	net	bir	şekilde	görmeli.	
 
Form	boştur.	Boşluk	form.	Boşluk	form’dan	farklı	değildir.	Form	boşluktan	farklı	değildir.	Ve	aynı	
şekilde	hissiyatlar,	algılar,	biçimlenmeler	ve	bilincinde	tümü	boştur.	
 
Böylece,	Shariputra	tüm	fenomen	boşluktur.	Onlar	işaretler	ve	kavramlardır.	Onlar	ne	doğar,	ne	
sona	erer,	ne	saftır	ne	de	saf	değil,	ne	azalır	ne	de	artar.	
 
Dolayısıyla,	Shariputra,	boşlukta	form	yoktur,	hissiyat	yoktur,	zan	yoktur,	biçimlenme	yoktur	ve	
bilinç	yoktur	;	göz	yoktur,	kulak	yoktur,	burun	yoktur,	dil	yoktur,	beden	yoktur,	düşünce	yoktur;	
görünüş	 yoktur,	 ses	 yoktur	 ,koku	 yoktur,	 tat	 yoktur,	 duyumsama	 yoktur	 ve	 düşünce	 objeleri	
yoktur.	 Görüntüler	 alemi	 yoktur,	 düşünce	 alemi	 yoktur	 ve	 diğer	 duyuların	 alemleri	 de	 yoktur.	
Boşlukta	 cehalet	 ve	 cehaletin	 sona	 ermesi	 yoktur.	 Boşlukta	 bağımlı	 oluşumun	 on	 iki	 faktörü		
yoktur.	 Boşlukta	 yaşlılık	 ve	 ölüm	 ile	 yaşlılık	 ve	 ölümün	 sonlanması	 da	 yoktur.	 Benzer	 sekilde,	
boşlukta	 çileden	 ve	 çilenin	 sebebi	 ile	 çilenin	 yok	 oluşu,	 ve	 çilenin	 yok	 oluşuna	 giden	 yol	 da	
yoktur.	Boşlukta	ne	bir	ulaşma	vardır	ne	de	ulaşmama.	
 
Dolayısıyla	Shariputra,	kazanılması	gereken	hiçbirşey	olmadığı	icin,	bodhisatvalar	aşkın	bilge	
ayrıma	dayanır	ve	hakikati	gölgeleyen	karartmalardan	özgür	zihinleriyle	korkusuzca	dolaşırlar.	
 
Onlar	Aldanış	alanından	tamamen	göçmüş	olarak	nirvana’nın	komp!e	rahatlamasına	ermişlerdir.	
Üç	zamandaki	tüm	Budalar	da	aşkın	bilge	ayrıma	dayanır	ve	böylece	eşsiz,	kusursuz	ve	tamamen	 



	

	

aydınlanmış	budalardır.	
 
Bundan	dolayı	aşkın	bilge	ayrımın	bir	mantrası	var,	büyük	farkındalığın	mantrası,	eşsiz	mantra.	
 
Dengelenmemişi	dengeleyen	mantra.	Tüm	çileyi	tamamen	yok	eden	mantra.	
 
Bu	bir	aldanma	değil,	onun	doğru	olduğunu	kendin	görebilirsin.	
 
Aşkın	Bilge	İdrak’ın	mantrasını	söyle:	
 
TADYATHA	OM	GATE	GATE	PARAGATE	PARASAMGATE	BODHI	SVAHA	
 
Bu	yolla,gitti,gitti,öteye	gitti,	tamamen	öteye	gitti.	Uyandı	–	olduğu	gibi!	
 
İşte	Shariputra	bir	bodhisattva-mahasattva	bu	yolla	çalışmalı	aşkın	bilge	ayrımı.”	
 
Sonra	Bhagawan	derin	tefekkür	halinden	çıktı	ve	şöyle	söyleyerek	övdü	Bodhisattva-mahasattva	
Arya	Avalokiteshvara’yı;	
 
“Çok	 iyi,	 çok	 iyi.	 İyi	 aile	 çocuğu,	 o	 böyle,	 o	 böyle,	 aşkın	 bilge	 ayrım	 tam	 da	 gösterdiğin	 gibi	
uygulanmalı.	Tüm	Tathagatalar	bundan	memnuniyet	duyacak.”	
 
Bhagawan	 böyle	 dedi	 ve	 sonra	 saygıdeğer	 Shariputra,	 Bodhisattva	 Avalokiteshvara	 ve	 onların	
refakatçilerinin	 tümü,	 ve	 tüm	 tanrılar,	 insanlar,	 kıskanç	 tanrılar,	 yerel	 tinler	 ve	 tüm	 dünya	
memnun	oldu	ve	samimi	bir	şekilde	Bhagawan	Buda’nın	konuşmasına	şükür	etti.	
 
Bu	‘Kusursuz	özgürleştirici	bilge	ayrımın	kalbini	sonuçlandırır.	
 
 
 
 

1978	Yılında	C.R.	Lama	ve	James	Low	tarafından	çevirildi.	 
2013	Yılında	James	Low	tarafından	revize	edildi.	

2020	Nisan,	Mustafa	mert	Çelebi	tarafından	Türkçe'ye	çevrilmiş.	 
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SOYLU	BÜYÜK	ARAÇ	SUTRASı	 

İçerisinden	alındı	
 
 

 

MÜCEVHER	BULUT	SUTRASı	 
Āryaratnameghanāmamahāyānasūtra	

 
 
 
 
1.250	 
“Öylece	gidenlerin	büyük	merhametinin	neyi	içerdiğini	mi	merak	ediyorsun?	Soylu	evlat,	öylece	
gidenlerin	 büyük	 merhameti	 otuz-iki	 özellik	 ile	 donanmıştır	 ve	 on	 yöndeki	 sonsuz	 evrenler	
boyunca	kavranılamaz	bir	şekilde	görünür.	Nedir	bu	otuz-iki	özellik?	Onlar	şunlardır:	
 
1.251	 
“Öylece	gidenler	tüm	varlıklar	için	büyük	merhamet	hissederler,	çünkü	tüm	fenomen	benlikten	
yoksundur	ancak	duyumsayan	varlıklar	bununla	ilgilenmezler.	
 
“Öylece	 gidenler	 tüm	 varlıklar	 için	 büyük	 merhamet	 hissederler,	 çünkü	 tüm	 fenomen	
duyumsayan	 bir	 varlıktan	 yoksundur	 ancak	 duyumsayan	 varlıklar	 duyumsayan	 varlıklardan	
bahsederler.	
 
1.252	 
“Öylece	 gidenler	 tüm	 varlıklar	 için	 büyük	 merhamet	 hissederler	 çünkü	 tüm	 fenomen	 hayat	
gücünden	yoksundur	ancak	duyumsayan	varlıklar	hayatı	gücünden	bahsederler.	
 
“Öylece	 gidenler	 tüm	 varlıklar	 için	 büyük	merhamet	 hissederler	 çünkü	 tüm	 fenomen	 kişiden	
yoksundur	ancak	duyumsayan	varlıklar	kişi	olduklarına	inanırlar.	
 
1.253	 
“Öylece	gidenler	tüm	varlıklar	için	büyük	merhamet	hissederler	çünkü	tüm	fenomen	var	değildir	
ancak	duyumsayan	varlıklar	kendilerini	var	olarak	görürler.	
 
“Öylece	gidenler	tüm	varlıklar	için	büyük	merhamet	hissederler	çünkü	tüm	fenomen	mekandan	
yoksundur	ancak	duyumsayan	varlıklar	mekanlarda	mevcut	olduklarına	inanırlar.	
 
1.254	 
“Öylece	gidenler	tüm	varlıklar	için	büyük	merhamet	hissederler	çünkü	tüm	fenomen	temelsizdir	
ancak	duyumsayan	varlıklar	temellerden	keyif	alırlar.	 



	

	

“Öylece	 gidenler	 tüm	 varlıklar	 için	 büyük	 merhamet	 hissederler	 çünkü	 fenomen	 kimseye	 ait	
olamaz	ancak	duyumsayan	varlıklar	şeyleri	kendilerine	ait	yapabileceklerini	sanarlar.	
 
1.255	 
“Öylece	gidenler	 tüm	varlıklar	 için	büyük	merhamet	hissederler	çünkü	 fenomen	sahiplenemez	
ancak	duyumsayan	varlıklar	sahiplik	peşinde	koşarlar.	
 
“Öylece	 gidenler	 tüm	 varlıklar	 için	 büyük	 merhamet	 hissederler	 çünkü	 tüm	 fenomen	
özdeksellikten	yoksundur	ancak	duyumsayan	varlıklar	sırtlarını	özdekselliğe	yaslarlar.	
 
1.256	 
“Öylece	 gidenler	 tüm	 varlıklar	 için	 büyük	 merhamet	 hissederler	 çünkü	 tüm	 fenomen	 ortaya	
çıkıştan	yoksundur	ancak	duyumsayan	varlıklar	ortaya	çıkışa	tabi	olduklarına	inanırlar.	[F.50.a]	
 
“Öylece	 gidenler	 tüm	 varlıklar	 için	 büyük	merhamet	 hissederler	 çünkü	 tüm	 fenomen	 transfer	
oluş	 ve	 meydana	 gelişten	 yoksundur	 ancak	 duyumsayan	 varlıklar	 ölüm	 ve	 doğuma	 tabi	
olduklarını	sanırlar.	
 
1.257	 
“Öylece	 gidenler	 tüm	 varlıklar	 için	 büyük	merhamet	 hissederler	 çünkü	 tüm	 fenomen	 zihinsel	
rahatsızlıklardan	özgürdür	ancak	duyumsayan	varlıklar	zihinsel	rahatsızlıklar	içindedirler.	
 
“Öylece	 gidenler	 tüm	 varlıklar	 için	 büyük	merhamet	 hissederler	 çünkü	 tüm	 fenomen	 arzudan	
özgürdür	ancak	duyumsayan	varlıklar	arzuya	mahal	verirler.	
 
1.258	 
“Öylece	 gidenler	 tüm	varlıklar	 için	 büyük	merhamet	hissederler	 çünkü	 tüm	 fenomen	öfkeden	
yoksundur	ancak	duyumsayan	varlıklar	öfkeye	mahal	verirler.	
 
“Öylece	gidenler	tüm	varlıklar	için	büyük	merhamet	hissederler	çünkü	tüm	fenomen	cehaletten	
özgürdür	ancak	duyumsayan	varlıklar	cehalet	halindedir.	
 
1.259	 
“Öylece	 gidenler	 tüm	 varlıklar	 için	 büyük	merhamet	 hissederler	 çünkü	 tüm	 fenomen	 gelişten	
özgürdür	ancak	duyumsayan	varlıklar	gelişi	deneyimlerler.	
 
“Öylece	 gidenler	 tüm	 varlıklar	 için	 büyük	merhamet	 hissederler	 çünkü	 tüm	 fenomen	 gidişten	
özgürdür	ancak	duyumsayan	varlıklar	gidişi	deneyimler.	
 
1.260	 
“Öylece	 gidenler	 tüm	 varlıklar	 için	 büyük	 merhamet	 hissederler	 çünkü	 tüm	 fenomen	
biçimlenmeden	yoksundur	ancak	duyumsayan	varlıklar	biçimlenmeler	deneyimler.	
 
“Öylece	 gidenler	 tüm	 varlıklar	 için	 büyük	merhamet	 hissederler	 çünkü	 tüm	 fenomen	 zihinsel	
yapılardan	yoksundur	ancak	duyumsayan	varlıklar	zihinsel	yapıların	müptelasıdır.	
 
 
 
 
1.261	 



	

	

“Öylece	gidenler	tüm	varlıklar	için	büyük	merhamet	hissederler	çünkü	tüm	fenomen	boştur	
ancak	duyumsayan	varlıklar	görüşlere	bağlanırlar.	
 
“Öylece	gidenler	tüm	varlıklar	için	büyük	merhamet	hissederler	çünkü	tüm	fenomen	işaretsizdir	
ancak	duyumsayan	varlıklar	işaretler	deneyimler.	
 
“Öylece	gidenler	tüm	varlıklar	için	büyük	merhamet	hissederler	çünkü	tüm	fenomen	dileklerin	
ötesindedir	ancak	duyumsayan	varlıklar	dileklerde	bulunurlar.[F.50.b]	
 
 
 
 

Muhteşem	dharma	çeviri	projesi	84000’e	şükranla.	
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