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Kısa Bir Otobiyografi 
 Sıradan bir hayat yaşadım, olağan dışı 

sayılabilecek hiç bir şey olmadı, ortalama aile, 

ortalama arkadaşlar, ortalama okul dereceleri, 

ortalama bir yaşam aslında. 

      25 yaşındayken Avrupa'ya yaptığım seyahat, 

zihnimi mahallemin ötesindeki dünyaya açtı ve daha 

muazzam bir yaşamı tattırdı. Bir tema parkta 

aktör olarak çalışmak, insanlar hakkında çok şey 

öğretti ve bu zihnimi daha da çok açtı.  

      Doğayı her zaman sevmişimdir ve kısa sürede 

“Yeşilci”, çevreci ve vejetaryen oldum. Bitkiler, 

şifacılık ve sağlıkla ilgili çeşitli kişilerle tanışmam 

beni meditasyona yöneltti. Meditasyonu çok 

sevdim! Köklerine inmek istedim ve kalbimin sesini 

dinleyerek Myanmar (Burma)’a gidip Budist rahip 

oldum.  

      O hayatı yaklaşık dokuz yıl boyunca 

sürdürdükten sonra resmiyetten çıkıp gündelik 

yaşama dönmek için rahiplik elbisemi çıkardım. 

Meditasyon öğretmeni olarak tanındım ve çeşitli 

ülkelerde paylaşımda bulundum, Avustralya, 



 

 

Botsvana, Çek Cumhuriyeti, Japonya, Batı Malezya 

ve Saravak, Myanmar, Singapur, Güney Afrika, 

Tayland ve Türkiye.  

      Bu süreçte, geleneksel meditasyon uygulama 

şeklini rahatlattım. Genel olarak daha çok 

kabullenme yolları, minnettarlık, farkındalık, 

konsantrasyon, şefkat, bağışlama, rahatlama, fark 

etme, koşulsuz sevgi ve bilgelik konularını içeren 

zihin eğitimleri paylaşıyorum.  Bütün bunları kendi 

içimde henüz mükemmelleştirmemiş olsam da, 

deneyimlerimi paylaşabileceğime ve huzur yolunda 

bana katılan spiritüel arkadaşlarımla sörf 

yapabileceğime inanıyorum.  

     Spiritüel arkadaşlardan bahsetmişken, Çek 

Cumhuriyeti'nden Bay Hynek Sechovsky'nin 

nezaketinden bahsetmek isterim. Birkaç yıl önce 

bana bir dizüstü bilgisayar vermişti ve ben de ona, 

“bununla bir kitap yazacağım” demiştim. İşte bu, o 

kitap! 

      Ayrıca Türkiye'deki, beni her zaman des- 

tekleyen ve aile gibi hissetmemi sağlayan güzel 

arkadaşlarımı anmak isterim.  

      Bangkok'ta Saygıdeğer Phra Pandit ve Küçük 



 

 

Bangkok Topluluğu, Tayland'dan  Khun  Nay   ve 

Nakorn Pathom ve yine Tayland'daki Dhammodaya 

Meditasyon Merkezi, beni müthiş bir şekilde  

desteklediler.  

      Malezya'da Koh Mui Han, yıllık paylaşım 

turlarımı mümkün kıldı ve Chin Hock Soon rahiplik 

günlerimden beri beni desteklemektedir. 

Taiping'teki Dhamma arkadaşlarım ve rahipler ve 

Kuala Lumpur'daki Subang Jaya Budist  Kuruluşu. 

Malezya'da ve diğer ülkelerde beni destekleyen 

burada teker teker belirtemeyeceğim kadar çok 

topluluk ve kişi var, siz kendinizi biliyorsunuz ve 

hepinize minnettarım.  

      Annem ve kız kardeşim de en büyük 

destekçilerimdir! 

      Tabii ki, 1992'deki başlangıcımdan beri 

öğretmenlerim olmasaydı, bugün olduğum kişi 

olmazdım. Özellikle Saygıdeğer Chanmyay 

Sayadaw, Sayadaw U Indika, Sayadaw U Tejaniya 

ve Adja Shanti'ye, tüm öğretmenlerime  

teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum ve 

kusurlarım için bağışlanmayı diliyorum.  

      Zihin eğitimi becerilerimi paylaşmak benim tek 



 

 

'işim' ve bunun getirdiği memnuniyetle yaşıyorum. 

Deneyimlerimi yeni yerlerde, yeni kişilerle 

paylaşmak için davetlere açığım.  

Açık fikirliliğiniz ve bu kitabı açacak kadar ilgili 

olduğunuz ve başka türlü varlığından hiç haberdar 

olmayabileceğiniz olasılıkları keşfettiğiniz için 

kendinize teşekkür edin. 

      

 Jeff Oliver  

    Ekim 2013 

  



 

 

 

 

 

“Birçok kişi meditasyona     

ihtiyacı olduğunu düşünür ama 

gerçekte ihtiyaç duydukları şey, 

kendilerini bağışlamaktır.” 

 

 

“Kendini bağışlama, 

geçmişten sıyrılmak ve 

şimdi ve buraya açılmak için, büyük 

olasılıkla en güçlü yol.” 
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“GERÇEK 

bağışlamanın işe 

yaraması için tek yol, 

GERÇEK 

DÜRÜSTLÜK 

ve 

BİLGELİKTİR” 
 

 



 

 

MÜKEMMELİYETÇİLERE UYARI 

 

Bu kitap tamamen benim 

tarafımdan yazılmış ve 

düzenlenmiştir.  

Tüm içerik ve kapsam, tüm 

hatalar, noktalama işaretleri, 

gramer ve terminoloji benim kendi 

çalışmamdır ve sizi uyarıyorum, 

 MÜKEMMEL DEĞİLDİR!  

Benim gibi! 

 

 

KAYITSIZLARA UYARI 
 

Bu kitap sadece okumak için değil, 

UYGULAMAK içindir! 
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GİRİŞ 
Sözlerim Hakkında Birkaç Söz 

      Ben bir yazar değilim, herkes beni anlayabilsin 

diye basitçe ve umarım ki açık bir şekilde, 

konuştuğum gibi yazıyorum. Bağışlamak üzerine 

çok farklı ülkelerde farklı şekillerde birçok 

konuşma yaptım, hatta bazılarını yazılı hale 

getirme umuduyla kaydettim ama konuştuğum gibi, 

kalbimden geldiği gibi yazmanın, daha iyi olduğunu 

gördüm.  

      Bu kitabı yazmaktaki amacım bir kitap yazmış 

olmaktan çok, bilgi ve deneyimlerimi toparlamak ve 

bir insan olarak gelişmeye devam edebilmek. Eğer 

bu kitap başkalarına yardımcı olursa o zaman onlar 

için, kendim için ve hem onlar hem de kendim için 

iyi bir şey yaptım demektir.  

      Resmi bir şekilde yazmadığım için gramer, 

noktalama işaretlerini atlıyorum ve kimseye 

çalışmamı düzeltme sıkıntısını vermeyeceğim, yani 

hepsi benim çalışmam. Bütün heceleme ve gramer 

hataları, plan, format, karakter seçimi, hatta 

bastırma dışında kapağı, resimleri, sanatsal 
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çalışması bile bana ait ve kusurları için kendimi 

bağışlıyorum, umarım sen de bağışlarsın! (Yani, 

kendini bağışla,  hehe!) Burada güzel bir nokta var! 

Okurken, kusurlu okuma ve kavrama yetim için 

kendimi bağışlıyorum. Sıklıkla, bir şey okuyacağım 

ve okuduğum şeyi unutacağım ama zihin bu şekilde 

çalışıyor ve bunun için kendimi paralamamın anlamı 

yok. O nedenle rahatlıyorum veya tekrar okuyorum 

ya da bırakıyorum... Eğer önemliyse ihtiyacım 

olduğunda hatırlayacağım, kusurlu zihnime 

güveniyorum.  

      Bunu bazı takıntılı düzeltme hali, 

mükemmeliyetçi zihinle okuyor olabilirsin ve 

kurallara uymuyorum ya da bazı fark edilmemiş 

heceleme hataları vs. var diye kendini gerip keyfini 

kaçırıyor olabilirsin. Bu duygunun geçip gitmesine 

izin vermeye çalış ve sadece beklentisiz ya da 

yargılamadan, kabullenerek ve bağışlayıcılıkla oku. 

İşte kendini sınamak için bir fırsat! 

      Burada okuduğun bazı şeyleri sevecek ve 

bağrına basacak, diğerlerine katılmayacaksın ve 

tartışmak isteyeceksin.  Şu anda bulunduğun yolda, 

sana hitap eden iyi kısımlarını al ve geri kalanı 
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bırak. Temel olarak, burada okuduklarını al ya da 

bırak, ne istersen onu yap, bana ait değiller.  

      İnsanlara bir kitap yazdığımı söylediğimde 

hemen ilgilerini çekiyordu çünkü ilginç bir şeyler 

olduğunu düşünüyorlardı, ta ki onlara, bağışlama 

hakkında yazdığımı söyleyene kadar, haha! O 

zaman yüzleri değişiyor, “Tamam, iyi” gibi şeyler 

söylüyorlardı. Spiritüel arkadaşlarım, doğal olarak 

seviniyordu! 

      Kişisel olarak, bağışlama konusunda henüz 

mükemmelleşmedim ve muhtemelen hiçbir zaman 

mükemmel olmayacağım. Aslında hiçbir şeyde 

mükemmelleşmedim ve bu da benim uyanış 

farkındalıklarımdan biriydi. HİÇBİR ŞEYİ, 

HİÇBİR ZAMAN MÜKEMMEL 

YAPMADIM!  Bu da bana bırakmam ve 

mükemmellik beklememem gerektiğini gösterdi, 

ne kendimden, ne başkalarından ne de dünyadan. 

Bu kendi içinde özgürlüğün biraz tadına bakmak 

oluyor! Bağışlamak özgürlükle ilgilidir, içsel 

özgürlük, kendini azat etme hakkındadır. Nasıl ki 

sadece kendimiz kendimizi hapsedip 
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cezalandırıyoruz, aynı şekilde yine sadece 

kendimiz, kendimizi özgürleştirebiliriz.  

      Yani dostum, ben aziz değilim!  Eğer bir gün 

beni bağışlamayan bir durumda görürsen, lütfen 

beni bağışla çünkü ben kendimi bağışlayacağım ve 

umarım ikimiz de böyle bir deneyimden öğrenip, 

bilgeliğe doğru büyüyebiliriz. Yaşam öğrenmek 

içindir.  

      Yaklaşık dokuz yıl Budist bir rahip olarak 

yaşamış olsam da, çoğunlukla Budist merkezlerde 

Budist kişilerle paylaşımda bulunmaya davet 

ediliyor olsam da, ne Budizm satıyorum ne de 

kimseyi dönüştürmeye çalışıyorum. Aslında bazı 

Budist ilkelerin daha anlaşılır olabilmesi için sade 

bir İngilizce kullanıyorum ki böylece herkes 

rahatça okuyabilir ve daha kolay anlayabilir. Bu 

kitap dünyanın her yerindeki Müslümanlar, 

Hristiyanlar, Hindular, Ateistler vs. için uygundur. 

Bu bir Budist kitabı değildir. Bu kitap, bu 

yaşamlarında çektikleri acıyı azaltmakla 

ilgilenenler içindir.  

Bu kitabı yazarken gerçekliğin iki halini de 

kullandım. Bunlardan ilki geleneksel gerçeklik, yani 
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burada ve şimdi, hikayeler ve kavramlarla 

deneyimlediğimize inandığımız gerçeklik. Diğeri de 

nihai gerçeklik; kavramların ötesinde olup, sadece 

düşünerek ve üzerinde felsefe yaparak 

anlaşılamayan, ancak kişisel deneyimle anlaşılıp 

farkına varılabilecek olan gerçeklik. Aslında 

sadece tek bir gerçeklik var ama onu ancak 

kavramları kullanarak anlayabiliriz ve üzerinde 

konuşabiliriz. Bu hep ustalık isteyen, tuzaklı bir 

alan çünkü kavramsal olmayanı kavramlarla 

açıklamaya çalışıyoruz. Bu nedenle, ben bu  “iki 

çeşit gerçeklik” arasında gidip gelirken, sabırlı 

olmanı rica ediyorum.  

      Ben bir psikolog değilim ve kesinlikle bir 

profesyonel de değilim. Burada yazdığım her şey 

yıllar süren meditasyon, iç gözlem, tefekkür ve 

paylaşımlardan gelmektedir.  

      Bağışlamanın birçok yolu var ve burada 

anlattığımdan farklı bir yol, sana daha uygun 

gelebilir. Ben bu güne kadar, sadece bağışlamak 

üzerine yazılmış bir kitap okuduğumu 

hatırlamıyorum. Burada anlattığım yolu, geçen 

yüzyılın sonundan itibaren uyguladım ve kişisel 
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olarak deneyimledim (vay canına, kulağa çok uzun 

zaman önceymiş gibi geliyor!!). Bu uygulamalardan, 

kendim çok fayda gördüğüm için  paylaşıyorum ve 

şimdi daha da çok yararlanıyorum, tekniği 

gerçekten uygulayan gayretli kişilerden de 

muhteşem geri bildirimler alıyorum.  

      Bazen birisi çıkıp bu teknikle ilgili yakınıyor ya 

da işe yaramadığını söylüyor. Buna saygı duyuyorum 

ancak söylemem gerekir ki bu durum teknikle değil, 

kişinin tembelliğiyle, sorunlarını kendisi için başka 

birinin çözmesini istemesiyle, geçmişine ve 

acılarına bağlı kalarak, gerçekten özgür olmayı 

istememesi ya da buna hazır   olmamasıyla ilgili. Bu 

da güzel, bu teknikte ya da kitapta mucizeler yok,  

SEN KENDİ MUCİZENSİN! 
 

Jeff (özgür) Oliver 
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“Bağışlamanın özgürlüğü o kadar 

GÜZEL ki onu kendine saklamak 

istemeyecek, 

          doğal olarak 

TÜM YAŞAYAN 

VARLIKLARLA  

paylaşmak isteyeceksin!” 

 

 

“UYAN ve KENDİ 

GERÇEĞİNİ 

FARK ET!” 
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BAĞIŞLAMAYA 

GİRİŞ 
 

Neden Bağışlama? 

      Bağışlama çalışmasını paylaşmamın nedeni 

meditasyon deneyimlerime dayanıyor. Yıllar önce, 

yedi aya varabilen uzun meditasyon inzivaları 

yaparken, zaman zaman kendimi geçmişteki eski 

sorunlarla “tıkanmış” buluyordum. Örneğin eski bir 

ilişki zihne geliyor, zihin geçmiş olayları gözden 

geçirip tekrar hatırlıyor ve eski duygu ve 

çatışmaları şimdi oluyormuş gibi tekrar 

yaratıyordu.  Sonra zihin bu eski sorunla o kadar 

ilgileniyordu ki şimdiki zaman deneyimine 

geçemiyor, geçmişte kayboluyordu. Diğer 

durumlarda, kaçırdığı iyi fırsatları düşünüp 

pişmanlık duyuyor ve zamanda geri gidip farklı bir 

şekilde yaşamak istiyordu ama bildiğiniz gibi bu, 

kişinin hayali dışında mümkün değil. Ama tabii bu 

durum beni durdurmadı ve tatmin olana ya da 
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sıkılana kadar oturarak, geçmişi gözden geçirip 

tekrar tekrar düzenlemeye devam ettim. İşin 

garip tarafı bir sonraki düşünmemde, konuyu 

öncesinde nasıl tekrar düzenlediğimi neredeyse 

hiç hatırlamıyor ve tüm süreci baştan yaşıyordum! 

Zihin eski hikayeleri tekrar ederek, tekrar 

düzenleyip, yeniden oluşturarak, kendini 

eğlendiriyordu ama ne için? Boş duran zihin çok 

yaratıcı ve hayalci olabilir, meditasyon yapan 

herhangi bir kişiye sorun! Çocukken, pek 

sorumluluğunuz yokken, nasıl umursamaz bir 

coşkuyla hayal kurup fanteziler ürettiğinizi 

hatırlıyor musunuz? Yatakta yatıp uyuyamadığınız 

zamanları da bilirsiniz, zihin dolanıp durur ve hatta 

olumsuz ve korku dolu düşüncelerle kendisini bile 

korkutabilir. Yoğun bir iş yaşamında, zihnin 

dolanmak için pek vakti olmaz, genellikle elinde bir 

iş vardır ya da henüz bitmiş ya da başlayacak yeni 

bir işle meşguldür. Genellikle çevremizde bizi 

şimdiki anın gerçeğinden uzaklaştıran insanlar, 

eğlenceler ya da iletişim araçları vardır. Benzer 

şekilde, hasta ya da bir şekilde aciz bir durumda 

olduğumuzda ise, iyi ya da kötü geçmişi 
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hatırlayacak ve üzerinde düşünecek bol bol 

vaktimiz olur. Bir de kimilerinin, “Hayatım 

gözlerimin önünden geçti!” diyebileceği ölüm süreci 

var. Ölmeden önce kişi,  olumlu ve olumsuzluklarına 

hızlıca bir gözden geçirebilir. Ya da uzun süren bir 

ölüm sürecinde, kişinin anılarını ve acılarını 

düşünüp kendini kaptıracak çok vakti olabilir. 

Aslında bu düşünme süresine sahip olmak iyi bir şey 

çünkü bu, zihnin gerçekte nasıl çalıştığını görüp 

anlamamız için bir şanstır. Dediğim gibi, iş, 

insanlar, eğlenceler vs. ile meşgul olduğumuzda 

kendimizi bilmiyor, tüm dikkatimizi dışarıya 

yönlendiriyor, içimize bakmıyoruz. Dış dünyayı 

gözlemlemek için çok iyi eğitildik ancak iç dünyamız 

hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Zihninin nasıl 

çalıştığını görüp kendini daha iyi tanımak için, 

hayatında sakin bir zaman yarat. 

      Fark ettiğim şeylerden bir tanesi de, epeyce 

seyahat etmiş olmama rağmen bu dünyayı hala 

bilmediğim. Gitmiş olduğum her yer, sonrasında 

değişiyor! Bir dahaki ziyaretime kadar çok etkili 

bir şekilde değişiyor, yepyeni bir yeri ziyaret 

ediyor oluyorum. Bu durum, kendi evim için bile 
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geçerli; aynı yer gibi görünüyor ama sürekli 

değişiyor ve bu, aynı yeri asla iki kere ziyaret 

edemeyeceğiniz anlamına geliyor. Kavramsal olarak 

yapabilirsiniz ama gerçekte bu imkânsızdır... 

hmmmm, ilginç değil mi? 

      Bu dünyayı bildiğimiz yanılsaması içindeyiz ama 

kendimizi bile bilmiyoruz, beş fiziksel duyumuzla 

dünyadan aldığımız bilgilerin işlemcisi olan bu zihni 

bilmiyoruz. Bu dünya, sadece onunla ilgili algımıza 

göre zihnimizde oluşuyor ve her birimizin kendi 

mükemmel özel algısı var. Böylece ortaya başka bir 

iç görü çıkıyor; “Bu dünyada hiçbir şeyi birebir 

başkasının bildiği şekilde bilemeyeceğim çünkü 

benden başka hiç kimse benim algı ve 

koşullandırmalarıma (geçmiş deneyimlere) sahip 

değil.” 

      Temel olarak, zihin her yerde. Bazen delice bir 

görünümde, kesinlikle yanılgı içinde, eğitimsiz ve 

cahil ve böylece kendisine çok miktarda gereksiz 

acı yaratıyor. Ama bunu anladığımızda ve zihnin 

kendi doğası içinde nasıl çalıştığını idrak 

ettiğimizde, saf bağışlama doğal olarak ortaya 

çıkar. Saf bağışlama nasıl ortaya çıkar? En 
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önemli nokta, burada okuduğunuz türden bilgiler. 

Bağışlamanın olduğunu, olası olduğunu ve herkes 

için bir seçenek olduğunu, nasıl çalıştığını, 

faydalarının ne olduğunu ve nasıl uygulanacağını 

öğrenmek. Bu, saf bağışlama için ilk adımdır, gerisi 

sadece kendiliğinden gelir. 

 

Bağışlama Karma ile İlgilidir 

      Karma'yı burada tamamıyla açıklayamam, 

insanın aklını başından alan bir konu ama umarım 

Karma'yı ve kavramlarını anlamak için birkaç basit 

yol sunabilirim.  

      Karma sadece geçmiş yaşamlara değinmez, 

aynı zamanda bu yaşam ve şimdiki anla ilgilidir. 

Karma, yapılmış olan bir eylem, neden ya da “iş” 

demektir. Ama bu sadece denklemin yarısıdır, her 

neden için bir etki ve her eylem için bir sonuç 

olmak zorundadır. Bu dini bir yasa değildir. Doğal, 

bilimsel, evrensel ve ebedi bir yasadır. İnsan eliyle 

yapılmamıştır ama beğenelim ya da beğenmeyelim, 

hepimiz bundan etkileniriz. Karma'nın ana 

öğretileri Hinduizm ya da Budizm’den geliyor gibi 

görünse de bunu yaratan onlar değildir, 
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keşfetmişlerdir. Onların malı değildir, hepimize 

aittir ve aslında her formdaki ve her diyardaki tüm 

varlıklar, böcekler, hayvanlar, hayaletler, melekler 

ve tanrılar bile bu doğal yasaya tabidir. Bu insanın 

yapığı bir yasa değildir, cennet ve dünyanın 

ötesinde, zaman ve mekânın ötesindedir ve hepimiz 

yaptığımız, söylediğimiz ve düşündüğümüz her 

şeyde bunu hissederiz. Bu neden-sonuç ilişkisi, var 

oluşumuzun her anında, bizim kontrolümüzde 

olmadan, bize sormadan oluşur. Aslında bizimle 

hiçbir ilgisi yoktur ama biz bunu bütünüyle kişisel 

olarak alıp, anlayış eksikliğimizden ve yanlış 

anlamalarımızdan dolayı çok fazla acı yaratırız.  

      Henüz Karma’yı anlamadığın ve kendi acını 

yarattığın için kendini affedebilir misin? 

Cehaleti nedeniyle, insanlık tarihini affedebilir 

misin? Affedemezsen bu gayet anlaşılabilir bir 

durumdur.  Lütfen okumaya devam et ve şu andan 

itibaren altı ay ya da birkaç yıl sonra nasıl 

hissedeceğini gör... 

      Hepimiz çevremiz, ebeveynlerimiz, ailemiz, 

öğretmenlerimiz, hükümet, yiyecekler ve kültür 

tarafından koşullandırılıyoruz, aslında geçmişte 
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deneyimlediğimiz her şey bizi şimdi olduğumuz kişi 

ya da şey yaptı.  

      Fiziksel eylemlerimiz, konuşmalarımız ve 

zihinsel düşüncelerimiz, karmanın üç çeşidi ya da 

halidir.  

      Geçmiş karmanın sonuçlarının ne zaman ortaya 

çıkacağını asla bilemeyiz. Bu anda biz, şimdiki 

koşullarımızla birlikte bazı geçmiş eylem, söz ve 

düşüncelerimizin ortaya çıkarmış olduğu, 

geleceğimizi oluşturacak etkiyiz ve böylelikle, 

yaşam çarkı sonsuza kadar bu şekilde dönmeye 

devam eder. Yaşam çarkı, bazı geleneklerde 

Samsara olarak bilinir ve sadece yaşam, hayat ve 

ölümden oluşmaz, bu anla da ilişkilidir. 

      Eğer kötü karma oluşturup oluşturmadığını 

bilmek istiyorsan niyetine bak. Bazen başkasına 

bilerek ya da bilmeyerek zarar veririz. Kasten 

zarar vermek daha ağır karma yaratırken, kazara 

ya da farkında olmadan zarar vermenin daha hafif 

bir Karma yarattığını söyleyebiliriz. Her ikisinde 

de zarar senin tarafından yaratılır ama karmik 

etkide en önemli etken yapılan konuşma, eylem ve 

düşüncenin arkasındaki niyettir.  



15 

 

      Zarar verici, kötü niyetle yapılan her şey 

eninde sonunda eylemi yapana zarar verici sonuçlar 

yaratır. Benzer şekilde, olumlu bir şey yapmak da 

koşullar uygun olduğundaki yaratım için olumlu bir 

etkidir. Ancak hem olumlu hem de olumsuz 

nedenler, bir sonuç yaratır ve bu sonuçlar da yeni 

nedenler haline dönüşürler. Yaşam çarkı bu şekilde 

dönmeye devam ederken, "uyanan" bizler için, 

mutluluk bile sonsuzluğun tuzağı haline gelir. 

Karma yasasının kendisi de bir sonuç olduğundan, 

onun da bir nedeni olmalıdır ve o neden ortadan 

kalktığında olumlu ve olumsuz, yaşam ve ölüm vs. 

nin sonsuzmuş gibi görünen döngüsü aşılabilir. 

Karma yasasını ortadan kaldıramayız ama kendi 

içimize bakarak karmanın bizi nasıl ve neden 

etkilediğini görebiliriz. 

      Karma hiç kimsenin kişisel malı değildir. 

Onu deneyimleyebiliriz ama sahip olamayız. Karma 

evrenseldir ve yapabileceğimiz tek şey onu kabul 

etmek ve ona teslim olmaktır. İhtiyacımız olan şey 

onu anlamaktır, yok etmek değil.  Bir sorunumuz 

olduğunda ondan kurtulma isteği, insani bir 

özelliktir ama bu hiçbir şeyi çözmez, sorun sadece 
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tekrar edip durur ve acı çekmeye devam ederiz. 

Herhangi bir sorunu TAMAMEN anladığımızda, 

sorun olarak varlığı sona erer. Sorunlar sadece 

cahilliğimizden ve anlayış eksikliğimizden oluşur. 

Bizi rahatsız eden, hoşnutsuzluk yaratan her 

şeyin, kendi doğası içinde olduğunu bilmek için, onu 

derinden incelemeye ihtiyacımız var, böylece 

korku ve direnç olmayacaktır. Bizde acı yaratan 

şey, olayların oluş şekline gösterdiğimiz dirençtir. 

Eğer dünyanın, insanların, bu bedenin ve bu zihnin, 

evrensel neden ve koşullarla yönetilen kendilerine 

özgü doğası olduğunu fark edebilirsek, endişe 

edecek bir şeyimiz kalmaz, bilge kişiler gibi sadece 

akışla ilerleyebiliriz. Kendini, başkalarını, her 

yöndeki tüm varlıkları aynı anda bağışlayabilir, 

mutlak özgürlüğü hissedebilirsin ama çoğu insan 

gibi bunun bu kadar basit olduğuna inanmıyorsun, 

ne kadar yazık, değil mi? 

      Bazı insanlar istedikleri şey için savaşmaya 

inanırlar. Bu da güzel, bu da onların yolu. Bu insanlık 

dünyasının olduğu gibi olması için, tüm tiplere 

gerek var. Hepimiz sessiz ve huzurlu olamayız, 

hepimiz savaşçı ya da dünya değiştirici olamayız. 
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Kendini ve kendi özel yolunu bilmen ve kendi yolunu 

takip edebilmek için yeterince güçlü olman, 

kendine inanman, kendine ve tüm varlıklara zarar 

vermedikçe, kendi yoluna inanman gerekir. Sen ne 

istiyorsun? 

      Hepimiz bilmediğimiz bir nedenden dolayı bu 

dünyaya doğduk. "Neden buradayım?" sorusuna 

tatmin edici bir cevap bulabildiniz mi? Muhtemelen 

hayır. Bu hayata doğmak, önceki yaşamda ölmenin 

sonucu. Hepimiz bu dünyaya kendimize özgü kişilik 

özellikleriyle geliyoruz, tek yumurta ikizleri bile 

davranışlarında çok farklı olabiliyor. Yumuşak 

huylu ebeveynlerin vahşi çocukları olabiliyor ya da 

tam tersi. Örneğin, bir hastanenin çocuk bakımında 

on yeni doğmuş bebekte on farklı karakter 

görürsünüz; uykulu bir bebek, solgun, parlak, aksi, 

sakin vs. Kişilikler, geçmiş yaşamlardan gelen 

karmanın, bu yaşamdaki karşılığıdır. Hali hazırda 

bir nedeni yok gibi görünen şeylerin başımıza 

gelmesini, bu açıklar. Prenses Diana'ya bakın, o 

kadar güzel, o kadar yalın, ünlü, iyi bir anne, nazik 

ve şefkatli, harika "iyi" bir karması olduğunu 

söyleyebiliriz ama birden, bu hayatta bir nedeni 
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yok gibi görünen bir araba kazasında ("kötü" 

karma) öldü. Belki de bunu, herhangi bir neden 

yüzünden Tanrı'nın yaptığına inanıyorsunuzdur, o 

da iyi. Karma daha bilimsel ama tam olarak 

ispatlaması hala zor ve sonunda kişinin kendi inanç 

ve kanaatine dayanıyor. Ben herhangi bir şekilde 

zihninizi değiştirmeye çalışmıyorum, sadece size 

özgü, kişisel doğrunuzu bulabilmeniz için farklı bir 

hayat görüşü öneriyorum.  

      Karma, aynı zamanda doğal denge ile de 

ilgilidir. Spiritüel konular da dahil, tüm evrenin ve 

her şeyin, sürekli bir denge akışı içinde olduğuna 

inanıyorum. Aslında denge, insanın oluşturduğu bir 

kavram, gerçekte var olduğuna inanmıyorum çünkü 

her şey zaten denge içinde. Dengede değil gibi 

görünen şeyler bile aslında dengede. Bu şekilde 

algılayan ise, sadece dengede değilmiş gibi görünen 

zihinlerimiz. Bu harika çünkü yapacak hiç bir şey 

olmadığını, her şeyin sürekli bir denge akışı içinde 

olduğunu ve tek yapmamız gerekenin buna 

güvenmek olduğunu idrak edebiliriz. Şu anda 

evrensel güvenin nasıl?  

      İyi ve kötü, doğru ve yanlış, ödül ve ceza; 
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karmanın sözel ifadeleridir. Öyle görünüyor ki, bu 

insan dünyamızda doğru ve yanlış kavramlarıyla 

yaşıyoruz. Evet, bunlar var ama sadece kavram 

olarak. Tüm yaşamımız (geçmiş, şimdi ve gelecek) 

bile kavram olduğundan, doğru ve yanlış kavramları 

da diğer her şey kadar gerçektir. Birisi yanlış bir 

şey yaparsa ve yaptığının yanlış olduğunu bilirse, 

kişi eninde sonunda utanç, suçluluk, üzüntü ve 

pişmanlık hissedecektir. Bu, karmanın kavramların 

ötesindeki doğal yasasıdır; saf bir neden ve sonuç 

ilişkisi. Ancak insanlar, bu yasaya hâkim olmayı 

istedikleri için ödül ve ceza sistemini geliştirdiler. 

Bu her zaman böyle olagelmiştir, insanlık tarihi 

kadar eskiye dayandığı için, hiç sorgulama eğilimi 

bile göstermiyoruz. .  

      Bağışlama çalışması yaparken, geçmiş eylem, 

konuşma ve düşüncelerimizi hatalı buluyoruz. 

Kendimize karşı dürüst, farkında ve bilge bir bakış 

içindeyken, aynı hataları tekrar etmeyi önlemek 

için hatalarımızdan öğreniyoruz ve böylece gelecek 

için acı yaratabilecek nedenleri ortadan 

kaldırıyoruz, ne büyük bir rahatlık! Burada, karma 

yasasını kendi yararımıza kullanıyoruz. Bu, 
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bilgeliğin eyleme geçmesidir.  

 

Hastalık ve Bağışlama 

      Karma ve bağışlamanın başka bir yönü daha var; 

kendimizi bağışlamayarak zihnimizde birçok 

olumsuzluk barındırırız ve birçok kişi bunun 

kanser, felç ve kalp hastalıkları gibi hastalık ve 

rahatsızlıkların nedeni olduğuna inanıyor. Suçluluk, 

öfke, kafa karışıklığı, stres, korku ve 

endişelerimizi içselleştirmek tansiyon, ağrı ve 

fiziksel rahatsızlıkları ortaya çıkarıyor. 

İçselleştirmek; serbest bırakmamak, tutunmak, 

kişiselleştirmek ve sahiplenmek demektir. Bu 

doğaldır ve “SORUN BENİM”e inanırız. 

Ancak, ortada bir sorun var gibi görünse de, ben 

bu sorun değilim. Bu dışsal bir durumdur ya da 

gerçekte bir sorun bile yoktur. Ya da kimileri, 

“BİR SORUNUM VAR”a inanabilirler ama 

sadece düşüncede ya da kavramsal olarak var olan 

bir şeye nasıl sahip olabilirsin ki? Başka bir kişi 

senin problemini bir problem olarak bile 

görmeyebilir, aslında onlar bunu bir kutsama ya da 

mucize olarak bile görebilirler. Zihnindeki 
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kavramlar hariç, gerçekte bir sorun yoktur. Bu 

durum okumaya devam ettikçe daha anlaşılır 

olacaktır, lütfen sabırlı ol.  

 

Bağışlama ve Meditasyon 

      Birçok insan meditasyon öğrenmeye gelir 

çünkü, şu anda artık HEPSİ geçmişte kalmış olan 

sorunlarını çözmek istiyordur (bunun üzerinde 

düşünün...). Eğer geçmişimizle ilgili kaygı 

duyuyorsak etkili bir şekilde meditasyon 

yapamayız. Birçok insan, geçmişini düşünmekten 

dolayı “tıkanmış” durumdadır ve o geçmişi 

kalplerinde, her yere taşıdıklarını fark etmezler. 

Bunu anlamamız ve gitmesine izin vermemiz 

gerekiyor... 

 

Birçok kişinin meditasyon 

yapmaya değil, 

bağışlama pratiğine ihtiyacı var! 
 

      Bağışlamayı bitirdiğini söyleyen kişiler bile 

halen çok derinlerde yatan, gözden kaçırdıkları, 
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bilmedikleri ya da uzak kalmayı “seçtikleri” bazı 

sorunlara sahip olabilirler. Tanıştığım çoğu kişi 

bağışlama pratiğini çok yapay bir şekilde yapıyor 

ve buna rağmen bazıları harika sonuçlar alıyor ama 

bu sonuçlar çok derinlikli ve uzun süreli olmuyor. 

Bu pratiği açık zihinle ve sebatla yaptıklarında ise 

geri gelip, bırakmış olduklarını düşündükleri eski 

şeyleri, aslında bırakmamış olduklarını itiraf 

ediyorlar. Bazı kişiler hayatlarında hiç yanlış bir 

şey yapmadıklarını ve bağışlayacak bir şey 

olmadığını hissediyorlar, eğer gerçekten öyleyse 

bu harika! Çoğumuz, kendi davranışlarımıza 

objektif bir şekilde hiç bakmamışızdır. Neyse, ben 

yine de okumaya devam etmeni öneriyorum; belki 

bir yakının bağışlamayı kendi hayatında 

kullanabilir. Bağışlama üzerinde kendin çalışmış 

olursan, kendi deneyimlerini aktarmak bir kitaptan 

alıntı yapmaktan daha iyidir. İnanıyorum ki 

paylaşmanın en gerçek yolu, kalbinden geleni 

paylaşmaktır. 

      Bağışlamanın bu formu, resmi bir meditasyon 

pratiği değil, analitik, yansıtmalı,  ve yoğunlaşarak 

derin düşünmeli bir pratiktir. Bu, bazı katı 
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meditasyoncuların ilgisini yitirmesine neden 

olabilir çünkü onlara analiz etmemeleri 

söylenmiştir ama bu, resmi bir meditasyon 

sırasında geçerlidir. Oysa bağışlama, herhangi bir 

yerde, herhangi bir zamanda günlük yoğunlaşma 

içindir. Daha dün balkabağı çorbası yaparken 

bağışlamaya yoğunlaşıyordum!  

Bağışlama, resmi bir meditasyon olmasa da, 

kesinlikle zihni eğitici ve geliştirici, zihin için son 

derece faydalı, huzur ve mutlulukla bağlantımızı 

sağlayan ve karşılığında resmi meditasyona büyük 

yardımı dokunan bir çalışmadır..  

Burada sunduğum şekliyle bağışlama pratiği, 

farkındalıkla yapılan bir çalışmadır, aslında 

farkındalık (ve bilgelik) olmadan bağışlayamazsın. 

Bağışlama aracılığıyla farkındalığının artması, şu 

anlama gelir; zihninin nasıl tepki ve cevap verdiğini 

bilirsin, duygularını bilirsin, zihnin inandığı ve 

tutunduğu hikâye ve kavramları görürsün, zihnin 

gerçek doğasını anlarsın. Bu da uyanma ve 

aydınlanma yolunda, zihinsel gelişim ve ilerleme 

demektir.  
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Bağışlama, Bencillik Değildir 

      Meditasyon da, kendini sevme ya da aydınlanma 

değildir. Bağışlama pratiği, başkalarını kurtarmaya 

ya da (sadece) başkalarının yararı için çalışanlara, 

bencilce gelebilir ama kişi başkalarına yardım 

etmeden önce, açıkça anlayabilmek için önce kendi 

üzerinde çalışmalıdır. Topluma hizmet etmeden 

önce yıllarca çalışıp pratik yapan doktorlar gibi 

bizim de insanlığa, aslında tüm varlıklara, daha 

faydalı olabilmek için, kendi zihnimizi açıkça 

anlamamız gerekir.  Başkalarına yardım etme 

yolunda yetkin olabilmek kendi üzerimizde eğitim 

ve çalışmayı gerektirir. Bir kişinin aydınlanması 

sadece o kişiyi etkilemez, doğrudan ya da dolaylı 

olarak diğer varlıklar üzerinde dalga ya da domino 

etkisi yaratır. Eğer daha önce aydınlanmış bir 

kişiyle karşılaştıysan ne demek istediğimi bilirsin. 

Yaşama, konuşma ve davranış şekilleri ilham 

vericidir ve dualarının gücü inanılmazdır! Dünyanın 

daha fazla aydınlanmış kişiyle daha iyi olabileceğini 

düşünüyorum, sadece varlıkları bile büyük fark 

yaratıyor. Bağışlayıcılığımız konuşmamızda, 

davranışlarımızda ve düşüncelerimizde de ortaya 
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çıkar ve etrafımızdaki tüm varlıkları etkiler. 

 

Mağara Benzetmesi 

      Genel olarak konuşursak, zihnimizi mağarada 

yaşar gibi kullanıyoruz. İçgüdüsel olarak ışığın, 

güneşli ve temiz havanın olduğu mağaranın önünde 

yaşarken, bütün çöplüğümüzü mağaranın, hiç 

kimsenin gitmediği derinliklerine atıyoruz ama 

eninde sonunda yığın haline gelip kokmaya 

başlayınca başka bir mağara bulmak istiyoruz. 

Benzer şekilde, parlak ve mutluymuşuz gibi 

görünürken, aslında zihnimizin yüzeyinde 

yaşıyoruz. Travmalarımızı ya da istenmeyen, 

karmaşık ve olumsuz anılarımızı ve duygularımızı, 

zihnin diplerine göndererek yığınlar oluşturuyoruz 

ve bu durum sonunda sinir krizine ya da daha 

kötüsü intihara yol açıyor. Ya da bu eski duygular 

sadece orada durup kaynıyor, çürüyor ve daha 

güçleniyorlar. Biz de ölene kadar, kalbimizdeki bu 

karanlık ve çirkin duygularla sefil bir yaşam 

sürüyoruz.  

      Çocuklar gibi gerçeklerden kaçma alışkanlığı 

geliştiriyoruz çünkü tartışan, kavga eden, birbirine 
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hatta bize zarar veren hırs, kin ve hileli yetişkin 

dünyasını anlamıyoruz, bu çok karmaşık. Bununla 

baş edemeyince (çünkü nasıl baş edeceğimiz 

öğretilmedi) travmalarımızı, incinmişliklerimizi ve 

korkularımızı kalbimizin arkalarına saklıyor ve 

yaşamaya devam ediyoruz. Bastırmanın uzmanı 

haline geliyoruz, aşırı spor, fazla çalışma, fazla 

yemek gibi takıntılarla boşluğumuzu doldurmaya 

çalışıyor ya da tamamen içimize çekilerek, içe 

kapanık hale geliyoruz. Bunlar stres ve duygusal 

baskının olduğu modern dünyada oldukça yaygın. 

Ancak bu tür acıları onarma ve engelleme için zihin 

eğitme teknikleri varken, bu gereksiz.  

Bazen tanıştığım en mutlu ve coşkulu insanlar, en 

derin acılara sahip olanlar oluyor. Toplumun onlara 

söylediğini yapıyorlar, “Mutlu ol!” “Aş!” 

“Üstesinden gel!”. Bu kişilerin egoları, İNKÂR 

ustası haline geliyor.. Ego aynı zamanda aldatma 

uzmanıdır, kendisini bile aldatır, gerçeğin üstünü 

örtmeye çalışır ama bu sonsuza kadar sürmez ve 

bir nokta gelir, kendimizi kandırdığımızı kabul 

etmemiz gerekir ki bunun ilacı, bağışlamadır.  

      O halde, kutsandığın bu güzel mağarada 
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yaşamaya devam etmek istiyorsan biraz bahar 

temizliği yapman gerekir. Temizliğe, mağaranın 

arkalarından başlamalısın. Evet, bu çok mide 

bulandırıcı ama bütün o çöplüğü oraya koyan 

sendin, bu senin hatan ve orayı temizleyip bakımını 

yapmak, senin sorumluluğun. Kendine karşı nazik ve 

sabırlı ol, yavaş ilerle. Önce küçük, kolay çöpleri 

çıkar ve büyük, zor olanlara doğru yoluna devam et. 

Geçmişten gelen bu eski şeylerle yüzleşmeyi kimse 

istemez ama gerçek şu ki, onlar hiçbir yere 

gitmiyor, görmezden geldikçe daha çok çürüyor ve 

daha kötü hale geliyorlar. Bu haldeyken, ne kadar 

çabalarsak çabalayalım, bir türlü mutlu olamayız. 

Bu gereksiz.  

Bu günlerde, evde olduğum zamanlar huzur 

evindeki annemi her gün ziyaret ediyorum. Harika 

bir yer ve çalışanlar oradaki konuklarla gerçekten 

ilgileniyorlar ama onların konforu için ne yaparsak 

yapalım, kendi içsel acıları halen devam ediyor ve 

bunların çoğu geçmişle ilgili. Ayrıca gelecekle ilgili 

korkuları var ve bunlar da geçmişe dayanıyor. Ölüm 

korkusu doğaldır çünkü anlamadığımız şeylerden 

korkarız. Hatalarımız ve suçlarımızdan dolayı 
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cehenneme gitmekten de korkarız. Garip bir 

şekilde, iyi insanlar bile cehennemden korkar. Belki 

insanlar bu yaşamlarında yeterince acı 

çekmediklerini düşünüyorlar ve yaşamdan 

sonrasının daha kötü olmasından korkuyorlar. 

Genel olarak çoğumuzun gelecekle ilgili olumsuz bir 

görüşü vardır ve maalesef yaşamımız boyunca 

ölene kadar bizimle kalır, bu çok üzücü ve gereksiz.  

      Modern ekonomik ve fiziksel kültürümüz, zihin 

eğitimini öğretmiyor; zihni görmeyi ve bilmeyi, 

duygularla baş etmeyi öğretmiyor. Bize hep 

“bağışla ve unut” ve “bırak gitsin”, “devam et”, 

“cesur ol”, “geçmişe takılıp kalma” deniyor, hepsi 

güzel ama NASIL yapacağımızı bilmiyoruz.  

      Okumaya devam et... 

 

Bağışlama ve Din 

      Bağışlamanın harika öğretilerini dünyadaki tüm 

dinlerde bulabiliriz. Bazıları diğerlerinden daha 

çok odaklanırlar ve farklı yöntemleri vardır. 

Burada paylaştığım bağışlamanın kökleri eski 

Hindistan'a dayanıyor ama bana modern 

Amerika'dan geldi. Bana göre bir şey işe yaradığı 
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sürece nereden geldiği ve nasıl isimlendirildiği 

önemli değildir, yeter ki uygulansın, faydası 

görülsün ve başkalarına aktarılsın.  

      Güney Afrika'da yaşadığım dönemde, bir 

Budist kaynaktan bu bağışlamanın bir versiyonunu 

içeren bir e-posta aldım ve kendime uyarlayıp 

içtenlikle uyguladığımda, büyük faydalar ve iç 

görüler kazandım. O zamanlar Güney Afrika'da çok 

ihtiyaç vardı ve ilgilenen herkesle paylaştım.  

      Bazı dinlerde, din önderlerine giderek 

günahları itiraf etmek tavsiye edilir, böylece 

kişinin günahlarından arınacağı söylenir ama çoğu 

durumda bu çok yüzeysel kalır çünkü tekrar 

yaptıklarında nasıl olsa yine günah 

çıkarabileceklerdir. Herhangi birinin,  günahların 

için seni affetme gücü ya da hakkı var mı? Varsa 

neden? Nasıl? Onlar kendileri saf ya da ilahi mi? 

Belki de seni affedip özgürleştirebilecek tek kişi 

kendinsindir. Özgür olmak için kendine izin 

verebilir misin? 

      Gerçek bağışlama her zaman dürüstlük, 

farkındalık ve bilgelikle bağlantılıdır. Kendini 

bağışlayıp aynı kötü, yanlış, belalı davranışı, niyet 
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ederek yani bilerek tekrar yapamazsın- Bu 

bağışlama değildir! Bağışlamanın bir kısmı, zihnin 

davranışsal yapısını yani çalışma şeklini 

düzeltmekle ilgilidir, ancak bu şekilde işe yarar! 

Yüzeysel veya geçici değil, derin ve ebedidir.  

      Diğer dinsel öğretilerde insanlar suçlarını 

affetmesi için Tanrı'ya dua edebilirler. Peki bu 

gerçekten işe yarar mı? Tanrı nerede, dışarıda mı 

içeride mi? Başka bir gerçeklikte ya da boyutta 

dışsal bir varlık mı? Ya da içimizde mi, bir parçamız 

ya da hepimiz mi? Biz Tanrı mıyız? Eğer Tanrı 

içimizdeyse, gerçekten ve içtenlikle kendimizi 

affettiğimizde Tanrı tarafından da affedildiğimizi 

söyleyebiliriz. Bu nasıl hissettiriyor?  

      Neden bazıları bağışlandığını özgürce 

hissedebiliyorken, diğerleri yıllarca   yalvardığı 

halde bunu hissedemiyor? Yanlış yere mi 

bakıyorlar ya da yanlış şekilde mi istiyorlar? İdam 

cezasına çarptırılan birçok mahkûmun 

deneyimlediği örnekler var; işledikleri suçların 

özünü görüp, içsel olarak kendilerini gerçekten 

bağışlayabilenler,  özgür, mutlu ve ölmeye hazır 

oluyorlar. Ölüm her an gelebilir.  Peki sen, şu anda 
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ölmeye hazır mısın? Bağışlama, ölmek için en önemli 

hazırlıktır. Bağışlamayı tamamladıktan sonra hazır 

olduğumuzu hissederiz, ölmeye de yaşamaya da! 

      Manastırlarda rahiplerin, rahibelerin ve 

sıradan kişilerin her sabah bağışlama ilahileri 

söylediğini duyardım ama bir süre sonra, 

konuşmalarının ve davranışlarının, söyledikleri 

ilahileri yansıtmadığını fark ettim. Bu yüzden, ilahi 

söylemenin yeterli olduğuna ve ilahi söylemenin, 

bağışlama olduğunu düşündüklerine inanıyorum.  

      Bağışlamak, kalbin evrensel insani bir 

özelliğidir ve herhangi bir dinin ya da ırkın 

tekelinde değildir. Harika bir yaşam sürmek, 

geçmişinden özgürleşmek, tamamen şimdide 

yaşamak ve kendisi için parlak bir gelecek 

yaratmak isteyen herkes için çok yararlıdır. 

Kısaca, daha iyi bir insan olmak, kendimizle, 

herkesle ve tüm varlıklarla barış ve uyum içinde 

yaşamak içindir.  Dindar olmayan kişiler bile, 

özellikle psikologlar ve psikoterapistler, 

bağışlamanın gücüne inanıyorlar. Aslında ben, 

“Bağışlamak, Cennete Giden Yol” başlıklı, dini 

olmayan konuşmalar yaptım çünkü “cennet”, nasıl 
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olmasını istiyorsan, öyle algıladığın bir şeydir. 

Onun, şimdi ve burada deneyimlenebilen bir 

zihinsel durum olduğuna inanıyorum. Çoğunlukla 

kendi hayatıma bakıyorum ve zaten cennette 

olduğumu düşünüyorum, ölmeyi beklemeye gerek 

yok, haha!.  Dünya'daki Cennet” sözü, bağışlamayı 

geniş kapsamda uyguladığında anlamlı gelmeye 

başlıyor. Seyahat planların içinde Cennet var mı? 

Sen Ne istiyorsun?  

 

Cennetin bir yer değil, 

kalbin bir niteliği olduğuna 

inanıyorum. 
 

Bağışlamayla İlgili Yanlış Anlamalar 

      Şu “Bağışla ve Unut” ifadesi tartışılmalı, 

araştırılmalı ve anlaşılmalı çünkü birçok kişi yanlış 

anlıyor ve bu konuda kafalar karışık.  

      Bence bu sorun, kendileri için gerçek 

bağışlamayı henüz deneyimlememiş kişilerden 

kaynaklanıyor. Aslında birçoğumuz için kendini 

bağışlamak yabancı bir terim ve duyulmamış bir 
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pratik.  

Gerçek bağışlama, SADECE kişinin içinden ve 

kişinin kalbinin merkezinden gelir. Kelimeler ya da 

düşüncelerle, fikirler ya da inançlarla ilgili değildir, 

içten hissedilmeli, deneyimlenmeli ve 

anlaşılmalıdır. Başkalarıyla bile ilgili değildir, 

SADECE kendinle ilgilidir.  

      Yani “bağışla ve unut”, yanlış bir bilgilendirme 

gibi görünüyor, bazı kişiler için iyi bir tavsiye 

olmayabilir. Terim daha çok bize zarar veren kişiyi 

affetmeyle ilgili ve özellikle duygusal acı çok derin 

ve uzun süreli ise, bunu yapmak çok zor olabiliyor. 

Aslında, travmatik bir deneyimin ardından birisinin 

bunu yapmasını beklemek, hiç de mantıklı değil. 

Ama farklı bir yol önerilmiyor, böylece mağaramıza 

çekiliyor ve sessizlik içinde gereksizce acı 

çekiyoruz.  

      Unutma kısmı ise çok daha zor ve gerçek dışı.  

Zihnimizde, bastığımızda tüm eski kötü 

anılarımızın yok olacağı bir silme tuşu var mı? 

Hayır, bunu neredeyse bin kere denedik ve halen 

işe yaramıyor AMA DENEMEYE DEVAM 
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EDİYORUZ! İnsan zihninin bağlandığı ve 

inandığı zırvalıklar hayret verici! Eski zarar veren 

bir olayı unutamamamızın nedeni onunla bağlantı 

kurmamız, onunla ilişkilenmemiz ve ona 

inanmamızdır... 

 

GEÇMİŞİMİZ OLDUĞUMUZA 

İNANIYORUZ! 
Öyle miyiz gerçekten? Geçmişim miyim? 

Şu anda, o zaman olduğum kişi miyim? 

 

      O halde, yeni bağışlamanın özü anıları unutmak 

ya da silmek değil,  geçmiş davranış şeklimizden 

öğrenmek ve kendimiz için yeni, zararsız bir yol 

bulmak dışında bu anıların bize hizmet etmedikleri 

gerçeğine daha uyanık olmak. Geçmiş 

hikâyelerimizi durmadan tekrarlayarak, kendimize 

nasıl daha fazla acı yarattığımızı anladığımızda, 

acımızın nedenini bulup onu ortadan kaldırırız.  
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İlk neden,  

cehalettir. Acı çekmeme, kendimin 

neden olduğumu bilmiyordum 

          İkinci neden,  

geçmiş hikayelerle kurmuş olduğum 

bağ (yanlış sahiplenme). 

                   Üçüncü neden, 

sanki kendimi tekrar tekrar döver 

gibi geçmiş hikayeleri tekrar 

etmek. 
 

      Bağışlamayı derinden ve detaylı şekilde 

uyguladıktan sonra, üç yarar deneyimleyeceğiz; 

 

Birinci yarar, eski kötü anıların daha 

az ortaya çıkması. 

          İkinci yarar, eski anıların 

daha az duygusal ve yoğunluğunun 
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daha az olması. 

                    Üçüncü yarar ise, 

eskisi kadar uzun sürmemeleri. 
 

      Daha fazla farkındalık ve bilgelikten sonra 

eski anılar artık ortaya çıkmaz; yani artık onları 

unutmaya gerek kalmaz, artık bilgelik onlarla bağ 

kurmaz ve bunun sonucunda artık doğal olarak 

ortaya çıkmazlar. İşte bunlar, bağışlama 

uygulamasından kazanabileceğimiz bazı yararlar.   

      Başka bir yanlış anlama ise şudur; birini 

affettiğimizde, başkalarının gözünde zavallı, zayıf 

ve yetersiz olacağımızı düşünürüz. Evet, gerçekten 

de böyle düşünebilirler ama bağışlamayı öncelikle 

başkaları için değil, kendimiz için yapıyoruz.  Bırak 

ne isterlerse düşünsünler; uyanan, farkındalığı ve 

bilgeliği artan sensin. Onlar halen geçmişlerine 

takılıp kalmışlar ve seni şu anda olduğun gibi 

göremezler, seni sadece hatırladıkları gibi 

görebilirler. O HATIRLADIKLARI, sen 

değilsin. Sen değiştin ve ilerledin. Burada, onlar 

adına saf bir şefkat doğabilir çünkü sen, geçmişten 
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gelen acılarını nasıl çözeceğini öğreniyorsun ama 

onlar halen kaybolmuş bir durumda veya hala 

mücadele ediyor olabilirler. Onlar da acılarından 

özgürleşsinler!  

 

      Bağışlama pratiğimize kendimiz için başlasak 

da, kalbimiz değişip, içimizdeki farkındalık ve 

bilgelik büyüdükçe, çevremizdeki insanlar da bunu 

hissedecek ve bu onları da etkileyecektir. 

Bağışlamak, davranışlarında, sözlerinde ve 

düşüncelerinde açıkça ortaya çıkacak, hatta 

yüzünde ve tavırlarında da görünecektir.  

Karşılaştığın herkes bundan yararlanacak ve 

aslında sen Asil bir Varlık haline geldikçe, tüm 

varlıklar zarafet ve dürüstlüğünün etkisini 

hissedecektir.  

      İnsanlar,  Kendini Bağışlamanın sadece bir 

yalan olduğunu da düşünüyorlar. Yine haklılar, 

çünkü onların zihinlerinde bu bir yalandır. Bunu 

kendileri hiç uygulayıp deneyimlemediler, gerçek 

ve dürüst kendini bağışlamanın nasıl bir his 

olduğuna dair en ufak bir fikirleri yok. Bunu sadece 

bu bağışlamayı tam olarak uygulayanlar anlayabilir 
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ve nasıl bir şey olduğunu söyleyebilirler. Gerçek 

bağışlama asla bir yalan veya aldanmaya 

dayanamaz, bu imkânsızdır. Kendimize yalan 

söyleyemeyiz (aslında bunu her zaman yapıyoruz 

gibi görünüyor), yalan söylediğimizi bildiğimiz için 

işe yaramıyor ve yarıyormuş gibi yapıyoruz, 

bağışlayıp unutmuş gibi yapıyoruz ama öyle olmuyor 

ve ne yazık ki acı, kalbimizin arkasında kaynamaya 

devam ediyor. Buna İNKÂR deniyor.  Bu o kadar 

yaygın ve normal ki insanlar bunu yaptıklarının 

farkına bile varmıyorlar. Tanıdığımız birçok insan 

çeşitli şekillerde inkâr içinde ve kendi kalbimize 

baktığımızda bunu içimizde görüyoruz. Kendine 

sor; kendi gerçeğimi ne zamandır inkâr ediyorum? 

Ne zamandır mutluymuş gibi yapıyorum ve acımın 

üstünü örtüyorum ve kendimi, sevdiğim herkesi 

aldatıyorum? 

 

Kendine karşı tam anlamıyla 

dürüst olmak, 

hayatında yaptığın en zor şey 

olabilir! 



39 

 

       Saf bağışlama asla zayıflık değildir ve aslında 

muazzam bir güçtür! Bağışlamak, zihninin kayıp, 

limitsiz gücünü yeniden inşa edebilir. Bağışlamada 

başarılı olursan her şeyde başarılı olabilirsin! 

Kendine ilham verip motive ettiğinde, hayatında 

bir daha asla başkasına bağlı olmazsın. Aslında, 

başkaları için sen ilham ve güç kaynağı haline 

gelirsin, belki hayatın boyunca birçok başka kişi 

için!  Sen, gelişmekte olan bir meleksin! Neden 

olmasın? Hepimiz spiritüel varlıklarız, istisnasız, 

suçlular ve politikacılar bile, sadece şu anda 

kalplerine odaklanmıyorlar ama onlar da bir gün, 

bizim gibi yapacaklar! Ne kadar yetersiz görünürse 

görünsün, kendi farkındalığının ve bilgeliğinin 

keyfini çıkar, şimdi daha öncesinden daha fazlasına 

sahipsin! Ve gün geçtikçe çoğalıyor! 

 

Adım Adım 

      Kendi deneyimin sırasında anlayacağın diğer bir 

şey de, bu uygulamada üç belirgin adım var ve en 

çok bu sırada uygulandığında işe yarıyor.  

 

1. Kendimi, başkalarına zarar verdiğim için 
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bağışlamak. 

2. Kendimi, kendime zarar verdiğim için 

bağışlamak. 

3. Başkasını, bana zarar verdiği için 

bağışlamak.  

 

      Bu üç adımı detaylı olarak açıkladıktan sonra 

bile, birileri gelip belli bir kişiyi kendisine zarar 

verdiği için affedemediğini söyleyerek şikayet 

eder. Önce üçüncü adımı yapmaya çalışıyorlar! İşte 

bu yüzden bu konu hakkında bir kitap yazmak 

istedim, böylece kendimi tekrar edip durmak 

zorunda kalmayacağım, hahaha! Birinci adıma 

birinci adım deniliyor çünkü ilk önce onu 

uyguluyoruz. Sadece ilk önce değil, aynı zamanda 

çok derin ve detaylı uygulamak gerek. Bu şekilde 

yaptığımızda ikinci adım doğal olarak gelişiyor ve 

deneyimlenip derinden farkına varıldığında, üçüncü 

adımın nasıl olacağını görüyoruz. Bu sebep sonuç 

ilişkisinin doğal olarak ortaya çıkmasıdır.  
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Sabırlı ol... 

Bağışlama yapmak, 

aynı zamanda sabır geliştirir, en 

önemlisi kendin için ama aynı 

zamanda başkaları 

ve her yerdeki tüm varlıklar için. 

 

 

BİRİNCİ ADIM 
Başkalarına  

Zarar Vermiş Olduğum İçin,  

Kendimi Bağışlama 
 

      Hiç gerçekten durup bu hayatta zarar 

verdiğin insanlar hakkında düşündün mü? 

Umurunda mı? 

      Hem farkındalık ve ilgi eksikliğinden, hem de 

GEREKÇELENDİRME yaptığımız için, 
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çoğunlukla birisine zarar verdiğimizin farkına 

varmayız. Bize zarar vermelerinin karşılığı olarak 

biz de onlara zarar verebiliriz ve böylece hak 

yerini bulmuş olur ama gerçek değişmez, onlara 

zarar vermişizdir. “Bana zarar verdiler onun için 

ben de onlara zarar verdim!” “Adil görünüyor” 

“Hak ettiler!” Bir ebeveyn ceza olarak ya da “bir 

ders vermek” adına çocuğunu dövebilir ve bu 

doğru gibi görünebilir ama gerçek değişmez, 

onlara fiziksel ve duygusal olarak zarar 

vermişsindir. Gerekçelendi mi? 

      İnsanlara nasıl zarar veriyoruz? Bu soruyu 

objektif farkındalıkla sorduğumuzda cevaplar 

oldukça açıktır. Başkalarına nasıl zarar verdiğimiz 

konusunda birkaç örnek, bazıları sana tanıdık 

gelebilir; 

 

Sevgi vermeyi kesmek. 

“Suskunlukla Terbiye”; birisini görmezden 

gelmek ya da soğuk kalplilik, 

Sözel taciz; yalan söylemek, aldatmak, isim 

takmak, aşağılamak, küfretmek vs. 

Fiziksel taciz; tokat atmak, dövmek, şiddetle 
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saldırmak, vs. 

Zorbalık; birisini yapmak istemediği şeyleri 

yapmaya zorlamak.  

Psikolojik taciz; duygusal şantaj, zihinsel 

rahatsızlığa sebep olmak, endişe ve korku 

yaratmak. 

İhmal etmek ve saygısızlık. 

İtaatsizlik; örneğin ebeveynlere ya da 

öğretmenlere karşı koyma ve uyumsuzluk.  

Cinsiyet, ırk, din, görünüş ya da cinsel 

tercihinden dolayı taciz etmek. 

Düşüncesizlik, bencillik ya da açgözlülük, 

paylaşmama.  

Düşmanlık, öfke, tiksinme, intikam ya da kin 

gütmek. 

Yanılsama, kafa karışıklığı ve genel olarak 

başkalarını ve kendimizi yanlış anlama.  

       

      Bu liste devam edip gider değil mi? Peki, sana 

özgü başkasını incitme yöntemlerin var mı? Kendi 

listeni yapmak isteyebilirsin, yaz onları. Haydi yap 

bakalım! Ama muhtemelen yapmayacaksın çünkü 

sen de (çoğumuz gibi), zihninin doğrularını 
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gerçekten bilmek istemiyorsun. Sorun değil, 

şimdilik. 

     Buradaki teknik, bir çeşit kendini araştırma; 

sanki geçmişteymişsin gibi kendinle ilgili bir seri 

objektif soru var. Rahat ve açık fikirli bir tavırla 

yapılması gerekiyor ama unutma, bu sadece bir 

deney. Lütfen çok fazla beklentin olmasın çünkü 

sadece hayal kırıklığına ve daha fazla acıya neden 

olabilir. Lütfen kendine hatırlat,  

 

Ne olacağını bilmiyorum, 

her şey olabilir! 
 

      Bu hatırlatma, beklentileri fark etmek ve 

serbest bırakmak içindir ve meditasyona 

başlamadan önce kullanılabilir.  Ya da günlük 

mantra olarak herhangi bir yerde, herhangi bir 

zamanda kullanabilirsin. Bunu seviyorum! İşe 

yarıyor çünkü GERÇEK! 
 

Kendini Bağışlama Tekniği 

      Birisini sözsel, fiziksel ya da duygusal olarak 
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incittiğimiz bir zamanı hatırlayarak başlıyoruz. 

Bugün, dün, geçen hafta, geçen ay, geçen sene, 10 

ya da 20 sene önce ya da gençken yaptığın bir şey 

olabilir.  

Bu aşamada kimileri, “ben kimseye zarar 

vermedim, onlar bana zarar verdiler!” diyebilir. Bu 

çalışma. Başkasının sana yaptığı ile değil, 

SADECE SENİN başkasına yaptığınla ilgili. 

Objektif ol!  Ayrıca İNKÂR konusunda dikkatli 

ol, derin ve karanlık zihin durumlarının en 

kuvvetlilerinden biridir, diğeri ise SUÇLULUK. 

Öte yandan pişmanlık ve vicdan azabı da, zihinde 

huzursuzluk yaratarak, bazen kontrolden çıkıp 

kendinden nefret etmeye ve depresyona neden 

olabilir. Bunlar, bilgisayar sistemlerindeki virüsler 

gibi kendini yıkıcı zihinsel durumlardır, normal 

işlevselliği engellerler. Yani, bunların gerçekten 

zihnimizde var olduğunu kabul edebilmemiz için, en 

başta objektif farkındalık ve dürüstlüğe 

ihtiyacımız vardır, bazen bu en zor kısımdır- 

kendine dürüst olabilmek ve kişinin kendi 

hatalarını görebilmesi.  
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      İlk soru şudur; 

KİME ZARAR VERDİM? 
      Herhangi birisinin aklınıza gelmesine izin ver. 

Zarar sözsel, fiziksel ya da duygusal olabilir. 

Burada dikkatli ol, eski hikâyede kaybolma, 

bağışlamak şu hikâyeyle ilgili değildir; “Ben bunu 

söyledim, o bunu yaptı, o hatalıydı, ben haklıydım!” 

vs. Bu işe yaramıyor, bunu binlerce kez denedin. 

Özellikle davranışlarını gerekçelendirmeye 

girişme, bu bağışlamanın zıddıdır, dikkatini SENİN 

sebep olduğun zarardan uzaklaştırır. Onlar sana 

yüzlerce kez zarar vermiş ve sen sadece bir kere 

zarar vermiş olsan bile, senin için durum değişmez. 

Soruyu sorduğun anda zihninde kim beliriyor? 

Eğer aklına gelen kişi sorunlar ve acılarla dolu, 

derin, karanlık bir geçmişin olan birisiyse o zaman 

şimdilik bu kişiyi bir kenara koymak daha iyi 

olabilir. Daha hafif birisiyle başlayalım, bir parça 

zarar verdiğin daha kolay biri olsun ve hatırla, bu 

bir deney, nasıl tepki verdiğine ve ne hissettiğine 

bak... 
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Şimdi objektif farkındalığa ihtiyacımız var, 

kendine sor; 

ONA NASIL ZARAR VERDİM? 
     Sözle mi, eylemle mi yoksa düşünceyle mi? 

       Bu üçü, insanoğlunun üç var oluş şekli gibi, bu 

üçünü her zaman yapıyoruz. Bu aynı zamanda bizim 

Karmamız. Hepsinin sonuçları var ve belki şimdi o 

kişiye zarar verdiğin için suçlu hissediyorsun. Bu, 

bir zamanlar yaptığın şeyin şimdi ortaya çıkan 

deneysel sonucu.  

Düşünceler bile insanlara zarar veriyor gibi 

görünüyor. Düşüncelerden sonra sözlerimiz ve 

eylemlerimiz geliyor. Bu günlerde bilim adamları, 

vücudun dışındaki bir alanda düşünce dalgalarını 

ölçüyorlar. Yani düşünce enerjimiz kafamız ya da 

vücudumuzla sınırlı değil, etrafımıza yayılıyor. 

Auramızın, vücudun etrafındaki enerji alanımızın, 

bir parçası da olabilir ki bu enerji alanını 

çoğunlukla düşünce ve duygularımız yaratıyor. Bu 

nedenle olumsuz düşünce ve duygulara sahip 

birisinin yanına yaklaştığımızda kötü 

hissedebiliyoruz.  

Bağışlamayla ilgili deney ve deneyimlerini 
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belgelendirmek hoşuna gidebilir. Kişilerin adını yaz 

ve şimdi onlara sözle, eylemle ya da düşünceyle 

nasıl zarar verdiğini onayla. Sadece tek seferlik 

bir olaysa, bunlardan yalnızca bir tanesiyle 

tanımlayabilirsin, ama uzun süreli bir ilişki ya da 

ortaklıksa o zaman o kişiye farklı şekillerde zarar 

verdiğini kabul etmek zorunda kalabilirsin. Eğer 

daha kolay olacaksa çoktan seçmeli yapabiliriz.  

 

Örneğin; 

ONA NASIL ZARAR VERDİM? 
A.  Sözle 

B.  Eylemle 

C.  Düşünceyle 

D.  Yukarıdakilerin hepsiyle 

 

Şimdilik bilmen gereken bu kadar. Onlara nasıl 

zarar verdiğine dair sadece gerçekler, daha fazla 

hikâyeye gerek yok.  

Sonraki soru da objektif ve kişisel değil, sadece 

o sıradaki zihinsel durumun hakkında. Tekrar 

etmek gerekirse, ortak, eş, ebeveyn, çocuk ya da 

kardeş gibi uzun süreli durumlarda D seçeneği en 
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uygunu olacaktır.  

 

ZİHNİM NASILDI? 
A.  Açgözlü / Bencil 

B.  Öfkeli/ Hoşnutsuz 

C.  Yanılsama içinde/ Karışmış 

D.  Yukarıdakilerin hepsi 

       

      Bunlar genellikle günlük düzeyde en çok sahip 

olduğumuz 3 zihin durumudur, koşullara göre 

ortaya çıkar ve gözden kaybolurlar.  

Sorunlarımızın ve acılarımızın oluşmasındaki 

katkıları nedeniyle, kimileri bunlara zihnin 

olumsuzlukları veya “kirlilikleri” / “pislikleri” diyor. 

Ben onları zihnin normal ve doğal bir fonksiyonu 

olarak görüyorum, böylece onları reddetmiyor ve 

onlarla savaşmıyorum. Koşullara göre geliyor ve 

gidiyorlar, hepsi bu kadar. Sadece bir tanesini 

tanımlamaya çalış, o kadar, kendini yargılamaya ya 

da eleştirmene gerek yok- sadece RAHATLA. 
Örneğin, o kişiye neden zarar verdiğinden emin 

değilsen, o zaman bu durumu karışıklık olarak 
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adlandırırız ve bu, üçüncü kategoriye girer. Korku 

da üçüncü kategoridedir. 

      Örneğin, bir kişiyle ilgili durum öfke ise bu 

kelimeyi kendine söyleyebilirsin, “öfke ya da 

öfkeli” diyerek, zihnine, durumu betimleyen bir not 

düşersin. Kendinle ilgili bu kelimeyi söylerken 

kendini dinle, kulağa nasıl geliyor? Kendine dürüst 

olmak nasıl hissettiriyor?  

      Burada tekrar bir hatırlatma yapmak 

istiyorum; hikâye önemli değil, yaptığımızı 

gerekçelendirmeye, problemi çözmeye ya da 

öfkeden kurtulmaya çalışmıyoruz. Yapman 

gereken, sadece o zamandaki zihin durumunla ilgili 

gerçekle kalmak - objektif ve dürüst ol, içinden 

“öfkeli” kelimesini tekrarla ve öyle olmasına izin 

ver. Sonra,  bırak gitsin... 

 

      Şimdi kendine, zihninin o zamanki durumuyla 

ilgili iki soru sor; 

FARKINDA MIYDIM? 
      Çoğunlukla hayır. Niyet ederek zarar vermek 

istemiş olabilirsin ama farkındalık bu değildir, 

özellikle bilinçli farkındalık bu değil. Buna ek bir 
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soru şu olabilir; Niyetim nasıldı, olumsuz/kirli ya 

da olumlu/saf?  

Basit ve dürüst cevabın ne? 

 

BİLGE MİYDİM? 
      Kesinlikle hayır. Bilgelik ne direk olarak ne de 

niyet ederek, başkasına ya da kendinize zarar 

vermeye neden olmaz. O halde, bilgelik yoktu. 

Cehalet, aptallık, kafa karışıklığı, anlayış eksikliği 

vardı.  

Kendini bağışlamanın anahtarı budur! Eğer 

bilgelik olsaydı kesinlikle bunu yapmazdım!  

 

ÜZGÜN MÜYÜM? 

      Umarım cevap EVETtir. Eğer HAYIR ise, 

bu kişiye verdiğin zarar konusunda kendini 

affetmek için çalışmaya devam etme. O kişiyi bırak 

ve başka bir kişiyle dene, daha kolay biri, az zarar 

verdiğin ve bunun için gerçekten üzgün olduğun biri 

olsun. Bu, bağışlama sürecine güven duymana 

yardımcı olacaktır. Kolayla başla ve daha zor 

durumlara doğru devam et.  
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      Verdiğin cevap EVET ise, şunları 

düşünebilirsin, ”Şimdi anlıyorum ki başkasına 

zarar vermek sadece onlara acı vermiyor, 

kendini eleştirmeye, suçlamaya, suçluluğa, 

yargılamaya ve cezalandırmaya da neden oluyor, 

istediğim şey bu değil. Artık ne başkasına ne de 

kendime zarar vermek istemiyorum, 

DEĞİŞİYORUM, GELİŞİYORUM” 

 

“O zaman öyleydim, 

şu anda öyle değilim 

   ve gelecekte de öyle 

olmayacağım.” 

 

O zamanlar anlamadığım birçok şey vardı. 

Özellikle şimdi hissettiğim gibi suçlu 

hissedeceğimi bilmiyordum. Ayrıca başkasını 

incittiğimde, aslında kendimi incittiğimi 

anlamamıştım. Karma yasasını kesinlikle 

anlamamıştım. Onları anlamamıştım, kendimi 

anlamamıştım, yaşamı ve bu insan dünyasının nasıl 
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olduğunu anlamamıştım… ÜZGÜNÜM! 
 

KENDİMİ BAĞIŞLIYORUM! 
      Bunu kendine birkaç kere nazikçe söyle, 

kendinle şefkatle, yumuşak konuş ve bu kelimeleri 

dinle, zihnine nüfus etmesine izin ver. Zihninin 

koridorlarında yankılanmasına izin ver. Bu 

kelimelerin zihnini doldurmasına ve vücudundaki 

her hücreye taşmasına izin ver, bağışlamayı 

somutlaştır, bağışlama ol ve hisssseeeet! Nasıl 

hissettirdiğini tanı. Zihin herhangi bir şekilde 

değişti mi? Bu kendini bağışlama sürecini bil ve 

anla, nasıl çalıştığını öğren ve daha sonra 

deneyimlerini başkalarıyla da paylaşabilirsin. İşte 

bu nedenle, farkındalık ve bilgelik olmadan gerçek 

bir bağışlama yapılamayacağını söylüyorum. Tekrar 

söyleyin! İstediğiniz sıklıkta tekrar edin... 

KENDİMİ BAĞIŞLIYORUM (“Eski 

kendimi” bağışlıyorum, haha!) 

 

 



54 

 

“Ben eskiden öyleydim, 

şimdi o kişi değilim 

ve gelecekte de o kişi 

olmayacağım.” 

 

O DA ACILARINDAN KURTULSUN! 
      Nerede olursa olsun, ne yapıyorsa yapsın, 

sadece benim neden olduklarımdan değil, TÜM 
acılarından kurtulsun! 

      Senin bunu istemen, bunun gerçekleşeceği 

anlamına gelmez ama önemli olan senin niyetindir. 

O nedenle bu dilek samimi olmalı ve doğrudan 

kalbinden gelmeli. Bu nasıl başarılır? Bilgelik, 

kişinin kendi acı deneyimlerinden doğar. Eğer 

acıdan kurtulmayı derinden istiyorsan, diğer 

kişilerin de bunu istediğini bilirsin.  

 

Bağışlamanın Yedi Bölümü 

 

1. Kimlere zarar verdim? (Bilgece düşünme) 

2. Onlara nasıl zarar verdim? (Araştırma) 
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3. Onlara neden zarar verdim? (Dürüstlük) 

4. Farkında mıydım? Bilge miydim? (Bilgelik) 

5. Üzgün müyüm? (İçtenlik) 

6. Kendimi bağışlıyorum! (Bağışlama) 

7. Onlar da acılarından kurtulsun! (Şefkat) 

 

      Bu harika bir zihin çalışması! Lütfen bu 

uygulamayı bir hafta, bir ay ya da altı ay boyunca 

zihninde daha fazla suçluluk ve pişmanlık 

kalmayana kadar tekrar et. Bu gerçekten çok hoş 

bir his, sanki bavul ya da sırt çantasıyla seyahat 

ederek yaşarken, tüm kirli çamaşırlarımızı yıkama 

fırsatını bulmuş ve kuruması için güneşe asmışız 

gibi, ahhh! Taze ve temiz!! Zihin hafif ve net 

hissediyor!  

      Zaman içinde, bağışlamanın bu ilk adımını 

tekrar etmek zorunda kalabiliriz, çünkü duygusal 

anılarımızın kökleri çok derindedir ama tamamen 

yok olana kadar, kötü hisler zayıflayacak, kısalacak 

ve çok daha az ortaya çıkacaktır. Daha sonra, o 

eski kötü anıların halen ortaya çıktığını görebiliriz 

ama artık onlara ait duygusal tepkiler 

olmayacaktır, bu huzurdur! O anılar da azalacak, 
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silikleşecek ve yok olacaklardır, daha çok huzur! 

Şimdi bağışlamayı içten anlıyorsun! 

 

Bağışlama Yapmamak İçin Bahaneler 

İnsanlar bazen bana şu gibi şeyler söylüyorlar; 

“Ben zaten herkesi bağışlamıştım” 

“Kendimi bağışlayamam çünkü tekrar yapacağımı 

biliyorum!” 

“İradem yok!” 

“Farkındalığım yok!” 

“Bilge değilim!” 

 

Bu ifadelere benim cevaplarım. 

“Ben zaten herkesi bağışlamıştım” 

      Bunun gibi bir bağışlama yapmadın. Ayrıca 

bahsettiğin bağışlama, başkalarını bağışlama ile 

ilgili ve inanıyorum ki bu da genellikle yüzeysel 

olarak işe yarıyor ama zihni geçmişteki olaylara 

bağlı tutan düğümü açmıyor, sadece üzerlerini 

örtüyor ki bu da uzun vadede etkisiz kalıyor. 

Türkiye'de benimle dokuz günlük Vipassana 

(Farkındalık ve Bilgelik Meditasyonu) çalışmasına 

gelen bir bayan vardı. Genellikle kişilerin zihinlerini 
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daha derinden çalıştırmak için, bağışlamayı 

Vipassana'ya giriş olarak tanıtıyorum ama ayrıca 

geçmişten gelen bir sorun meditasyon sırasında 

gündeme gelirse, bağışlamayı sorunu anlamak için  

de kullanabiliyorlar. Kendisi çok hoş ve iyi eğitimli 

bir bayan ve daha önce bağışlamayı denediğini 

söyledi. Yine de, bağışlamayı tekrar ele alması ve 

bu yeni metodu denemesi için onu teşvik ettim. Çok 

gayretliydi ve sadece bağışlamayı değil paylaştığım 

her şeyi kendisinde çok iyi uyguladı. Yakın zamanda 

bana gönderdiği e-postadan bir alıntıyı aynen 

aktarıyorum; 

“Marmaris'teki Vipassana çalışmasında, uzun 

süreli olanlarda da, ilk defa gerçekten iyi vakit 

geçirdim. Öğrendiklerimi hala her gün yapmaya 

devam ediyorum (bazen dakikalar bazen saatler 

olabiliyor).  

Birkaç gün önce başıma gelen muhteşem bir şeyi 

seninle paylaşmak istiyorum. Öncelikle, 

“bağışlama”yı (1.adımı) devamlı uyguladığımı 

belirtmek isterim... ve bazen de 2. adımı. 

Babam onu bağışlamamı istedi... bilinç altında bir 

şekilde beni incittiğine dair bir hissi varmış ve beni 
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incittiğine oldukça emindi ve onu affetmemi 

istedi... 

Bu inanılmaz bir şey. Bütün hayatı boyunca tüm 

sevgisini ve desteğini erkek kardeşlerime verdi ve 

benimle hep ters düşerdi. Ama şimdi ne oluyor? 

Benim için mucize gibi, ilk defa beni ne kadar 

sevdiğini ve ne kadar takdir ettiğini söylüyor. 

Oğullarından daha çok bana güvendiğini söylüyor, 

vs. vs” 

Lütfen bağışlamanın gücünü hafife almayın! Ne 

verirsek, bize geri döner. Bu hanım, burada sadece 

ilk adımı uyguluyordu ve bazen de ikinci adımı ama 

baba bir şekilde bunu hissetmiş ve ondan af 

dilemiş.  Katılıyorum, mucize gibi! 

Güney Afrika'da benzer bir olayda, sevgi dolu 

nezaket uygulamasını paylaştığım bir arkadaşım 

geldi ve ne kadar harika olduğunu ve öfkeli 

müşterilerinin artık ona karşı nasıl iyi olduklarını 

anlattı. Ona SADECE kendisini nasıl seveceğini 

göstermiştim, başka bir şey değil! 

Kendi üzerinde çalışman bakış açını, kalbini ve 

dünyayı nasıl gördüğünü değiştirir ve başkaları da 

bunu hisseder, onlar da değişir.  
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Zihnini değiştir, 

      hayatını değiştir, 

            dünyayı değiştir! 
 

“Kendimi bağışlayamam çünkü tekrar yapacağımı 

biliyorum!” 

      Başkasına bilinçsizce zarar verip sonradan 

suçluluk duymak, kendi kendini dövmek ve bir türlü 

değişmediğin için kötü hissetmek… Böyle 

olduğunda değişmezsin ve her şeyi tekrar tekrar 

aynı şekilde yapmaya devam edersin. Oysa bu, 

içinde bulunduğun kısır döngüyü kırman için bir 

başlangıç.  

      Birinci adımı çalışmak zorundasın. Sözel ya da 

davranışsal olarak çok hafif düzeyde zarar 

verdiğin bir kişi için kendini affetmeyi dene ve 

nasıl hissettirdiğine bak. Bağışlamanın çarkını 

döndür, sadece arkana yaslanıp bunu yapamam 

deme! YAPAMAM… Ben bu kelimeyi 

kullanmamaya çalışırım. Kendine dürüst ol, kendini 

affetmek İSTEMİYORSUN çünkü kötü 
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olduğunu ve cezalandırılman GEREKTİĞİNİ 

hissediyorsun! Bu fikir nereden geliyor? 

Ebeveynlerinin davranış şekli böyle miydi ya da 

içinde yaşadığın toplumdan mı aldın bunu? Ne 

zamandır bu şekilde düşünüyorsun ve kendine bu 

şekilde davranıyorsun? 10, 20, 30 yıl? Ne zaman 

duracak?  

Ne kadar süre kendini cezalandırmak 

zorundasın? 

Suçluluk duygun ne zaman bitecek?  

Bu kendini cezalandırmayı SEN başlattın ve bunu 

sadece sen sonlandırabilirsin. BUGÜN! 

ŞİMDİ! Bu sahip olduğun tek an! Bağışlamayı ya 

şimdi uygula ya da hayatını kendi yönettiğin 

acılarla geçir ve şikâyet etmeyi bırak! 

Bu acı çekmenin döngüsünü gerçekten anlarsan, 

buna son vermek İSTEYECEKSİN.  Sadece 

saf ve güçlü bir dürüstlükle, kendinle yüzleşecek 

kadar cesur olman gerekiyor ve bilgelik, doğal bir 

şekilde her şeyi yoluna sokacaktır, BU 

SÜRECE GÜVEN... 
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“İradem yok!” 

      Bu bağışlama, zihni güçlendirme uygulamasıdır, 

dene, sabırlı ol ve uygulamaya devam et! Bilgelik 

büyüdükçe eski düşünme şeklinin nasıl değiştiğini 

gör.  

      Ayrıca, sürekli kendine söylediğin şeylere 

dikkat et. Bazen zihin eğitim teknikleri konusunda 

insanlara yardım ederken, onlara söyleyecekleri ya 

da tekrar edecekleri bir mantra öneriyoruz. 

Mantra, tekrar edildiğinde zihni temizlemeye, 

daha derin konsantrasyona ya da farkındalığa ve iç 

görüye yardımcı olabilecek bir ses, hece, kelime ya 

da cümledir. Örneğin, birisinin ölümle ilgili 

öğrenmeye ihtiyacı varsa, ona şöyle bir mantra 

önerebiliriz;  

Yaşam kesin değil, 

Ölüm kesin. 

      Gerçeğin hatırlatıcısı olarak tekrar 

edildiğinde, zihin giderek buna inanacak ve 

hayatımızdaki her şeye şükran duyup hayatımızı 

dolu dolu yaşayarak daha çok anda yaşamaya 

başlayacağız.  
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      O zaman, “İradem yok!” mantrası zihnine 

kazınmış olunca elde edeceğin de o olacak, irade 

gücünden yoksunluk!  

      Sen ne istiyorsun?  

    Kendime acı verme döngüsünden kurtulmak 

istiyorum. 

 

KENDİMİ BAĞIŞLIYORUM! 

    KENDİMİ BAĞIŞLIYORUM!! 

        KENDİMİ BAĞIŞLIYORUM!! 
      Bunu her gün, aklına her geldiğinde Mantra 

olarak kullanmayı dene. 

       YA DA, olumlu bir onaylama mantrası 

tekrarlamayı dene. 

 

KENDİ ÜZERİMDE 

ÇALIŞIYORUM, 

DEĞİŞİYORUM, 

HER GÜN DAHA DA 

GÜÇLENİYORUM! 
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 “Farkındalığım yok!” 

      Bu aslında doğru değil. Farkındalığının 

olmadığını bilmek için, farkında olmak zorundasın, 

görüyor musun? Bu farkındalıktır! Farkındalık 

geliştirilebilir, daha güçlü, daha sürekli hale gelir 

ve hep “hazırda bekler” ve bu zihni o kadar güçlü 

yapar ki sonunda her ihtiyacımız olduğu zaman, 

farkındalığımızın (ve bilgeliğimizin) orada 

olacağına güveniriz, hiç kuşkumuz yoktur... oh be, 

hayatta ne büyük bir rahatlama! Artık herhangi bir 

şey için endişe etmeye gerek yok çünkü farkındalık 

ve bilgelik, gündelik hayatımızın doğal bir parçası 

oldu. Onlar olduğu sürece, artık daha fazla hataya 

ve kendimize ya da başkalarına, bile isteye acı 

çektirmeye yer yok, ne güzeeel! Sadece 

farkındalığın HER zaman süreceğini bekleme, o 

da gelip geçer, dürüst ve gerçekçi ol. 

 

“Bilge değilim” 

      Bu da doğru değil. Kimileri değerlerinden daha 

bilge görünebilir ama herkesin kendi içsel bilgeliği 

vardır, sadece ona erişmemiz, kullanmamız ve 

güvenmemiz gerekir. Bu arada, çoğumuza ne bunun 
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mümkün olduğu söylenmiştir ne de nasıl tanımlanıp 

işlevlik kazanacağı konusunda eğitilmişizdir. Bu 

başlangıç.  

      Bilgeliği geliştirmek için önce sahip olduğumuz 

bilgeliği kullanmak zorundayız ve senin için gerçek 

şu ki, bu kitabı alıp bu noktaya kadar okumaya 

devam edecek kadar bilgesin. Ama şimdi 

okuduğunu uygulaman gerekir, yoksa okuduğun her 

şey, sadece diğerleri gibi bir takım güzel 

kavramlar olarak kalacaktır.  

 

Bilgeliği kullanmak, 

daha çok bilgelik yaratır! 
 

      Bu an içinde zihnin bilgeliği ve açıklığı 

geliştikçe, geçmişteki davranışlarımızın bilgelikten 

ne kadar uzak olduğunu ve bu nedenle bağışlama 

çalışması yapmamız gerektiğini idrak ederiz. Bu 

sürekli devam eden bir süreçtir ve doğal bir yaşam 

şekli haline gelir.  

      Bağışlamanın ilk adımı için benim tavsiyem, 

senin için işe yaradığı sürece yapmaya devam 
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etmendir, bir ay, altı ay, bir yıl, ikinci adıma ne 

zaman geçeceğini kendin anlarsın, farklı 

hissedersin. Gözlemim şu ki, birinci adımın ikinci 

adıma dönüşmesi çok doğal bir şekilde 

gerçekleşiyor. Bunu bırakıp diğerine başlayayım 

diye bir karar verme olmuyor, sadece gelişiyor ve 

akıyor ~~~~ 

      Bu çalışmada, başkasına zarar verdiğimizde 

aslında kendimize zarar verdiğimizi de fark 

ediyoruz ve doğal olarak kendimiz için de üzülmeye 

başlıyoruz. Yani ikinci adım doğal bir gelişme ve 

hatta birincinin bir parçası. Dürüst olmak 

gerekirse, aslında “adımlar” yok, bağışlama 

bağışlamadır ama insanlar genellikle takip edecek 

bir yapıya, yola ihtiyaç duyuyorlar ve bu 

başkalarıyla paylaşımda çok yardımcı oluyor.  

 

Yüz Yüze Bağışlama 

Tabii ki, bu bir tek zihninde yapabileceğin 

sadece zihinsel bir egzersiz değil, doğal olarak o 

kişiye gidip yüz yüze affedilmeyi isteyebiliriz. Bu 

gerçekten o kadar kolay değil, zarar verdiğin 

birisiyle yüzleşip hatalı olduğunu kabul edip 
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gerçekten üzgün olduğunu söylemek ve affedilmeyi 

istemek çok cesaret ister. Bazı insanlar ve hatta 

bazı kültürler bunu “küçük düşmek” olarak 

görebilir. Bunu bir zayıflık ve “düşmana teslim 

olma” olarak da görebilirler. Kişinin kendisini o 

kişinin aşağısında görmesi olarak alabilirler ve 

kaybeden birisiymişsin gibi sana tepeden 

bakabilirler. Burada tek kaybeden kişi kendi içinde 

ya da başkasının karşısında, bağışlamayan ya da 

bağışlamayı reddeden kişidir. Bağışlama saf ve 

dürüst bir kalple doğru şekilde uygulandığında 

hiçbir zaman kaybeden yoktur, sadece kazananlar 

vardır. Bağışlamak zayıflık değildir, bu sadece 

güçtür ve daha da güçlenmektir!  

      Bu türlü bağışlamaya, insanların çeşitli 

şekillerde tepki göstermelerini anlıyorum ama bu 

spiritüel bir uygulama ve toplumsal, ırksal ve 

kültürel sınırların ötesine gidiyor, hatta dünyasal 

sınırların bile ötesine gidiyor, Bu senin 

KALBİNLE ve saflaşmanın spiritüel yoluyla 

ilgili. Sen ne istiyorsun?  

      Hatırla, bu, onların senin bağışlanma isteğini 

kabul etmeleriyle ilgili değil. Kabul edip seni 



67 

 

bağışlayabilir ya da kabul etmeyip 

bağışlamayabilirler; bu her iki durumun da, senin 

kendini bağışlamanla ve kendine duyduğun güvenle 

hiç ilgisi yok. Eğer seni bağışlarlarsa bu bir bonus 

ve bunu kutlayabilirsin ama buna bel bağlama çünkü 

başkaları senin kadar uyanmış olmayabilirler ve bu 

da olabilir, herkesi olduğu gibi kabul ediyoruz. Bizi 

bağışlamalarını istediğimizde, onlara da nasıl 

bağışlanacağını gösteriyor olabiliriz.  

      Yakın zamanda birisi, kendimi bağışlamanın 

benim elimde olmadığını, sadece diğer kişinin beni 

bağışlayabileceğini söyledi. O zaman, kalan acıklı 

hayatının sonuna kadar bekleyebilirsin. Eğer 

sadece diğer kişiye bağlıysa, hiçbir zaman 

bağışlanmayabilir ve hayatımızın kalanını suçluluk 

ve pişmanlık dolu yaşayabiliriz! Suçluluk duygun ve 

çektiğin acı, sadece sana bağlıdır, aksi takdirde 

hiçbir zaman özgür olamazdık ve aydınlanma 

sadece bir peri masalı olurdu.  

Bağışlama uygulaması seni kimseden daha 

yüksekte ya da daha kutsal yapmaz, bu uygulamayı 

yaptığın için, SPİRİTÜEL EGO geliştirme. 

Alçakgönüllü, sessiz ve basit ama içeride bir kaya 
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kadar güçlü ve katı kal. Bağışlama, içsel güç ve 

kendine güven oluşturur, ki bu harika bir histir! 

 

Yanımızda Olmayan Kişileri Bağışlama  

      Yüz yüze iletişimden başka telefon, SMS, 

Skype (neredeyse yüz yüze, hehe!), eposta, 

facebook, hatta eski tarz bir mektup ya da 

herhangi bir şekilde de iletişime geçebiliriz, nasıl 

uygun görürsen. Utanma ya da kolay yolu seçme, 

buluşup konuş o kişiyle, bu uygulamada güçlü bir 

kişilik sergile. En iyi yol yüz yüze, karşılıklı, kalp 

kalbedir ama eğer mümkün değilse ya da çooooook 

acayip kaçacaksa, diğer iletişim yollarını kullan.  

Eğer o kişiye ulaşamazsan ya da vefat etmişse, 

o zaman sadece kendi zihninde uygula ya da daha 

derin bir şeye ihtiyacın olduğunu hissediyorsan bir 

ritüel uygulayabilir ya da dua edebilirsin. Alışkın 

olduğun ve sana uygun gelen bir ibadet mekanına ya 

da herhangi bir tapınağa, mihraba, kiliseye vs. 

gidip, kişinin nerede olduğunu bilmediğini aklında 

tutarak ama spiritüel alanın mesajı ileteceğine 

güvenerek, özel bir dikkatle, o kişinin seni 

bağışlamasını dileyebilirsin. Bu çalışmayı yapmak 
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için gün doğumunda bir plaj, gün batımında bir 

dağın tepesi ya da bir şelale ya da herhangi özel 

bir yer gibi, doğada huzurlu bir yer de uygun 

olabilir. Şöyle bir şey, ya da senin için anlamı olan, 

kendi içinden gelen sözler söyleyebilirsin; 

  

[İsim], 

Şu anda nerede olursan ol, 

sana zarar verdiğim için içtenlikle 

özür diliyorum. 

O zaman hiçbir şeyin farkında 

değildim ve akılsızdım. 

[Bencil/kızgın/şaşkın] dım ve 

seni anlamadım, 

kendimi anlamadım 

dünyanın düzenini de anlamadım, 

lütfen beni affet. 
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Şunu da eklemek isteyebilirsin; 

Uyanıyorum, 

Kendi üzerimde çalışıyorum, 

Bir daha kendime ve 

başkasına zarar vermek 

istemiyorum, 

harika birisi olmak için elimden 

gelenin en iyisini yapacağım! 
 

Başka Canlılara Zarar Verdiğim İçin Bağışlama 

      Hayatta, bilerek ya da farkında olmadan 

böceklere, hayvanlara ya da hatta ruhlara ve 

meleklere bile zarar vermiş olabiliriz.  

      Bu gezegende, hareket ettikçe doğal olarak 

yanlışlıkla yolumuzdaki böcekleri öldürüp, 

sakatlayabiliriz, bu kaçınılmazdır. Parkta yürüyüşe 

çıkarak bile her adımında sayısız yaşayan varlığa 

zarar verebilirsin. Özellikle hiçbir yaşayan varlığa 

zarar vermek istemeyen hassas ruhlar için bu çok 

üzücü bir durum ancak, bu aynı zamanda yaşamın 

gerçeği. Bunun olmaması için seçeneklerin var; ya 



71 

 

her adımında nereye bastığına çok dikkatli 

bakacaksın ya da hiçbir yere gitmeyeceksin, ki her 

ikisi de pek uygulanamaz ve eğlenceli değil. 

Bağışlama burada devreye giriyor. Bazen annemi 

tekerlekli sandalyesinde asfalt yolda göl kenarına 

“yürüyüşe” götürdüğümde, karıncaların sıra 

halinde yolu kestiğini görüyorum, onlardan 

kaçınmak için elimden geleni yapıyorum ama bu 

imkânsız. Niyetime bakıyorum; niyetim yaşayan 

varlıklara zarar vermek değil, sadece annemi 

yürüyüşe çıkarmak. Onlardan kaçınmaya 

çalışıyorum ve özür diliyorum, üzgün olduğumu 

söylüyorum, iyi olmalarını diliyorum ve sonra 

bırakıyorum, yapabileceğim en iyi şey bu. Belki 

daha bilge birisi daha fazlasını yapabilir, 

bilmiyorum.  

      Her gün arabamızla ne kadar çok varlığın 

üzerinden geçtiğimizi düşün! Bununla ilgili 

paranoyak olmaya gerek yok, sadece elinden 

gelenin en iyisini yap ve kalanını bırak, tüm 

yapabileceğin bu, kimse bundan daha fazlasını 

isteyemez.  

Çoğumuz günlük hayatımızda kasıtlı olarak 
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hiçbir hayvanı öldürmüyor ya da onlara zarar 

vermiyoruz. Bazen insanlar 1990'dan beri 

vejetaryen olduğumu öğrendiklerinde karşımda et 

yemekten dolayı suçluluk duyuyorlar. Et yemekle 

ilgili olarak bir şey hissetmeye gerek yok, ye ve 

mutlu ol, eğer yerken mutlu değilsen o zaman yeme, 

bu kadar basit! Balık tutmaktan keyif alan insanlar 

birden balık öldürme konusunda pişmanlık 

hissedebiliyor, bunda da sorun yok, özellikle 

yukarıdaki bağışlama tekniğini uyguladığında. 

Temel olarak, o zaman farkında ve bilge değildin, 

şimdi diğer yaşayan varlıklara zarar vermenin, 

kendi kendine zarar vermenin bir formu olduğunu 

biliyorsun ve bunu daha fazla yapmak istemiyorsun. 

 

O zaman öyleydin, 

Şimdi değilsin, 

Gelecekte de öyle olmayacaksın. 
 

Fark ettim ki, vejetaryen olmak da bizi 

tamamen suçsuz yapmıyor,  çoğu meyve ve sebze 

ilaçlandığı için bu şekilde sayısız böcek öldürülüyor 
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ve bunun için üzgünüm. Sadece organik 

yiyeceklerle beslenmeye hazırlıklı değilim, ne 

uygunsa onu alıyorum ve yine niyetimi kontrol 

ediyorum; niyetim, bedenimi beslemek ve bu 

süreçte de herhangi bir yaşayan varlığa zarar 

vermemek. Bazen o kadar çok haşereyi 

öldürmektense bir tane büyük ineği öldürüp 

yemenin daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Kendi 

sebzelerini yetiştirsen bile zarar veren şeyleri 

kontrol etmek için bir yönteme ihtiyaç var ya da 

her bitkinin üstündeki her böceği tek tek sabırla 

alman gerekir. 

      Hayaletlere ya da meleklere, bizim nasıl zarar 

verebildiğimiz konusunda emin değilim, belki 

davranışlarımızla onları gücendiriyoruzdur ya da 

onların var oldukları alanlara müdahale 

ediyoruzdur, bilmiyorum. Bunca yıldır 

manastırlarda, ormanlarda ya da kadim ve izbe 

yerlerde kalmış olmama rağmen henüz bir melek, 

hayalet ya da ruh ile karşılaşmadım. Bu konu 

hakkında konuşma yetisine sahip birisi değilim ama 

insanların ruhları rahatsız etmeleriyle ilgili birçok 

hikâye var. Her kültür ruhlarla ilgili inançlara 
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sahip. Eğer bazı ruhlara zarar verdiğini ya da 

gücendirdiğini hissediyorsan, onlardan af 

dileyebilirsin ve içten özürlerini sunabilirsin, bunun 

hiç bir zararı yok. 

      Uzun zamandır hiçbir şeye zarar vermediğim 

bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Ancak maalesef, 

farkındalık ve bilgelik eksikliğinden dolayı ve bazen 

sadece kötü zamanlama nedeniyle, birisini 

gücendiren bir şey söyleyebiliyor ya da 

yapabiliyorum ve sözlü olarak af dilemek 

ihtiyacında oluyorum, çoğunlukla yanlış anlaşılma ve 

iletişim eksikliği oluyor.  

      Şimdi kendimizi çok daha iyi anlayabiliriz 

ve bağışlamanın ikinci adımına geçebiliriz... 

 

Bağışlama, başkalarıyla DEĞİL, 

KENDİN ile ilgilidir. Tek 

gerçek bağışlama kendi kalbinde 

olandır. Başkalarından gelmesini 

bekleme,çünkü o sadece senin kendi 

kendini bağışlamanın yansımasıdır. 
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İKİNCİ ADIM 
Kendime Zarar Verdiğim için 

Kendimi Bağışlama 
       

Özellikle bir inzivada ya da seminerde, bağışlamayı 

bir grupla paylaşırken, genellikle arkadaşlara şunu 

sormaktan hoşlanırım; 

“Kendimize zarar verme şekilleri neler ?” 

Şunlara benzer cevaplar alırım; 

Sigara içmek 

Egzersiz yapmamak 

Tembellik  

Öfke 

Endişe 

Üzüntü 

Çok fazla çalışmak 

Stres 

Kendini yargılama/eleştiri 

Abur cubur yemek 

Sabırsızlık 

Kendinden şüphe etmek / kendine güven eksikliği 
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Mükemmeliyetçilik 

Suçlama/kendini cezalandırma 

Kendinden nefret etme 

Uyuşturucu/alkol/bağımlılık 

Açgözlülük 

Bencillik 

      Liste burada bitmiyor. Haydi bakalım sen de 

kendi cevaplarını bul. 

 Şu soruyu sorsam; NEDEN kendimize zarar 

veriyoruz? Vay canına! Bu tamamen başka bir soru 

ama o kadar da çok cevabı yok. Temel cevap 

cehalet olurdu çünkü bunu kendimize yaptığımızı 

bilmiyoruz, bir kere idrak ettikten sonra 

azaltmaya başlayabiliriz.  

Kendini bağışlama bir çeşit mucizedir, lütfen bu 

çalışmanın gücünü hafife alma. Bazen kötü bir 

karar almaktan dolayı pişman oluruz ya da doğru 

kararı vermediğimiz için vicdan azabı yaşarız, her 

iki durumda da kendimiz için acı yaratırız. Aynı 

zamanda kendimiz için yüksek beklentilerimiz var 

(mükemmeliyetçilik) ve bu yüzden yargılama, 

eleştirme ve kendini cezalandırma eğilimine 

giriyoruz ki bu çok gereksiz bir şey. Bunlar sadece 



77 

 

çocukken, ergenlikte ya da hayatının belli bir 

döneminde “yüklendiğin” eski “programlar”, belki 

savunma mekanizmalarıydılar. Belki de bunları 

yanılsama içinde olan, yanlış bilgilendirilmiş, 

eğitilmemiş diğer kişilerden öğrendin.  Hiç kimseyi 

suçlamadan, şunu idrak etmiş olduğumu 

söyleyebilirim;  ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve 

toplum aydınlanmış değildi ve zihinlerinin nasıl 

çalıştığını bilmiyorlardı ve açık olarak hayatlarında 

bir şeyler ters gidene kadar da ilgilerini 

çekmiyordu. Bunu okuduğun ve hem zihninin hem de 

hayatın, daha derin ve daha önemli hallerini 

öğrendiğin için çok şanslı olduğunu anla. 

 

STRES 
Kendimize birçok şekilde zarar veriyoruz ama 

herkes yaptığı için bunun normal olduğunu 

düşünüyoruz. Örneğin stres de kendimize zarar 

verme şekillerinden biri. Stresin işten ya da 

patrondan ya da çocuklardan ya da ebeveynlerden, 

trafikten, sınavlarda vs. kaynaklandığını 

düşünüyoruz ama değil. Stres ne dışsaldır ne de 

dışsal faktörlerden kaynaklanır, tamamen içseldir. 
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Gerçekle ilgili cehaletin nedeniyle oluşur, olan 

şeyleri anlamadığında, zihnin bunlara şiddetle 

tepki verir ve kendisine stres oluşturur. Bunu 

okuduğunda bile, egon direnç gösterecek ve “işimi 

biliyorum!”, “trafiği anlıyorum!”. Gerçekten mi? O 

zaman neden stres yapıyorsun? “Çünkü 

OLMASINI İSTEDİĞİM GİBİ 
değiller!!” Görüyor musun, onların her şey gibi, 

hatta zihnin gibi, senin kontrolünün dışında, 

kendilerine özgü yolları olduğunu anlamıyorsun. (bu 

derin!) 

      Stres, kendini yeniden dengeleme çabası 

olarak zihnin doğal bir mekanizmasıdır. Yani doğal 

ve normaldir, kötü bir şey değildir, bir işarettir, 

öğrenmen gereken bir şey olduğunu gösterir- bir 

derstir.  

Stresi araştır. Şu soruların her birine seni 

tatmin eden bir cevap bulmaya çalış; Stres nedir?  

Vücutta nasıl hissediliyor?  

Zihinde nasıl hissediliyor? 

Seni nasıl etkiliyor? 

Ona nasıl tepki gösteriyorsun? 

Stresli olduğunda zihinde başka neler var, öfke, 
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korku, tembellik, sıkılma, endişe, yorgunluk, 

DÜŞÜNME? 

      Vay canına! Stres sadece stres değil, koca bir 

deneyim evrenidir! Ne yüce bir öğretmen! 

Kendi stresini oluşturduğun için kendini 

bağışlayabilir misin? Çünkü ne olduğunu ve buna 

neyin sebep olduğunu anlamamıştın. Stres için hızlı 

bir çare, onu bileşenlerine ayırmaktır. Stres sıkıca 

kapanmış bir yumruğa benzer, aslında beş 

parmaktan oluşur yani sadece bir kavramdır! Şimdi 

bir yumruk yap ve bir parmağa bak, onu aç ve ger. 

Böylece yumruk ayrışmaya başlar ve güçsüzleşir. 

Şimdi başka bir parmağa bak ve onu aç ve diğerini 

ve diğerini, ta ki yumruğun tamamen yok olana 

kadar! Artık yumruk yok! Stres birçok farklı 

duygudan, histen ve deneyimden oluşur. Eğer 

bunlardan birine yakından bakarsak, stres hemen 

azalır. Sonra başkasını incele ve başkasını ve kısa 

süre sonra ortada stres kalmadığını göreceksin! 

Dene, işe yarıyor! Stresli olduğun bir sonraki 

sefer, kendine şunları sorabilirsin; 

“GERÇEKTE şu anda ne oluyor?” 
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“GERÇEKTE ne deneyimliyorum?” 

Örneğin; 

kaygı 

hayal kırıklığı 

hüsran 

sabırsızlık 

yorgunluk 

korku 

öfke 

gerginlik  

vs.  

SENİN stresin GERÇEKTE nelerden 

oluşuyor? Kendi listeni yap.  

Başka bir yol da şu anda deneyimlediğin bir şeyi 

seçip kendine şunu sor; “Dışsal olaylara, kendi 

içimde neden bu şekilde tepki veriyorum?” 

Unutma ki, aradığın neden, “dışarıda bir yerde” 

değil. Burada bakabileceğimiz bir örnek, 

sabırsızlık olabilir; “Neden sabırsızım?” “Çünkü 

bunun daha hızlı olmasını istiyorum!” Daha derin 

araştır... “Gerçek ne?” Yol bu şekilde. Bu şekilde 

üzerine düşündüğünde ve kendi bilgeliğini 

kullandığında, sabırsızlık duyacağın bir şey olmaz. 
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ŞİMDİ strese tekrar bak.  Muhtemelen stresin 

bittiğini göreceksin. Bunun 2 sebebi olabilir. 

Birincisi, dikkatini dışsal etkenlerden uzaklaştırıp 

içe yönelmen. İkincisi, şimdi zihninde stres yerine 

farkındalık ve bilgelik olması. Basit değil mi? Ve 

umarım stres yok olup giderken, sen de zihnin 

hakkında birkaç şey öğrenmişsindir. Ne güzel!  

Stres senin öğretmenin,  

onu uzaklaştırma, hisset, ondan 

öğren, onu anla  

ve eski koşullandırmalarla tepki 

gösterdiğin için  

kendini bağışla! 

Stresin keyfini çıkar!! 
 

KORKU 
      Peki ya korku, onun da dış nesnelerden, 

olaylardan ya da insanlardan değil, kendi düşünce 

ve hayallerinden kaynaklandığına inanabilir misin? 

Bunu bütünüyle anlaman biraz zaman alabilir ama 
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korkuya neden olan o türlü dış etenler yoktur, tek 

neden, sadece cehalet ve kendi içindeki anlama 

eksikliğidir. Bunun için kendini suçlama, bir şeyi 

öğrenip deneyimlemeden anlayamayız. İşte 

bağışlamanın kaynağı buradadır. Evet, dünyada 

korkutucu şeyler olduğunu söyleyebiliriz ama kendi 

içimizdeki korkulara, dış uyaranlara karşı 

verdiğimiz koşullanmış tepkiler olarak bakabilir ve 

onlar için sorumluluk alabiliriz. Yine, korkularının 

farkında ol, onları hisset, onlardan öğren ve onları 

anla. İçsel korku bütünüyle anlaşıldığında, dış 

etken artık problem olmaktan çıkar.  

      Örneğin, gördüğün bir köpeğin sana 

saldıracağını DÜŞÜNÜRSÜN~  bu,  

DÜŞÜNME/HAYAL ETMEdir! Henüz 

sana saldırmamıştır ve senin tavrın kapalı ve 

dirençli olmaktan çıkıp rahat, açık ve kabullenici 

hale geçtiğinde belki de saldırmayacaktır. Köpeğin 

sana saldırmasına izin ver demiyorum, bilgeliğini 

kullan ve ona göre davran ama korkunun kendi 

içinde olduğunu bil. (Çoğunlukla köpek de 

korkuyordur!) 

      Gece yalnız olduğunda bir ses duyarsın ve onun 
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bir hayalet olduğunu DÜŞÜNÜRSÜN~ bu 

DÜŞÜNME/HAYAL ETMEdir!  Zihninin 

en kötü senaryoya nasıl atladığını gör. Zihnin o 

şekilde koşullanmıştır, bunu anla.  

      Korkularımızın çoğu, bir durum hakkında 

kontrolümüz olmamasındandır ki bu aptalcadır, 

çünkü en başta kontrolü olduğunu DÜŞÜNEN, 

sadece bizim küçük egomuzdur.  Bu da en sevdiğim 

farkındalıklarımdan biridir;  

 

“Benim egomdan bağımsız olarak, 

her şey kendi doğasına sahiptir” 
       

      Bu, egomuzun hiçbir şeyi kontrol etmediği 

anlamına gelir,  sadece  öyle   olduğunu  

DÜŞÜNÜR! Bu belki egonun en önemli 

tanımlarından biridir; herhangi bir şey ya da daha 

ciddi olarak her şey üzerinde gücü olduğuna dair 

hatalı düşünce! Bu nedenle kendi güçsüzlüğüyle 

yüzleştiğinde korkar, allak bullak olur ve savaşır, 

mücadele eder ve direnir! 
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 Hiçbir şeyi kontrol edemeyiz, hatta kendi 

zihnimizi bile ama yapabileceğimizi düşünürüz ve 

yapabileceğimize inanırız ve o inanca göre 

gerçekten her şeyi kontrol edebiliyoruz GİBİ 

GÖRÜNÜR! Bu sadece insanların hakkında 

konuştuğu “hayat illüzyonu” değildir ancak daha 

doğru olarak YANILSAMA olarak bilinir! BU 

KORKUTUCU! Hahaha! Ama buna uyandığında 

artık korkutucu olmaktan çıkar, normal ve doğal 

hatta apaçık görünür ve kendi kendine “Bunu daha 

önce nasıl görmedim?” diye düşünebilirsin. 

      Her gün kendi kontrol edemezliğimizi (yeni 

kelime!) görüyoruz ve bundan dolayı hayal 

kırıklığına uğruyoruz, bunun olduğunu biliyoruz ama 

ne olduğunu bilmiyoruz, kimse bunu bize 

açıklamadı... bu “normal”. Açgözlülük, nefret ve 

yanılsama bundan doğdu ve bu tam bir acı yığını! 

Maalesef bu “baygınlık”tan, sadece parmağımızı 

şaklatıp “ayılamayız” ama aldığımız bilgiyi 

kullanabilir ve mümkün olduğunca gerçeği 

sorgulayıp araştırarak hayatımıza uyarlayabiliriz.  

      Korkuyu ortaya çıktığında, şu soruları sorarak 
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araştır; 

Korku nedir? 

Neden ortaya çıkar? 

Neden kaybolur?  

Ne zamandır bu korkuya sahibim/Ne zaman 

başladı? 

Gerekli mi? (Belki evet, belki hayır) 

Beni mutlu ediyor mu? 

Bu istediğim bir şey mi? 

Korku neden OLUŞMUYOR? 

      Bu soruları seviyorum. Olumlu ya da olumsuz, 

herhangi bir zihin durumuna uygulanabilirler,  

bunun sadece bir deney olduğunu hatırla; 

bilinmeyeni keşfetmek.  

 

ÖFKE 
      Öfkede de durum aynı… Hoşlanmadığın birini 

görürsün ve öfkelenirsin çünkü onunla ilgili 

hikâyeyi 

DÜŞÜNÜRSÜN/HATIRLARSIN ve 

öfkelenirsin. Kendini öfkelendiren sensin, hiç 

kimse seni ÖFKELENDİRMEDİ. Bunu sen, 
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kendi kendine yaptın, kendi içinde! Ve sonra 

çoğunlukla o kişiye ne söyleyip ne yapacağını 

DÜŞÜNÜR ya da PLANLARSIN. Bunlar 

SENİN düşüncelerin ve SENİN hayal gücün 

ve SENİN öfken yani bu SENİN problemin. 

  

Kendi öfkemiz için 

başka birisini suçlayamayız! 

   Hiç kimse seni öfkelendiremez. 

Birilerine öfkelenen sensin. 

 
     Aslında, kendi kendini bile öfkelendiremezsin. 

Sadece nedenler ve koşullar, öfkeyi ortaya 

çıkartır. O kişiyle karşılaşmamış olsaydın öfke 

ortaya çıkmayacaktı. Nedeni ortadan kaldırınca, 

sonuç da ortadan kalkar. Bu, basit Karma yasasının 

bir parçasıdır. O kişi hakkında düşünmez ya da onu 

hatırlamazsan, ilişkili olan öfke ortaya 

çıkmayacaktır, ne kadar basit değil mi? Hoş 

olmayan ya da istediklerimizle uyumlu olmayan her 

şeye direnmeye koşullanmışızdır. Bunu aileden, 
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arkadaşlardan, toplumdan öğrendik ve belki de 

geçmiş yaşamlarımızdan aktarılan, doğuştan sahip 

olduğumuz bir özellik de olabilir. Hiçbir zaman, 

kendine şuna benzer bir şey söylemedin, “Şimdi 

nasıl öfkelenileceğini öğreneceğim, kendime öfkeyi 

öğreteceğim.” Bu insan zihninin, toplumumuzun ve 

kendi kişisel karakterimizin doğal bir bölümü, senin 

hatan değil, sen bir insansın. Bu insanlık âleminin 

başlangıcından beri öfke, korku ve stres vardı, sen 

doğmadan önce de buradaydılar, şimdi de varlar ve 

sen öldükten sonra da var olmaya devam edecekler,  

doğamız böyle ve bu doğal ~ kendini bağışla.  

      Bu üç zihin durumuyla, stres, korku ve öfke ve 

yukarıda sözü geçen “olumsuzlukları” tekrar eden 

ve tekrar tekrar oynatan bizleriz. Suçu başkasının 

üzerine atmak isteriz ama bu işe yaramaz, sadece 

daha fazla acıya neden olur. Yani kendimizi bu “acı 

çemberi”nden özgürleştirmeden önce onu tanıyıp 

anlamamız gerekiyor.  

 

DVD Benzetmesi 

      Örneğin, bugün iş yerinde bir iş arkadaşınla 

anlaşmazlık yaşadın ve henüz çözülmemiş durumda. 
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Eve dönüş yolunda sanki bir DVD gibi, görsellerle, 

seslerle ve duygularla durumu tekrar tekrar 

izleyip kendini huzursuz ediyorsun. Sonuna 

geldiğinde tekrar oynata basıyor ve kendini yeni 

baştan huzursuz ediyorsun. Bunu yol boyunca 

birçok kere tekrarlıyorsun. Sonra eve vardığında, 

birisi “Günün nasıldı?” diye soruyor ve sen DVD’yi 

tekrar en başından oynatarak kendini ve 

muhtemelen konuyu paylaştığın kişiyi de huzursuz 

ediyorsun. Ve uyku zamanı geldiğinde 

uyuyamıyorsun çünkü bütün gün şu lanet olası 

DVD'yi tekrar tekrar izleyerek kendini 

sinirlendirip durdun. Peki kendimize bunu neden 

yapıyoruz?? Birinci cevap, farkındalığın olmaması 

ve ikincisi de cehalet. Kendi kendimize acı 

çektirdiğimizi bilmiyoruz. Aslında bütün bu ıstırap 

için birilerini suçlamışsındır. Eve dönüş yolunu 

ONLAR mahvetmiştir, ONLAR akşam 

yemeğini bozmuştur, ONLAR seni uykusuz 

bırakmıştır! Hayır dostum, ne kadar garip gelse de, 

BUNUN ONLARLA İLGİSİ YOK! Bunun 

hepsi SENİN koşullandırmaların! Bu DVD'de 
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sen baş aktörsün ve yönetmen, yapımcı, 

kameraman ve izleyici de sensin çünkü tekrar 

tekrar oynat tuşuna basan SENSİN! Her ne 

olduysa, oldu ve bitti, onu orada bırak, eski 

durumları tekrar oynatmak isteyen ve kendisinde 

mutsuzluğa neden olan zihin konusunda uyanık ol. 

Egonun bunu kendisine yapıyor olması garip ama 

hepsi bir şeyin, bir şeyle tanımlanmanın, hatta bir 

dramanın bir parçası olma çabasıyla ilgilidir. Ego 

aslında dramaları sever, şikâyet edecek bir şeyler 

olduğunda, kendi varlığını ve kendi haklılığını 

gerekçelendirebilir.  

       Eğer sen İSTERSEN, bütün bunlar geri 

döndürülebilir Hepsinden önce, birisiyle bir şey 

yanlış gittiğinde, yanlış anlaşma gibi, durumu 

hemen açıklığa kavuştur, üzerinde konuş, 

gerekliyse af dile ve bırak gitsin. Eğer okulda ya 

da iş yerinde olduysa eve getirip etrafa yayma, 

eğer evde olduysa işe ya da okula götürme ve 

olumsuzluğu etrafta paylaşma, dünyada hali 

hazırda yeterince drama var. İkinci olarak, eğer 

zihninin aynı eski sahne üzerinden geçip durduğunu 
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görürsen, DURDURMA TUŞUNA BAS! 
Hikâyenin içine dâhil olma, seyirci olma, hikâyenin 

boşluklarını gör, hatta kendine şunu sorabilirsin; 

“Bu hikâyeyi kim dinliyor ya da izliyor, bunu kimin 

için oynatıyorum? Buna ilişkin duygusal acıyı hisset. 

Kendine sor; “Yararlı mı?” “Bu bana yardım ediyor 

mu? “Bu gerçekten istediğim şey mi?” Bunun 

yararsız olduğunu gör.  

      DURDURMA TUŞUNA BAS, O 

DVD'Yİ ÇIKART VE PENCEREDEN 

DIŞARI FIRLAT... Şimdi huzurun keyfini 

çıkar ve kendine nazik bir şekilde sor; “Şimdi ne 

izleyeceğim?”  Kendini bağışlama CD'sine ne 

dersin? 

 

“Kendi acıma neden olduğum için kendimi 

bağışlıyorum!” 

“Acıdan uzak olayım!” 

“İş arkadaşlarım acıdan uzak olsunlar!” 

“Tüm varlıklar acıdan uzak olsunlar!” 
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Kendini Bağışlama Tekniği 

      İşte ilk soru; başkasına zarar verdiğinde 

kendini bağışlama ile aynı. 

  

KENDİME NASIL ZARAR 

VERİYORUM? 
      Daha önce bunu hiç düşündün mü? Muhtemelen 

hayır. Fiziksel veya duygusal ya da ikisi birden 

olabilir. Bir liste yapmak isteyebilirsin, aslında 

kuvvetle tavsiye ederim. Üzerinde düşündükçe 

daha da derinleşir ve liste daha da uzar. Başta şok 

olabilirsin ve BÜTÜN o şeyler için asla kendini 

bağışlayamayacağını düşünebilirsin ama sabırlı ol, 

bu uygulama harika!  

      Her seferinde sadece bir şey olmak üzere, 

zihnine ne geldiğini gör.  Örneğin; 

çok fazla yemek  

kendime verdiğim sözleri tutmamak 

tembellik 

kendimle ve başkalarıyla rekabet etmek 

kendimden şüphe/kendime güvenmemek 

konsantrasyon eksikliği 
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sabırsızlık 

yargılama/suçlama/cezalandırma 

güvensizlik 

Evet, liste uzayıp gider. Kendi listeni yap, kendi 

acın için bazı derin nedenler bul. 

Birinci adımda, temel sorunun cevabı için sana 

dört seçenek vermiştim; 

 

KENDİME NASIL ZARAR VERDİM? 
A. Sözle 

B. Eylemle 

C. Düşünceyle 

D. Yukarıdakilerin hepsi 

Yukarıdakilerin çoğu düşüncelerden çıkan 

eylemler ve duygusal tepkiler ama  “Kendimle nasıl 

konuşuyorum?” 

      Kafanın içindeki sesi (ya da sesleri) bilirsin. Bu 

ses seninle nasıl konuşuyor? Nazik mi, kaba mı, 

kadın mı erkek mi, farklı durumlarda değişiyor mu, 

senin sesin mi? Sorun yok, korkma, bu normal, bu 

kelimeleri bile okuyan bir ses var şu anda. 

Okuduğunu duyabiliyor musun? Tuhaf değil mi? 

Bunu yazarken doğal olarak kendi sesimi 
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duyabiliyorum. Beni tanıyan kişiler bunu 

okuduklarında benim sesimi duyabilir ama bazıları 

da, başka birinin yerini tutan bir ses yaratmak 

zorunda kalacaklar, hehe!  

      Düşüncelerin, sana zihnin tarafından anlatılır. 

Çoğunlukla zihnimizde sohbetler olur ve yine 

zihnimizde, bazen aynı anda birçok kişiyle sohbet 

edebiliyoruz, bunu nasıl yapıyoruz? Çok garip! Bunu 

yapmaya niyet etmiyoruz, sanki otomatik olarak 

oluyor. Bazen dışarıdan duyulamayan ama sadece 

zihnimizde olan sesler ya da gürültüler duyuyoruz, 

ben buna yanılsama diyorum (zihinsel çöplük) ve 

ona kafa yormuyor ya da takip etmiyor ya da analiz 

etmiyorum, bırakıyorum, gitmesine izin veriyorum 

ve bugüne kadar mutluyum. Eğer onu dinlersen, 

takip eder ya da analiz edersen, kendini 

delirtebilirsin. Bunu yapma, istediğin şey bu değil, 

bana güven!  

      Bazen kendine yalan söylersin. Yapamayacağın 

ya da tutmak istemediğin sözler verirsin ve bu 

nedenle kendini yargılar, eleştirir ve 

cezalandırırsın. Acının bu çeşidine karşı dikkatli ol. 

Farkındalığını kullanarak bunu kısa kes ve yerine 
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bilgelik, bağışlama ve şefkat koy.  

      Bu senin zihnin. Beklentisiz bir şekilde ya 

da kısıtlamadan, olabileceği en iyi hale 

gelebilmesi için eğit onu.  

 

       Şimdi ilk soruya verdiğin cevapla ilgili olarak, 

kendine şunları sor; 

ZİHNİM NASILDI? 
1. Açgözlü/ Bencil? 

2. Öfkeli/Hoşnutsuz? 

3. Yanılsama içinde/ Karışmış? 

4. Yukarıdakilerin hepsi 

      Kısa tut ve nokta atışı yap, neden, nasıl ya da 

ne zaman olduğuyla ilgili hikâyeye dalma ve kendini 

savunmaya çalışma ya da seçimlerini 

gerekçelendirme. Şu anda önemli olan bu değil - 

objektif ve dürüst ol, gerçeklerle kal.  Örneğin, ilk 

soruya verdiğin cevap korku olsun ve diyelim ki 

korku, karışıklık ya da yanılsama nedeniyle oluştu. 

Kendine bunun ne olduğunu söyle; “korku”. En başta 

sadece bunu bilmen yeterli (bilmemekten daha 

iyi!). Ya da korkunun daha da derinlerini araştırmak 

istersen; “Bundan neden korkuyorum?” diye 
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sorabilirsin “Tavşan Deliği” ne kadar derine 

gidiyor, bak ve gör! 

      Bağışlamaya devam ederken, şimdi kendine 

şunu sor; 

 

FARKINDA MIYDIM? Hayır 

BİLGE MİYDİM? Maalesef hayır.  

ÜZGÜN MÜYÜM? Evet, çok! 

KENDİMİ BAĞIŞLIYORUM! Bu nasıl 

hissettiriyor? 

      Kendi kendine bir kaç kere daha tekrar et... 

 

ACI ÇEKMEKTEN KURTULAYIM! 
       

      Lütfen mucizeler beklemeyin. Mucizeler 

genellikle beklentinin olmadığı durumlarda ortaya 

çıkar. Hayattaki birçok şey gibi bu da inancımız 

olduğunda, inandığımızda, en iyi şekilde işler. 

Ancak, kendimizi inanmaya zorlayamayız, 

deneyimlerimizden ve kalpten gelmesi gerekir. Bu 

nedenle ben beklentileri anlamaya ve gitmelerine 

izin veriyorum.  Bunu bir deney olarak gör ve 
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kendine hatırlat; 

 

“Ne olacağını bilmiyorum, 

Her şey olabilir!” 

 
Şimdi, kişinin kendi kendine zarar vermesi 

üzerine konuşmak istiyorum. Yine, doğal tepkimiz 

buna direnmektir, “Ben kendime zarar 

vermiyorum, başkaları bana zarar veriyor!” Ya da 

kendi koşullarımızı veya ailemizi, toplumu veya 

genel olarak tüm dünyayı suçlu buluyoruz. Hayır 

dostum,  bu kendi koşullanmalarınla ilgili, kendi 

dışında bir başkasıyla ya da başka bir şeyle ilgisi 

yok.   

      Burada kendi acımız için sorumluluk alıyor ve 

başkasını suçlamıyoruz. Aynı zamanda kendimizi 

de suçlamıyoruz, bu önemli. Suçlama yok. 

Yaptığımız şeyleri, daha önceki deneyimlerimize, 

öğrendiklerimize, kısıtlı anlayışımıza ve o andaki 

koşullara göre yaparız. Bu sadece sebep ve sonuç 

ilişkisidir. Burada bağışlamanın temellerinden biri 

var; kendine zarar verdiğin gerçeğini bilmiyordun. 
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“Otomatik pilot”a bağlanmıştın, olaylara daha önce 

oldukları gibi otomatik olarak tepki veriyordun ki 

bunu o zaman anlamamıştın. Bu cehalettir; sen 

öylesin, ben öyleyim, hepimiz öyleyiz! Ben bu 

nedenle bunu yazıyorum ve sen bunu okuyorsun 

çünkü biz cahiliz. Eğer cahil olmasaydık, 

aydınlanmış olurduk ve tüm bu öğretilere, 

öğrenmeye, karışıklığa ve acıya gerek kalmazdı.  

 

CEHALET 
      Bu, kendimize zarar vermemizin temel nedeni. 

Böyle olsun istemiyoruz ama bu şekilde oluyor. 

Normal olarak, “Kendime zarar vermek 

istiyorum!” , “Şimdi öfkelenmek istiyorum!”,  “Daha 

fazla stres istiyorum!” diye düşünmeyiz. Zarar 

vermek, öfke, stres vs. sadece, belli durumlara 

nasıl tepki vereceğimizle ilgili olarak, istemeden 

yaptığımız kendi kendimizi programlamanın 

etkisidir. Bu zihin durumu, koşullardan dolayı 

ortaya çıkıyor ve sonra geçiyor ve geçtiğinde 

bitmiş oluyor, artık var olmuyor ve o anda yeni bir 

duygu ya da tepki ortaya çıkıyor. Bunu neden 

görmüyor, bilmiyor ve anlamıyoruz?  
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      Ve bir şey olup bittiği, geçmiş olduğu halde 

neden onu bırakamıyoruz? 

      Acıyı neden tekrar ediyor, geri çağırıyor 

ve tekrar deneyimliyoruz? Bunu kendimize neden 

yapıyoruz?  

      Geçiciliğin bilgeliğine ve anlayışına sahip 

değiliz, Bir şey gittiğinde, o gitmiştir, ne kadar 

güzel, muhteşem, tramvatik, çirkin, üzücü vs. 

olursa olsun, gitmiştir. İşte bunun tamamen 

farkına varmak konusunda başarısızız. Görünüşe 

göre ona bağlanıyoruz ve onunla ilişkiye giriyoruz, 

neredeyse şunu söyler gibi, “Bu benim!” “Ben 

oyum!” “O olay/ kişi/ şey benim hayatım!”. Sonra da 

kederden kör oluyoruz, onun yüzünden 

göremiyoruz, bırakmak istemiyoruz çünkü onun 

“BEN” olduğunu düşünüyoruz ve ben yok olmak 

istemiyorum. “Kalıcı olmak istiyorum ve her şeyin 

sonsuza kadar sürmesini istiyorum, kötü şeylerin 

bile!”. Tekrar tekrar,  döne döne ıstırap 

çekmemizin nedeni, bu delilik, yanılsama ve 

cehalet… O olay, kişi ya da şey ve ilişik olduğu 

duygu gitti, sen o şey de değilsin duygu da değilsin.  

Onlar sadece, bir nedenden dolayı oluşan sonuçlar 



99 

 

ve hiçbiri sen değilsin.  

 

Sen, olduğunu düşündüğün şey değilsin  

      Zihninde oluşturduğun karakter olduğunu, tüm 

sahneleri ve dramlarıyla da kendi filminde başrolü 

oynadığını düşünüyor ve buna inanıyorsun. Bu 

sadece senin ZİHNİNDE oluyor, başka hiçbir 

yerde değil. Senin hikâyeni hiç kimse bilmiyor, 

başka kimse senin filmini seyretmiyor, ne 

ebeveynlerin ne kardeşlerin, ne hayat arkadaşın ne 

de çocukların, kimse! Bu senin kendi fantezilerin! 

Bu durum, bu kişilerin olmadığı anlamına gelmez ya 

da bedeninin olmadığı anlamına, hepsi vardır! Bu, 

düşünmediğin anlamına gelmez, çünkü düşünürsün! 

Bu, sadece olduğunu düşündüğün kişinin SEN 
olmadığı anlamına gelir! Kendini ve hayattaki rolünü 

hayal ediyorsun ama bu hayal etme işini yapan kim? 

Hayatındaki karakter olan “sen” var ve bir de 

fantezi kuran, hikâye anlatıcısı olan “sen” var, 

“sen” hangisisin? İkisi misin, birisi misin, ikisi de 

aynı mı? Ya da bu ikisinin ötesinde başka bir sen mi 

var? 

      Kendi hayatımıza bakma kabiliyetimiz var ve 
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şöyle diyebiliriz; “Burada çalışıyorum, bunlar benim 

ailem, burada yaşıyorum, bu kadar param var ve 

bunlar benim anılarım ve bunlar da gelecekle ilgili 

hayallerim.” Bunu gözden geçiren kim? İçinden 

baktığın bu tertipli küçük özetlenmiş paketle 

hayatına bakan kim? Bu koşullanma sürecinin bir 

parçası olsa da, kendi günlük hayatın üzerinde 

düşünmeye koşullandın bir şekilde ve şöyle 

diyorsun; “Bu, benim; bu, ne yaptığım ve nereye 

gittiğim; bu, benim hayatım.” Bu daha önceki 

koşullanmalarının bir sonucu, bunu yapmayı 

öğrendin. Bunun dışına çıkmak zor, değil mi? Burası 

meditasyonun devreye girdiği yer. Başta 

meditasyon yapan sensin ama bir süre, pratik ve 

deneyimden sonra, ortada meditasyon yapan bir 

“sen” olmadığını, sadece tüm süreçleriyle bir 

beden, beş fiziksel duyu ve işleyen bir zihin, altıncı 

his olduğunu anlıyorsun. Zihnin işlediğini gören 

farkındalık, zihnin bir parçası ama kişilik olarak 

“sen” değil, bir süreç, fonksiyon, önceki 

koşullardan oluşan bir koşul. Aslında bütün bunlar 

o kadar basit ki anlayamıyoruz. Biz fazla eğitildik 

ve fazla analiz ettik ve yaşamdaki her şeyi fazla 
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karışık hale getirdik ki bu gereksiz, ama kendimizi 

buna programladık.  Farkındalık ve bilgelikle, 

öncelikle kendimizi kabullenip affetmek için 

kendimizi nasıl tekrar programlayacağımızı 

öğrenebiliriz.  

      Doğaya bakın, çiçek bir gün birden uyanıp şöyle 

demez, “Hey! Ben bir çiçeğim! Bu nasıl oldu?!” Ya 

da bir yunus “Neden buradayım?” diye sormaz.  

Gerek duymaz çünkü soru geçerli değil, gereksiz, 

uygunsuz, bunlar insan düşünceleri ve soruları. 

Hayvanların ve bitkilerin bunu yapmaya ihtiyaçları 

yoktur çünkü sadece oldukları gibidirler, 

içgüdülerini izlerler ve her şey yolundadır, yıkım ve 

ölüm bile iyidir. Sadece biz insanlar olduğumuz 

şekli kabul etmeyiz ve şeyleri OLMASI 

GEREKTİĞİNİ düşündüğümüz şekilde 

olmaları için kontrol etmeye, değiştirmeye, 

zorlamaya çalışırız! Ama insanlar böyle. Ben bunu 

şimdi kabul ediyorum ve kendimi insanlığım, dönüp 

dolaşıp aynı şeyleri yaptığım, kendime ve 

başkalarına zarar verdiğim için bağışlıyorum. 

Bunları yaptım çünkü daha iyisini bilmiyordum! 

Tamamen zararsız olduğunu idrak etmediğim bir 
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şeyi yapmaktan nasıl kaçınabilirim? Bugünlerde 

sözlerimde, eylemlerimde ve düşüncelerimde halen 

hatalar yapıyorum ve kendime zarar veriyorum ama 

en azından süreci görüyorum ve zihnin nasıl 

çalıştığını anlıyorum ve her durumdan mümkün 

olduğunca öğreniyorum. Acı, ancak koşullar doğru 

olduğunda sona erecek, daha önce değil!  

 

SEVGİ 
      Bu çok muazzam bir konu, yaşamın anlamı da 

denebilir ve ben sadece bununla ilgili bir kitap 

yazabilirim ancak şimdilik belli başlı düşüncelerimi 

ve iç görülerimi aktaracağım ve gelecek neler 

getirecek göreceğiz. 

      Sevgi nedir? Hahahaha! Duyduğuma göre 

2011’de Google’da en fazla sorgulanan şeymiş. 

Haha, artık sorularımızı “Tanrı Google”a sormamız 

komik değil? Önceleri ya kasabanın en yaşlısına ya 

da yaşantımızda yer alan en bilge kişiye sorardık, 

şimdi  ise internet –  Tamam, şu anda durum böyle. 

      Sevgi bir duygu, zihnin bir hali ya da bir ifade 

şekli, belki de daha önceki deneyimlerimize 

dayanan durumlara verilen bir tepkidir.  Bu, zihin 
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ve bedende duyulan bir his. Doğal, spiritüel ve 

ruhani.  Bir enerji formu; tüm varlıklara, herkes 

için, her yerde, her zaman hazır olan, güçlü, 

evrensel, sınırsız ve saf ve doğal enerji. 

 

Sevgi nereden gelir?  

      Sanırım bunun cevabını biliyorsunuz! Yine de 

bizler, bu yanıta inanmamayı seçiyor ve 

yüreğimizin yerine beynimizi takip ediyoruz. 

Gerçek sevgi SADECE KENDİ 

KALBİNDEN gelir. Bunu daha önce hiç duymuş 

muydun? Herhangi biri sana bunu söyledi mi? Belki 

de söylemişlerdir ama o zamanlar mantıklı gelmedi 

ya da herhangi bir anlam ifade etmedi,  bir başka 

felsefi yorum olarak düşündün. Gerçek sevginin 

sadece kendi kalbinden gelmesi ne demektir peki? 

Bu demektir ki, başka birisinden geldiğini sandığın 

sevgi de ASLINDA SENİN KENDİ 

SEVGİNdir. 

      Evet, sevgi dışarıdan bir yerlerden gelmez, 

yalnızca içeriden gelir. O zaman, birisi bana “seni 

seviyorum” dediği zaman sevgiyi neden 
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hissediyorum? Bu sihirli sözcükleri duyduğunda ya 

da onların gözünde o pırıltıyı gördüğünde yani 

birileri seni sevdiğinde şunu idrak edersin; 

“SEVİLEBİLEN BİRİYİM” 
 

      O seni seven kişiye saygın ve sevgin çoğaldıkça, 

kendi yüreğinden taşan sevgiyi daha güçlü 

hissedersin! Bu kişi gerçekten güzel, zeki veya ünlü 

ise ve seni sevdiğini söylüyorsa, bu harika! Sevgin 

daha da güçlenecektir. 

      SENİ SEVİYORUM… bunlar sadece 

kelimelerdir… 

      Sevgi bir kavramdır, hatta SADECE kavram 

değil, aynı zamanda bir deneyimdir ama kelimenin 

kendisi kesinlikle bir kavramdır. Zihnindeki 

koşullanmalar  buna nasıl tepki gösteriyor? İçi 

boşalmış gibi ve biraz hayal kırıklığı yaratmış 

olabilir.  “Şimdi bana bütün hayatımı, bir kavramı 

elde etmek için harcadığımı mı söylüyorsun?” 

Aynen öyle, bunun için üzgünüm ama şimdi gerçeğe 

uyandığın ve artık bu yalana kanmayacağın için bir 

kutlama yapabilirsin! Her zaman olumlu bir taraf 
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vardır (Teşekkürler Polyanna!) 

      Şu komik değil mi? Günlük dünyevi işlerden 

birini yaparken, örneğin zihnin gelecekte 

kaybolmuş bir halde kirli tabakları yıkarken, tatlı 

birisi aniden gelip “Seni seviyorum!!” der. Ve işte 

aniden AŞK oradadır, tüm sıcaklığı, güvenliği ve 

içsel havai fişekleriyle! Halbuki sadece birkaç 

saniye önce “La-La ülkesinde” kaybolmuştun, sonra 

bir kavramdan söz edildiğini duydun, ne kadar hoş 

birisi olduğunu anımsadın ve şimdi cennette 

yüzüyorsun! Zihnin nasıl çalıştığını görüyor musun? 

 

Aşka Âşık olmak 

      Bu müthiş ve şaşırtıcı derecede doğru ifadeyi, 

uzun zaman önce birisi söylemişti bana.  Biz âşık 

olduğumuz kişiye olan aşkımızdan çok, aşkın 

kendisine âşık oluruz. Kişinin kendisinden çok, o 

kişinin temsil ettiği şeyi severiz. Başka bir kişi 

aşkını aynı şekilde, hatta daha fazlasıyla ifade 

eder ya da gösterirse, biz bu kişiyi de ilkini 

sevdiğimiz gibi, aynı şekilde sevebiliriz. Şu anda 

birine âşıksan, anlattıklarımı reddederek direnç 

göstereceksin. Ama eğer şu anda kalbin kırılmış bir 
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durumdaysa, muhtemelen aynı fikirde olacaksın. 

 

Sevginin iki şekli 

      Birini sevmek ile birine ÂŞIK olmak 

arasındaki fark büyüktür. Herhangi bir kişiyi saf, 

koşulsuz sevgi ile sevebilir, herhangi bir karşılık 

beklemeyiz ya da birine âşık olur ve dünyanın geri 

kalanını görmez olabiliriz. Bu BİR kişiye çok fazla 

zaman ve çaba harcar, hatta daha önce çok 

sevdiğimiz ailemiz ve arkadaşlarımızı ihmal ederiz. 

Her şeyi paylaştığın, hemen hemen ayrılmaz 

olduğun EN İYİ arkadaşına, birine âşık olduğun 

için neredeyse hiç zaman ayıramaz hale geldiğin 

oldu mu?  Bu durum, vazgeçtiğin kişileri incitir! 

Daha önce gözlerin arkadaşından başkasını 

görmüyordu ama sonra sevgilin gözlerini kör etti. 

Sonra da sevgilin beklentilerine cevap vermemeye 

başladığında, onu da bırakırsın ve o da incinmiş 

olur! Ve sen, şiddetli körlüğün ve seçici ve 

ayrıcalıklı sevme şeklinden ötürü, şimdi kendini 

kaybolmuş ve yalnız hissediyorsun. Burada her üç 

kişi de aşk nedeniyle incinmiş oldu. Bu GERÇEK 
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sevgi değildir! Sanıyorum ki bu şekilde âşık olup 

sonra da ayrıldığın her sefer, yine acı çekeceksin. 

 

Birini GERÇEKTEN seviyorsan, sevgi bitince ya 

da o kişi gidince GERÇEKTEN acı çekersin. 

Ama bu, hiç kimseyi sevme demek değildir. 

İnsanlarla ilişkini kes ve bir balonun içinde ya da 

bir mağarada yaşa demek değildir. İnsanlara karşı 

soğuk ve katı ya da duygusuz ol demek de değildir; 

bu seçici, ayrıcalıklı tip aşk zararlı olduğu için, 

kaçınılması gereken bir aşırılıktır. 

Deneyimlemekte olduğun aşkın kendine ya da diğer 

kişiye ya da ikinize birden zarar verebileceğinin 

farkında olup, bunu görürsen, aşk doğal olarak 

evrensel, koşulsuz sevgiye dönüşecektir. Bu 

dönüşüm, bir mucizedir. Herhangi bir şey yapman 

gerekmez, dünyevi, koşullu, sübjektif ve ayrıcalıklı 

sevginin zarar verici olduğunu tam olarak idrak 

ettiğinde, doğal olarak zararsız, uyumlu ve özgür 

sevgiye dönüşecektir. Bu öylesine özgürleştirici ve 

yenileyicidir ki, bağlanma ve beklenti olmaksızın 

herkesi sevebilirsin. Bu açık ve özgür 

sevgi kavramı, çoğu kişi için oldukça yabancı ve 
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anlaşılmazdır, dolayısıyla yaşayıp deneyimleyene 

kadar güvenmezsin fakat daha sonra başka şekilde 

yaşaman ya da sevmen mümkün olmaz. 

 

KENDİNİ SEVMEK 
      Bu yaşamda bilebileceğin tek gerçek sevgi 

budur. Çok dindar birisi bunu okuyunca belki şöyle 

diyebilir “Ya Tanrı sevgisi?” Tamam, aynı şeyden 

söz etmekteyiz. Tanrı sevgisini nasıl hissederiz, 

kendi kalbimizde, değil mi? İster Tanrı sevgisi de 

ister kendini sevmek, bir şey değişmez. Sonuçta 

bunu SEN, KENDİ kalbinde deneyimliyorsun. 

Ne hoş değil mi? Buna inanırsan Tanrı kalbindedir, 

hep oradaydı ve her zaman orada olacak! Bunu 

bildiğimizde, Tanrıyı ya da sevgiyi dışarıda 

aramamıza gerek kalmaz. Bu nedenle ben diyorum 

ki, gidecek hiçbir yer ve yapacak hiçbir şey yok! 

Çünkü her şey tam bu anda, tam buradadır. 

İhtiyacın olan her şey, BU ANDAdır.  Geçmişte 

ya da gelecekte değil, şimdi ve buradadır. Rahatla 

ve keyfini çıkar! 

      Algıladığın dünyanın sevgi kaynağı sensin, bu da 
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başka bir mucize. Kendini sevdiğinde, tanıdığın 

herkes bu sevgiden yararlanabilir. Senin kendini 

nasıl sevdiğini gördüklerinde, kendilerinin de bunu 

yapabileceklerini anlarlar, bu doğal ve çabasız bir 

paylaşım haline gelir. Bu aynı zamanda sevgini 

paylaşmak için çok çaba sarf etmene gerek 

olmadığı anlamına gelir; sevgiyi somut hale getir, 

sevgi ol,  yemek ye,  nefes al, konuş ve 

zorlanmadan, hiç çaba sarf etmeden sevgiyi yaşa 

ve düşün. Kendin ol ki evrensel sevgi kalbinden 

serbestçe aksın.  

      Yani, sevgiyi dış dünyada bulamayız, asla 

oralarda bir yerde olmadı. Kendi saf sevgimizin, 

kaynağından yani kalpten yükselmesine neyin engel 

olduğunu görmek için rahatlayıp, içimize bakmaya 

ihtiyacımız var. 

 

Kendimi neden sevemiyorum? 

      İşte soru bu. Peki cevaplar nelerdir? 

Kendinle ilgili cevapları yazmayı dene. Evet, 

başlangıçta biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsin 

çünkü kendi olumsuzluklarına bakıyor olacaksın 

ama bu, bütün işe yaramaz zihinsel durumları 
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sonsuza kadar geride bırakmanın başlangıcıdır. 

Seni engelleyen şeyi anlayabilmen için, önce onu 

görmen gerekir.  Böylece ilerleyebilir ve engeli 

aşabilirsin. Yazdıklarından bazıları şunlar olabilir: 

-Kendimden kuşku duymak 

-Kendime öfkelenmek / kendimden nefret etmek 

-Kötü biri olduğumu düşünmek 

-Değersizlik duygusu 

-Kafa karışıklığı / kaybolmuşluk 

-Kendimi nasıl sevebileceğimi bilmiyorum 

-Sevginin ne olduğunu bilmiyorum 

-Korku (neden korkuyorum) 

-Kendi güzelliklerimi görememek (dışsal ve içsel) 

      Bu liste böylece uzar gider… O anda aklına 

doğal bir şekilde gelen her şeyi yaz. Çok fazla 

düşünmeden, analiz etmeden, sadece yaz! Kendi 

yüreğinde ne olduğunu görmelisin.  Çoğu kişi bunu 

yaşamı boyunca hiç yapmaz, kargaşa ve karanlıkta 

yaşayıp, sonunda da bu şekilde ölür. Bu alıştırma 

yüreğin doğasına, geçirdiği safhalara ve ruh 

durumuna ışık tutar. 

       Cevapların çoğunun ilişkili olduğu anılar ve 

hikayeler vardır ve kendin de göreceksin ki her 
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hikâyenin içine bakıp, analiz ederek düzeltemeyiz. 

Çoğu kişi problemlerini çözmek için bu yolu dener, 

ama bağışlama pratiği bununla ilgili değil. Bu, farklı 

ve alışılmamış bir yaklaşımdır. Burada sadece 

kişisel olmayan zihinsel durumları ve süreçleri, 

objektif bir şekilde görüyor ve zihnin bilimsel ve 

pratikteki çalışma şeklinin gerçekte nasıl olduğunu 

anlamaya çalışıyoruz. Konulara sübjektif 

yaklaşmıyoruz çünkü zaten daha en başta, 

duyguları ve hikayeleri kişisel olarak ele alıp bütün 

detaylarıyla uğraşmak ve çok fazla düşünmek, 

içimizdeki bu kargaşaya sebep olmuştu. Bundan 

böyle her olayı, duyguyu ve hikâyeyi karmaşık hale 

getirmeyecek ve kişiselleştirmeyeceğiz, bunun 

sonu yok ve bizi strese sokup, yoruyor, kızdırıyor 

ve hayal kırıklığına uğratıyor. Bu liste sadece 

farkındalığın içindir, bu zihinsel durumlarla ilgili 

herhangi bir şey yapmana gerek yok ama bir şey 

yapmak isteyenlere yardımcı olabilecek, listedeki 

maddelerle objektif olarak nasıl çalışılabileceği 

konusunda bir kaç öneri sunuyorum. 
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Objektif Bağışlama Hatırlatıcıları  

      İşte objektif bağışlama çalışması için birkaç 

basit öneri; bunları kendine, bilgece 

hatırlatabilirsin: 

 

      *O olay/duygu bu anda olmuyor, kalıcı 

değildi, geçti. Devam etmedi, bitti, geçmişte 

kayboldu bu  yüzden bunu tekrar tekrar deşip 

kendime stres ve acı yaratmama gerek yok. Bu 

geçti. Kendimi bağışlıyorum!       

      *Bu acı vericiydi, tekrarlamak istemiyorum! 

Kendimi bağışlıyorum!       

      *Nedenler ve koşullardan ötürü oldu, hepsi 

bu. İsteyerek yapmadım, bilmiş olsaydım 

yapmazdım,  bu kadar basit! Kendimi bağışlıyorum! 

      *O zaman öyleydim, şimdi öyle değilim ve 

öyle olmayacağım! Değişiyorum… 

 

Kendimi bağışlıyorum! 

 

MANTRA 
      İstersen bu hatırlatıcıları mantra olarak 
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kullanabilirsin. Eski hikayelere eski tepkileri 

verdiğini fark ettiğinde, kendine sadece şunu 

tekrarla; 

 

“O zaman öyleydim, 

Şu anda öyle değilim 

ve gelecekte de öyle olmayacağım.” 
 

      Bu bilgeliktir! Bunu dilediğin kadar 

tekrarlayabilirsin ama hikâyeyi öfkeyle yok etmek 

için değil. Üzerinde çalıştığın düşüncen gücünü 

kaybedene kadar nazik, etkin ve ısrarlı bir şekilde 

tekrarlamaya devam ettiğinde, mantra güçlenir. 

Sonra da daha önce yaptığın şeye, kaldığın yerden 

devam edebilirsin.  Gerektiği kadar ya da artık 

ihtiyaç duymayana kadar defalarca tekrar et. 

İstersen bu mantrayı kendi hislerin ya da 

ihtiyacına göre, başka cümlelerle değiştirebilirsin. 

Bir mantrayı tekrarlamak, resmi meditasyon ya da 

zihin eğitimi tarzıdır, bunu kendinden emin bir 

şekilde uygula. Ama unutma ki mantranın kendisi 

nihai bir amaç değil, nihai amaca ulaşmak için bir 
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araçtır. Bir noktada mantrayı bırakır ve saf 

farkındalık ve bilgeliği kullanırız; yalın dikkat,  

sadece bilmek ve güvenmek. 

Burada önerdiğim yöntem, yani mantranın sadece 

günlük hatırlatıcı olarak kullanılması ve herhangi 

bir anda doğal olarak ortaya çıkmasına izin vermek, 

ciddi bir meditasyon şekli değildir. 

 

Büyük Resim 

      Bu bağışlama yöntemini uygularken, aslında bir 

şekilde “Büyük Resme” bakıyoruz diyebiliriz. 

Genelde tüm detaylara, kişisel hikâyelere ve 

karakterlerine bakıp sorunları bu şekilde çözmeye 

çalışırız ve bu da sonsuza kadar sürebilir!! Bu, 

“küçük resim”dir ya da sayısız küçük resimlerdir. 

Büyük resim ise, hikayelerin hepsinden ortaya 

çıkan sonuçların tümü ve onlarla bağlantılı 

endişeler, korkular, stres, kızgınlık vs.dir. Bunların 

hepsi hoşnutsuzluğa veya temel olarak mutsuzluğa 

götürür ve istediğin şey bu olmasa gerek, öyle değil 

mi? Sonuçta, gerçekten ihtiyaç duyduğumuz şey,  

“geçmişin geçip gitmiş olduğunu, bunun acı çekmek 

olduğunu, her şeyin sebep ve sonuçtan ibaret 
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olduğunu, o anıların ben olmadığını, şimdi ve 

burada, taze ve yeni bir ben olarak var olduğumu” 

görmek, bilmek ve anlamak. Sen bunları okurken 

bile, zihnin öyle hızlı değişiyor ki, bunu fark 

edemiyorsun… 

 

Zihin 

Her şeyden daha hızlıdır, 

Işıktan bile! 
 

      Zihin bir andan diğerine asla aynı değildir, bu 

her zaman böyle olmuştur ve hep böyle olacaktır. 

Tuhaf ama kavram ya da konu, ki burada bu 

zihindir, son derece hızla değişirken, gerçek aynı 

kalır. Gerçek, asırlar boyunca aynı kalmıştır ama 

kavramlar değişir; onlar istikrarsız, kırılgan ve 

güvenilmezdir. Gerçek ise sarsılmaz, sağlam ve 

güvenilirdir. İşte bu yüzden kendi gerçeğini 

bulmalısın.  

      Hepimizin kendi gerçeği vardır. Sen İsa’nın, 

Buda’nın ya da öğretmeninin gerçeğini bulamazsın 

ya da gerçeği internette bulup bilgisayarına 
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indiremezsin. Sen kendin, kendi yegâne ve kişisel 

evrensel gerçeğini, aynen tarih boyunca bilge 

kişilerin deneyimledikleri gibi kendin idrak ederek 

bulmalısın. Eğer uyanmış ve kabule hazırsak, saf 

gerçeğe hepimiz HER AN ulaşabiliriz. 

                                                                             

Kendini Sevmek– devamı  

      Bu bencillik değildir, ancak dışarıdan 

bakıldığında ya da bunu henüz kavrayamamış 

kişilerce  çoğunlukla böyle görülüyor. Biliyorsunuz 

ki yaşadığımız toplumda, kendimizi sevmememiz 

söylenir. Kendini sevmek, çok büyük bir egoya sahip 

olduğun ve kendinden başkasını sevmediğin 

şeklinde değerlendirilir. Sonuçta bizlere, 

“Komşunu sev” öğretildi. Bu harika bir şey ama sana 

böyle yapman söylenmiş olduğu için değil, sadece 

kalbinin tüm içtenliğiyle yaparsan öyledir. Haydi 

bakalım, bununla yüzleşelim. Günümüzde çoğumuz 

büyük kentlerde yaşıyoruz ve komşularımızın kim 

olduğunu bile bilmiyoruz! İnanıyorum ki gerçekten 

kendini seversen, kendi hikâyenin bir parçası olan 

herkesi de seversin. Eğer onlar senin bir parçansa, 

onları nasıl sevmeyebilirsin ki? Yaşam tarzlarını ya 
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da yaşamlarıyla ilgili kararlarını onaylamayabilirsin 

ama onları oldukları gibi kabul edip saygı 

duyabilirsin çünkü artık sen kendini de geçmişteki 

tüm hataların ve kusurlarınla birlikte kabul edip, 

kendine saygı duyabilirsin. Mükemmel olmadığın 

için kendini bağışladığında, başkalarını da doğal 

olarak bağışlarsın çünkü onlar da tıpkı senin gibiler, 

başkaları da senin bir parçan. Hatta bazıları, 

ONLARın SEN olduğunu bile söyleyecektir! 

Hepimiz tek bir ruh veya tek bir bilinciz. Ruh; ten 

rengi, yaşanan yer, boyut, güzellik, maddi ya da 

sosyal durum, zihinsel durum veya davranış ve 

hatta dinsel inanç vs. ayırımı yapmaz. Ruh ya da 

bilinç, zihnin saf enerjisidir yani yaşam 

enerjimizdir ve hatta  yaşamın kendisidir ve her 

zaman mevcuttur. Burada ve şimdi, her an 

affetmeye ve kabul etmeye hazırdır, koşulsuz saf 

sevgidir. Dur ve onu hisset… 

Kendini sev, yaşamı sev! 

 

      Yani, iki tür sevgi vardır; temeli bağımlılık, 

bencillik ve beklentilere dayalı, aşırı duygusal ve 

yapışkan dünyasal sevgiyi çoğumuz deneyimledik ve 
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bunu normal sayarak, sevginin sadece bu şekilde 

olduğunu kabul ettik, Bu tür sevgi koşulludur, bir iş 

anlaşması gibidir; “Sen beni seversen, ben de seni 

severim. Sen beni sevmezsen, ben de seni 

sevmem!” Hemen hemen bütün aşk şarkılarının ve 

romantik filmlerin konusu budur, çok hoş ve iyi 

hikayeler içerir, (ve çok da para kazandırır!) Saf 

sevgiyi de içerebilir ama tam olarak saf sevgi 

değildir. 

      Ne yazık ki, biz onları sevelim ya da 

sevmeyelim, başkalarının bizi sevmesini bekleriz. 

Ebeveynler çocuklarından sevgi ve saygı bekler ve 

çocuklar da aynısını ebeveynlerinden bekler. Bir 

ilişkide, bu beklenti çok güçlüdür ve bu şekilde, 

ilişkide olduğumuz kişinin bizi sevmesi için baskı 

uygulamış oluruz. Yine bu da normal Kabul edilir ve 

birçok kişi bunu bilmiyor ya da farkında değil ama 

bu bir çeşit işkence gibi bir şeydir! İki taraf da 

birbirinden aynı şeyi bekler, böylece bu bir 

yarışma, bir oyun veya bir savaş haline gelir! 

Birbirlerine derler ki; ”Seni bu kadar çok 

seviyorum, senin için bunca şey yapıyorum ama 

karşılığında ne alıyorum?”, “Beni ne kadar çok 
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sevdiğini bana göstermek için şunları,  yapmalısın ”. 

İyi de, belki seni sevmiyordur! Bu konuda kendine 

dürüst davranıyor musun? Bir zamanlar güzel olan 

ama artık dağılmaya yüz tutmuş bir hikâyenin son 

iplikçiklerine tutunmaya çalışıyor olabilir misin? 

Uyan ve gerçeği gör. Romantik hayallerin artık 

bitti. Sakın istismarcı ya da olumsuz davranışlarda 

bulunma, kendinin ve çevrendeki herkesin 

mutluluğu için, bırakıp gitme özgürlüğüne sahipsin. 

Bir sürü insan, bir rüyaya tutunmaya çalışıp 

huzursuz ve hatta istismar edildiği ilişkileri 

sürdürüyor. Uyan!  Sen kendini seviyor musun? 

Sevmiyorsan, başkalarının seni sevmesini nasıl 

bekleyebilirsin? Seviyorsan, o zaman ortada zaten 

bir sorun yoktu, yalnızca geçip biten romantik bir 

hayaldi, şimdi hareket etme zamanı. Gün ışığı! 

      Uzun zaman önce fark ettim ki saf sevgi, saygı 

ile çok yakından ilgilidir, hatta aynı şey olabilirler! 

Birisine ya da bir şeye sağlıklı saygı duyuyorsak, o 

kişiye ya da o şeye karşı bir çeşit sevgi, bir 

yakınlık, bir bağ vardır. Onu ayrı bir şey değil, 

kendimizin bir parçası gibi hissederiz, bu çok hoş 

bir duygudur. Bu “saygı-sevgi ”de zorlama yoktur, 
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bunu yapmak için çaba sarf etmeyiz, kendiliğinden 

gelir, kalpten akar ve çok özgürleştiricidir.  Birini 

ya da bir şeyi sevmek için kendini zorluyorsan, bu 

sevgi değildir.  

      Kendine saygı duymak demek, doğru beslenme 

ve spor ile bedene bakmak, zihninde kendine karşı 

nazik olmak, geçmişin koşullarının doğal neticesi 

olan sözde hatalarını kabullenmek demektir. 

Bunları yapabilmek, yine farkındalık ve bilgelik 

gerektirir, sonucu kendini sevmek ve huzurdur. 

 

İlişkiler 

      Gerçek sevgi gerçeğe dayanır, senin gerçeğine! 

Her şey ve herkes değişiyor,   

O halde, DÜNYEVİ AŞK DEĞİŞİR, ebedi 

değildir! Evrensel, koşulsuz gerçeğin saf sevgisi 

ebedidir ama iki kişinin paylaştığını sandığı sevgi 

ebedi değildir. İnsanlar genellikle bunu anlamaz 

çünkü bu onların inanmak İSTEDİĞİNİN tam 

tersidir. Bir sabah uyandığında yanındaki güzel 

insanla birlikte gülümseyip, birbirinizin gözlerinin 

içine bakarken, sen kendi sevgini duyumsarsın o da 

kendisininkini. Biz buna aşkı birlikte hissetmek 
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diyebiliriz. Ama sonra tuvalete gider, ihtiyacını 

görürsün ya da gün içinde patronunla yapacağın 

toplantı için endişe duymaya başlarsın. ŞİMDİ, 

O AŞK NEREDE? Gitti bebeğim! Düşünce, 

korku, projeler, endişeler vs. içinde %100 eridi. 

Aşkın gittiğini ve asla tekrar 

deneyimlenemeyeceğini görebiliyor musun? Sonra 

“işini” bitirip sifonu çekersin ve banyodan çıkınca, 

sabah ışığında parlayan o güzel gözleri görürsün ve 

aşk tekrar geri gelir! Ama aynı aşk değildir, bu yeni 

bir aşktır! Sonra telefon çalar…ve aşk yine 

kaybolur. Aşkın kalıcı olduğuna ve sevgilisinin onu 

HER ZAMAN seveceğine inanan romantikler 

için, bu gerçek olmaktan çok uzaktır.  Bu çok hoş 

bir düşünce ama kuşkusuz, sevgililerinin onları 

artık sevmediğini anladıkları zaman insanlar büyük 

bir sıkıntı ve hayal kırıklığı yaşarlar. Ne 

bekliyordun peki, kalıcı bir aşk? Uyan! Bu senin 

birini sevmemen gerektiği ya da her gün yeni bir 

sevgili bulman anlamına gelmez. Yalnızca gerçekçi 

ol ve aşk ne zaman var, ne zaman yok bunu bil. 

Gelmesini ve gitmesini izle, oluşmasını gözlemle ve 
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geçip gitmesini gözlemlerken kendine hatırlat; 

 

AŞK GEÇİCİDİR! 
 

Kendine karşı dürüst ol. Onunla sevişirken, 

gerçekten ona mı yoksa sadece seks duygusuna mı 

aşıksın? Deneyimlediğin şey şehvet mi yoksa aşk 

mı? Seks bağımlılık yaratır ve kişi cinsel zevkin 

doruğundayken, genellikle seviştiği kişiyi ne kadar 

sevdiğini düşünmez, kendi fiziksel ve tensel 

zevklerinde emilmiş ve kaybolmuştur, bu da 

doğaldır.                                                               

     O kişiyi mi seviyorsun yoksa onun temsil ettiği 

şeyi mi? Güvenlik, para, statü, eğlence?  

      O kişi başka birini seviyor olsa bile onu 

sevebilir misin? 

      Bir kişiden fazla kişiye âşık olabilir miyiz? 

Hayır ise neden? Kuralları kim koyuyor, sen mi? 

O mu? Biz mi?  

      Başka biriyle sevişmiş olduğunu bildiğin 

kişiyle, hemen sonrasında sevişebilir misin? 

Senin için farkı nedir? Bunların hepsi kavramdır. 

Birisinin seninle yaptığı tamamen benzersizdir, 
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onun yaptığını başka birileri yapamaz, aynı gibi 

görünür ama değildir. Her kişi seni tamamıyla 

farklı bir tarzda sever. Çok eşliliği ya da serbest 

seksi savunmuyorum, sadece üzerinde derin 

düşünmen için konular sunuyorum. İki kişi 

arasındaki en önemli şey, açık ve dürüst iletişimdir 

ki bu da genelde en zorudur çünkü incitmekten 

kaçınırız veya kaybetmek istemeyiz. Çiftler her 

şeyi birlikte konuşabilmelidir, örneğin ne 

istediğini, ne hissettiğini söylemeli ve onu da 

paylaşması için cesaretlendirmelisin. Aranızda 

iletişim yoksa, bu gerçek bir ilişki değildir ve belki 

de gerçek sevgi de değildir. 

      Birisi seni bugün seviyor diye yarın da sevmek 

zorunda değildir, insanlar fikir değiştirebilir. Seni 

terk edebilir, hastalanabilir, senin kim olduğunu 

unutabilir ya da başkasına âşık olabilir, hatta 

ölebilir. Güvenebileceğin tek gerçek sevgiye, 

kendine duyduğun sevgi veya evrensel koşulsuz 

sevgiye dön. O seni asla terk etmez, her zaman 

buradadır, her zaman hazırdır. 

      Elbette şimdi burada, bizimle olmayan birini 

sevebiliriz ama bunun kavramsal olduğunu 
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anlamalıyız. Tabii ki kişi gerçektir ama ne yaptığını, 

kimlerle olduğunu, hatta yaşayıp yaşamadığını bile 

bilemeyiz. Birisi senden ayrılır gider ve aniden 

ölüverir, bu insan hayatının kırılganlığıdır... 

İnsanlar böyle bir şey olunca perişan olurlar ama 

ne bekliyordun? Ölümsüzlük mü? Bu kişinin senin 

yaşamındaki yerinin, SANA FAYDA 

SAĞLAMAK olmasını mı bekliyordun?? Ya da 

SENİ mutlu etmek? Bu biraz bencilce değil mi? 

İnsanların seni eğlendirmek ve keyiflendirmek için 

mi burada olduğunu düşünüyorsun? Ona, 

“BENİM erkek arkadaşım” “BENİM kızım” 

deriz, oysa o, rüzgâr ve yıldızlardan daha fazla 

senin değil. O kişinin kapıdan çıkıp gideceğini, onu 

belki de bir daha hiç görmeyeceğini hayal et. Bu 

kavramla yaşasaydın ona nasıl davranırdın? Tabii ki 

bağışlama, kabullenme, nezaket, sevgi ve saygı 

ile.  SEVDİĞİN insanlara nasıl davranıyorsun? 

Genellikle aşağılayarak,  kıymetini bilmeyerek, 

SENİN için her zaman burada olmasını ve senin 

istediğin şekilde konuşmasını, davranmasını ve 
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düşünmesini bekleyerek! Gençler, ailelerine karşı 

böyle davranıyor. Bu davranış şekli kişinin kendisi, 

ailesi veya dünyayla huzurlu ve ahenkli bir ilişki 

kurmasına engel olur. Bunu kendi içinde görmeye 

çalış.  

      Çoğu kez birisi öldüğünde onu daha fazla 

sevmiş, saymış olabilmeyi arzularız ama artık çok 

geçtir. Kendini ve onu, ŞİMDİ sev.  

 

O halde, öncelikle kendimiz için şunları 

dileyebiliriz; 

Güvende, huzurlu ve sağlıklı olayım! 

 
Bunu hisset ve sonra şunu dile; 

Nerede olur(lar)sa olsun(lar) 

güvende, huzurlu ve sağlıklı 

olsun(lar)! 

 
Ve şunu da ilave edebilirsin; 

Kim(ler)le birlikteyse(ler), her ne 
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yapıyorsa(lar), 

güvende, huzurlu ve sağlıklı 

olsun(lar)! 
       

Bu saf, koşulsuz sevgidir. Karşılığında hiç bir şey 

beklemeden sevmektir. Birileri sana özen 

göstersin ya da göstermesin, sen onlara gerçekten 

özen gösteriyorsundur. Bu dilek evrenseldir, tüm 

varlıklar aynısını ister. Hiç kimse bunun aksini, yani 

korku içinde ya da tehlikede olmayı, stresli, 

tedirgin, hasta ya da  aciz halde olmayı dilemez. 

Herkes tehlikeden uzakta olmayı, beden ve zihin 

sağlığının güvende, kalbinin sorunsuz ve huzur 

içinde, bedeninin ise sağlıklı ve güçlü olmasını ister. 

Diyebiliriz ki bu kendin, diğerleri ve bu dünyadaki 

herkes ve hatta her formda ve her yerdeki tüm 

varlıklar için, oldukça bütünsel bir dilektir! 

 

Her yöndeki tüm varlıklar 

güvende, huzurlu ve sağlıklı olsun! 
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“Beni hiç kimse sevmiyor!” 

      Kendin için böyle düşündün mü hiç? Hatta 

bazıları bunu yüksek sesle söyler, ne kadar 

üzücü!  Çoğumuz  başkalarının bizi sevmesine 

bütünüyle muhtacız, gerçek ve saf sevginin zaten 

her an bizimle olduğunu bilemeyecek kadar 

cahiliz.  Sevgiyi hissedip hissetmememiz,  mutlu ve 

halimizden memnun olup olmamamızla yakından 

ilgilidir. Belki de bizi gerçekten mutlu eden şey,  

gerçek sevgi olabilir mi? İçimizde evrensel, saf 

sevgiyi hissettiğimizde, kendimizi tam hissederiz, 

başka bir şeye ya da birine ihtiyaç duymayız ya da 

istemeyiz, yüreğimizde hoşnutluk vardır ve 

kendimizi zengin, hayat dolu ve tamamlanmış 

hissederiz! Tatmin olma hissi, acıyı def eder. 

Hatta bedeninde bir ağrı ya da çevrende kargaşa 

varken bile, sevginin saf enerjisi akmaya devam 

eder ve kendimize bu gerçeği hatırlatıp tekrar ve 

tekrar bu gerçeğe bağlandığımızda, nerede olursak 

olalım; kendimizi evimizde hissederiz; içimizde ne 

korku, ne endişe… Sadece huzur ve güven! 

İstediğin şey bu, değil mi? 

      O zaman, kendine “beni hiç kimse sevmiyor” 
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dediğin bir dahaki sefer, bunun sadece egonun 

kendisine acıyıp daha fazla ilgi ya da sevgi 

alabilmek için yarattığı bir hikâye, bir kavram 

olduğunu kendine hatırlat. Bu olumsuz, gereksiz ve 

çocukça bir şey! Hatta kendine “Bu doğru mu?” 

diye sorabilirsin.  Eğer doğru ise, kendini sevmen 

için iyi bir neden var demektir! 

 

Kendine bunları hatırlat; 

 

Sevgi her zaman vardır. 

                 Sevgi evrenseldir. 

Sevginin sahibi yoktur. 

                 Sevgi gelir ve gider, 
 

BEN SEVGİYİM! 
 

      Öyle görünüyor ki herkes, ilk insanın ortaya 

çıkışından beri, sevgiyi arıyor. Birincisi, hiç 

kaybetmemiş olduğun ve hep seninle olan bir şeyi 

bulamazsın. İkincisi, onu “bulmanın” en iyi yolu 
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aramaya son vermektir. Aynı zamanda, daha 

fazlasını da alamazsın, zaten bütün bolluğuyla, 

burada ve şimdi mevcuttur. Bay/Bayan Açgözlü, 

daha ne kadar istiyorsun? 

 

KENDİNDEN NEFRET  
      Bu öyle hayret verici bir olgudur ki, bazıları 

kendine nefret duymanın ne olduğunu hayal bile 

edemezken, diğerleri tüm yaşamları boyunca 

bununla yaşar. Geçen gün dalgaları yakalamaya 

çalışarak sörf yapıyor ve oradaki kişilerle çene 

çalıyordum. İçlerinde, koşullarla ilgili durmadan 

homurdanan biri vardı (ki ben o koşulları 

seviyordum!). Oradaki bir genç kız onun ulaşmak 

istediği dalgayı kapınca, adam ona taciz edici kötü 

şeyler söyledi ve kız bundan çok rahatsız oldu, 

çünkü özellikle yapmamıştı; onu görmemişti. Kıza 

dedim ki; “ Boş ver, o seninle karşılaşmadan çok 

öncesinde de öfkeliydi!” Ve gerçekten de öyleydi. 

Koşullarla ve diğer kişilerle ilgili tüm yakınmaları 

aslında kendisine olan nefretiydi ve bunu 

başkalarını ve çevreyi suçlayarak yapmaya 

çalışıyordu, bu çok üzücü bir şey. Normalde, bu tür 
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kişilere doğal tepkimiz, onlara öfkeyle karşılık 

vermektir ama tabii ki bunun hiç kimseye bir yararı 

olmaz. Bu tür insanlarla karşılaştığımızda yapılacak 

en iyi şey tepkisiz kalmak ve kesinlikle düzeltmeye 

çalışmamaktır. Ama içimize dönerek, kendimizde 

de bu tür eğilimlerin olup olmadığına bakmalıyız. 

Bunu yaptığımızda çoğu zaman aynı eğilimlerin 

kendimizde de olduğunu görürüz. Böylece onlar 

bizim öğretmenimiz olur ve bunun için onlara 

sessizce teşekkür eder, önlerinde eğiliriz. Onlar 

da sadece kendi şartlanmalarının sonucu oldukları 

için, onları bağışlarız. Onlar için şefkat de 

duyabilir ve kendi zihinlerindeki acılardan 

kurtulmalarını dileyebiliriz.  

 

      Aşağıdaki kelimeler sana ne hissettiriyor? 

       Zihnin bir hapishanedir! 

       Yüreğin buna herhangi bir tepki gösterdi mi? 

      Karşı çıkma ya da direnme var mı?      

      Hapishanede olmaktan nefret ederdin, öyle 

değil mi?  İşte bu yüzden bazı kişiler kendinden 

nefret eder, çünkü kendilerini kendi zihinlerinde, 

kavramlarında, hikayelerinde tuzağa düşmüş gibi 
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hissederler ve sanırım bu doğru. Kendinin bir “Ben” 

ve bir “Benim” olduğuna inanıyorsan, o “Ben” ve 

“Benim”’in içinde sıkışıp kalmışsın demektir. Bu 

hikâyenin aktörü olmak, sevsen de sevmesen de o 

rolü oynamak zorundasındır! Sonra insanlar bu 

hapishaneden kaçmak ister, kendi zihinlerinden 

kaçmak ister. Bu durum, en umutsuz olanları 

intihara bile sürükleyebilir çünkü başka hiçbir çıkış 

yolu olmadığını düşünürler. 

 

“Çıkış” yolu, uyanmak ve hiçbir 

zaman “İçeride” olmadığını 

görmektir! 

“İçerisi” yoksa “Dışarısı” da yoktur! 

Bu kadar basit! 

Ne büyük bir rahatlama! 
 

      Bunun anlamı şudur; her birimiz kendi 

hikâyelerimizde yaşarız ve iki ayrı hikâye hiçbir 

zaman birleşerek tek bir hikâye haline gelemez ve 

işte bu yüzden kendimizi yalnız ve karmakarışık 
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hissederiz. Kendimize öfkeleniriz çünkü kendimize 

ve başkalarına acı çektirdiğimiz için kendimizi 

suçlarız. Öyle görünüyor ki bazı kişiler, her şey için 

kendilerini suçluyor. Anlaşıldığı üzere, 

kendimizden kaçamayız, kendimizi olduğumuz gibi 

kabullenmeliyiz fakat çoğu insan kendini olduğu 

gibi kabul edemez, başka biri olmak ister ve 

kendini sıkışmış ve tuzağa düşmüş gibi 

hisseder.  İyi haberler de var! Her an yeni bir 

andır, daha önce senin tarafından düşünülmemiş 

olduğu için, zihnindeki her bir düşünce, yenidir. 

Ağzından çıkan her kelime, yaptığın her eylem 

yenidir. 

                                                                             

   O HALDE, SIKIŞMIŞ DEĞİLSİN, 

HİÇBİR ZAMAN DA DEĞİLDİN! 

BU MÜMKÜN DEĞİL! 
 

      Sıkışmış olduğunu düşünmüş olan “Sen” şu anda 

değişerek, yepyeni bir “sen” oldu! Ve şimdi başka 

bir “sen” var. Bir andan diğer ana geçerken, sen 

hiçbir zaman aynı sen değilsin. Bunu tam olarak 
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idrak edersen,  hiçbir zaman depresif olmazsın ya 

da kendinden nefret etmene gerek kalmaz. Nefret 

ettiğin sen, hangi “sen”? Az önce yok olan sen  mi? 

Ya da bir dakika öncede kalan sen mi? Ya da bir 

gün, bir hafta, bir ay, bir yıl, on yıl önceki sen mi? 

Kalıcı ve değişmeyen bir “sen” yoktur.  Olan tek 

şey,  sürekli değişerek akan deneyimler, 

düşünceler, duygular, tepkiler ve enerjilerdir.   

      Kendinden nefret, tüm dünyayı karanlık 

gösterir, bunu fark etmiş miydin? Öfkeli 

olduğumuzda, tüm dünyamız kapanır ve biz sadece 

öfke duyduğumuz şeyin ufak bir resmini görürüz. 

Kendi hikayemizde kayboluruz ve başka kimsenin 

bakış açısını göremeyiz. Bu durumda olan biriyle 

konuşmak zordur, o kişiyle değil de sadece öfke ile 

konuşmak gibidir. Aynı şeyi fazlaca alkol içmiş 

birisi için de söyleyebiliriz; o kişiyle değil, alkolle 

konuşursunuz çünkü ayıkken kişinin davranışı ve 

konuşması oldukça farklıdır. Bunama da aynıdır, 

kişiyle değil de bunama ile konuşursunuz. Sanki 

kişinin içi boşalmış ve anlamsız bir zihin durumu 

ona hâkim olmuştur. Sevilen kişilerin böylesi bir 

zihinsel hastalığına şahit olmak, üzücü ve zordur. 
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Böyle bir durumda tek yapman gereken onları kabul 

ederek, zamanlarını sakin, rahat ve keyifli 

yaşamalarına yardımcı olmaktır. 

      Öfke çoğunlukla kontrolü kaybedince ortaya 

çıkar. Ego kontrolü sever ve birini ya da bir şeyi 

kontrol edemeyeceğini hissedince endişeli, 

engellenmiş, sabırsız ve öfkeli olur. Kendilerinden 

nefret eden kişiler, belki de aslında hiçbir şeyi 

kontrol edemedikleri gerçeğini görmüşlerdir. Zihin 

sadece nedenler ve koşullar arasında sebep sonuç 

ilişkisi kurar, ancak bunu anlamadıkları için, olan 

bitenden kendileri dışındaki kişileri ya da 

durumları sorumlu tutuyorlar. Ne kadar yazık! Ne 

büyük bir enerji kaybı, ama öte yandan gerçeği 

idrak etmek, yaşamlarındaki güzellikleri ve kişileri 

takdir etmek, yaşamı kutsamak için  bu dersi 

öğrenmeleri gerekir. 

      Gerçeği idrak edebilmek için hepimiz bir 

dereceye kadar acıdan geçmeliyiz. Aslında insanlık 

âleminin, acıyı ve acının nedenlerini, acıdan 

kurtulunabileceğini ve acıdan kurtulmanın yollarını 

öğrenmek için var olduğunu düşünüyorum. Acı 

çekmeden ondan nasıl kurtulabiliriz ki? 
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Her zaman mutluluk, memnuniyet,  

refah, keyif ve özgürlüğe sahip 

olsaydık ve 

bunları karşılaştırabileceğimiz 

hiçbir şey olmasaydı, 

hiç birinin anlamı olmazdı. 
      Bu üzerinde çok derin düşünmemiz gereken 

önemli bir noktadır; dünyada olumsuz şeyler 

olmasaydı, o zaman şikâyet edecek hiçbir şey 

olmazdı, her şey olumlu ve tatminkâr olurdu, peki 

sonra? Aslında, cennet alemi gibi olurdu ama öyle 

değil. Burası insanlık alemi ve burada Yin ve Yang’ı, 

olumlu ve olumsuzu, acıyı ve zevki, aydınlığı ve 

karanlığı, acı çekmeyi ve hoşnutluğu deneyimlemek 

zorundayız. Bu dünya dengesiz filan değil ve 

kendini yeniden dengelemeye çalışmıyor. 

Dünyadaki her şey, zihnin ve bedenin de dahil 

olmak üzere, dengededir, biz sadece farkında 

değiliz ve benim bunun için bir şey yapmam 

gerekmiyor! Zaten, izlemek ve öğrenmenin 

dışında  hiçbir şey yapamam, hepsi bu. 
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Rahatla, 

doğru dersi,  

doğru bir şekilde anlamak için, 

her zaman doğru yerde ve 

doğru zamandayım. 

GÜVEN! 
 

Şu anda okumayı bırak, 

yürüyüşe çık 

ve son  noktayı zihninde tut… 

Daha sonra tekrar buraya dön. 
 

Kendinden Nefret - devamı 
      Kendinden nefret, öfkedir ancak bunun aslında 

yanılgıdan kaynaklandığını düşünüyorum.Sanıyorum 

ki gerçekte neye öfkelendiğimizi bile bilmiyoruz. 

Bunun dış dünyaya yönelik olduğunu düşünüyoruz 

ama değil. O zaman aşağıdaki soruları birer birer, 

derin bir şekilde kendimize sormalı ve bir yanıt 
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bulmalıyız; 

GERÇEKTEN, neye kızgınım? 

İçsel kızgınlığımın nedeni nedir? 

Kendimden ne zaman nefret etmeye 

başladım? Neden? 

GERÇEKTEN ne istiyorum? 
      Bu soruları ve yanıtlarını yazabilirsin. Her 

seferinde bir soru üzerinde çalış ve bunun için 

birkaç gün ya da bir hafta ayır. Bunu, üzerinde 

derin düşünülmesi gereken bir tema olarak algıla. 

Aklına gelen HERHANGİ bir yanıtı yaz, 

mantığını çalıştırma, herhangi bir durumla 

gerekçelendirme; sadece o anda zihninde beliren 

herhangi bir şeyi yaz. Sonra bunları tekrar oku ve 

hangisi sana en gerçek geliyorsa, günlük yaşantında 

buna daha çok dikkat et. Bu şekilde düşündüğün 

için kendini asla suçlama, bunlar yalnızca eskiden 

gelen programlamalardır. Ancak kendi içinde ne 

kadar yıkıcı olduğunu gör ki zihnin kendine şefkat 

duymaya başlasın ve yavaş yavaş (ya da çabucak) 

eski programları bırakıp yerine, eğer hala 
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kendiliğinden ortaya çıkmadıysa, bağışlama, 

şükretme, minnettarlık, şefkat veya merhamet 

programlarını yükle. 

 

MÜKEMMELİYETÇİLİK  
      Bu da bir başlayınca  günlerce devam 

edebileceğim bir diğer başlık. Neyse ki 

düşündüğüm kadarını  yazma  konusunda tembelim 

onun için sizi,  benim uzun ve karışık yazılarımı 

okumak gibi sıkıcı bir  işten  kurtarıyorum.  

      Kendimdeki mükemmeliyetçiliği bulduğum 

zaman çok şaşırmıştım. Yaşamımda hiçbir şeyi 

mükemmel yapamadığım için hayal kırıklığına 

uğramış bir mükemmeliyetçi olduğumu idrak ettim. 

Her zaman her şeyin, herkesin ve kendimin de 

mükemmel olmasını istedim ama bu asla olmadı. Ne 

zamandan beri sürdüğünü bilmediğim bir 

programlamayı fark etmiştim. Bilmiyorum ama bu 

programlama herhalde kendimi ilk hatırladığım 

zamandan beri sürüyordu. Her şeyin mükemmel bir 

denge ve simetri içinde olmasını istiyordum. Bir 

odadayken, örneğin birinin oturma odası gibi, bir 

şey çarpık ya da düzensiz duruyorsa zihnim her 
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seferinde ve hemen onu düzeltmek istiyordu, bu 

bir tablo, bir masa örtüsü ya da mobilya olabilirdi. 

Zihnimin nasıl şartlandığını fark ettiğim için 

kendimi çok şanslı buluyorum, bu “ben” değildim, 

sadece bir şartlanmaydı.  Şimdi bedenimi olduğu 

haliyle kabul edebildiğim gibi, diğer insanları ve 

dünyayı da olduğu gibi kabul edebiliyorum. Bu 

müthiş bir rahatlama! 

       Mükemmeliyetçilik kişinin kendine acı 

çektirmesinin en büyük nedenlerinden biri! Bu 

dünya mükemmel değil, bu da onun özelliklerinden 

birisi. Eğer tüm dünya, her şey ve herkes 

kusurluysa, işte o zaman bu mükemmeldir! Hahaha! 

MÜKEMMEL ŞEKİLDE KUSURLU! 
      İster hoş ister  nahoş olsun, egomuz 

cehaletinden ötürü hiçbir şeyden memnun değildir. 

Değişmeyen arzusu yüzünden, sadece hoş olanı 

ister ve hoş olmayan her şeyi düzeltip, hoş hale 

getirmeye çalışır. Benzer şekilde, sanki bu 

dünyada yeri yokmuş gibi ya da var olmaması 

gerekirmiş gibi, hoş olmayan her şeyi reddeder. 

“Olmamalı” sözcüğü ve bu sözcüğün ağabeyi olan 
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“olmalı” sözcüğü, yaşamlarımızda büyük sorun 

çıkartır. Bu sözcüklerin olduğu yerde, gerçeğe 

karşı bir direnç vardır. 

Aslında, gerçekte, “Olmalı” ya da 

“Olmamalı” yoktur 

Sadece OLAN vardır. 
      Her şey nasılsa öyledir, o kadar! Dünya 

kirletilmemeli, insanlar böyle davranmalı ya da 

fakirlik veya hastalık ya da dünyada herhangi 

“yanlış” şeyler olmamalı demek boşunadır. 

Üzgünüm arkadaşlar, bu böyledir, o 

kadar!  Elbette, değişimi sağlamak ve dünyayı 

“daha iyi” bir hale getirmek için çalışabiliriz, bunu 

hep birlikte “yapmalıyız,” ancak gerçek şu ki, 

bazıları önemser diğerleri önemsemez, bazıları 

yardım eder diğerleri engeller. Önemli olan şudur, 

kalbini izle ve sana kendin ve tüm dünya için  ne 

doğru, yararlı ve hayırlı geliyorsa onu yap.  

      Bu insanlık alemi olumlu ve olumsuz, Yin ve 

Yang, aydınlık ve karanlık, iyi ve kötü, vs. 

karşıtlıklarla dengelidir. Her zaman böyle 

olmuştur. Sen doğmadan önce de böyleydi, şimdi de 
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böyle ve sen öldükten sonra da böyle olacak, o 

zaman bunun için ne yapacaksın? Dünyayı mı 

değiştireceksin, kendini mi? Her iki seçenekle de 

ilgili kötü haberlerim var. İlkini gerçekten 

yapabilmek için önce ikinciyi yapmak gerekir, ancak 

ikincisi kişisel bir seçim değildir, evet bu doğru, hiç 

şansın yok. “Sen” diye bir şey olmadığına göre, 

herhangi bir şeyi sen nasıl değiştireceksin? 

 

Yaşamın Kişiliği Olmayan Doğası, “SEN” 

DİYE BİRŞEY YOKTUR!  
      Yaşamda kişiliği olmayan  bir sistem 

çalışmaktadır bunun da senin küçük egonla bir ilgisi 

yoktur. Büyük ihtimalle bunu daha önce hiç 

duymadın, duyduysan bile inanmadın ve hatta şimdi 

de inanmıyorsun. Önemli değil, yine de sana bunu 

anlatmayı deneyeceğim. 

      Bu âlemin, senin kişisel seçimlerine göre değil, 

neden-sonuç doğal sistemine göre çalıştığını 

yazmıştım. Bazıları buna Tanrı der, diğerleri 

kader, karma, ruh ya da bilinç, hatta doğa ya da 

enerji der. Nasıl adlandırdığının bir önemi yok, o 

bir varlık değil, varoluş değil, kişilik de değil. Diğer 
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varlıkları ve şeyleri kontrol eden tek bir varlık yok, 

bu mantıklı bir şey değil.  Bütün gün oturup hiçbir 

şey  yapmasan bile evren yine de senin niyetine 

bakmaksızın değişir. Otlar büyüyor, çocuklar 

oynuyor, yedikleriniz hazmediliyor, kalbin atıyor, 

nefes kendiliğinden oluyor, zihin çalışıyor, 

düşünceler geliyor ve gidiyor, duygular, uyku ve 

arzular, bıkkınlık, odaklanma ve tüm deneyimler 

gerçekleşiyor ama “sen” hiçbir şey yapmıyorsun! 

Öyleyse bunları “kim” “yapıyor”? Veya belki de şu 

daha iyi bir soru; NE oluyor? Bu daha mantıklı. Bir 

saniye önce olan şey şu anda olana sebep oldu, bunu 

görebiliyor musun? Son andaki deneyim bu 

andakine sebep oldu, hepsi bu. Çok basit değil mi? 

O kadar basit ki anlayamıyoruz! Çok tuhaf ama öyle 

çok düşünüyor, öyle çok analiz ediyor ve yaşamda 

her şeyi öyle karışık hale getiriyoruz ki basit 

gerçeği, yaşamın burada ve şimdi nasıl 

gerçekleştiğini göremiyoruz. Gerçek şu ki Neden 

Sonuç ilişkisi doğanın yasasıdır ve hiçbir  sahibi 

yoktur. Hiç kimse, hiçbir ırk ya da din bu gerçeği 

sahiplenemez, bu evrenseldir ve her birimizi aynı 

şekilde etkiler ve her yenilenen anda, gerçekle 
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ilgili benzersiz ve bireysel deneyimlerimiz vardır.  

      Sanıyorum ki her birimiz derinlerde bir yerde, 

gerçeği biliyoruz ancak bir kişinin ya da bir şeyin 

bunu bize hatırlatmasına ihtiyaç duyuyoruz ve 

benim amacım da bu. Burada yazdıklarımı okuduğun 

için ister inan ister inanma, ister beğen ister 

beğenme, hem bakış açın hem de zihnin değişti.  

Bunları değiştiren sen değilsin. Gerçek şu ki bunu 

okuduğunda, bir önceki şartlar ve koşullanmalara 

bağlı olarak bir etki oluştu. Zannettiğin gibi bir 

“Ben” olmadığını hayal etmek gerçekten zor. Bu 

beden kesin olarak şu anda burada, bu zihin kesin 

olarak şu anda çalışıyor ama ben neyim? 

 

Ben beden, zihin ya da her ikisi birden miyim ya 

da hiçbiri miyim?  

Hiç biri olmama olasılığım var mı? 

O zaman ben neyim?  

Ben bir ruhum, enerjiyim, akışım, doğayım, 

Tanrıyım, SEVGİYİM, bilincim, işte bu! 

Bu anda yapmakta olduğun şeyin arkasındaki 

enerji ne?  

Bu enerji yaptığın kahvaltı/ yediğin besinden mi 
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geliyor? 

Öyleyse, besin enerjiyi nereden alıyor? 

 

      Besin bir enerjidir, bütün fiziksel şeyler 

enerjinin formlarıdır, hatta hava, ışık, ısı ve boşluk 

da enerjidir. Tamam, o zaman zihninin 

arkasındaki enerji ne?  

      Bu fiziksel değil zihinsel enerjidir, besinlerden 

ya da fiziksel dünyadan gelmez. 

Peki, o halde zihinsel ya da ruhsal enerjinin 

kaynağı nedir veya nerededir?  

      Güzel bir soru, öyle değil mi? Ben şahsen bunun 

cevabını bilmiyorum, cevabı belki de yoktur, bazı 

soruların cevapları yoktur ya da cevapsızlığı onun 

yanıtıdır. Gerçek şu ki bunu hissedebiliyorum, her 

deneyimde akan bir “sessiz vızıltı” ya da “uğultu” 

vardır, tıpkı TV’yi ya da gece odanın ışığını 

açtığımızda gelen ışık, dünyayı canlı kılan güneş 

ışığı ve aydınlık gibi. Henüz görünmeyen ve 

tanınmayan, ancak her olayın arkasında var olan 

sebep ve sonuç yasası gibi.  

      Burada üzerinde durduğum eeeeennn önemli 

nokta, nihai gerçekte mükemmeliyetçiliğin,  sadece 
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bir kavram olduğudur. Ama biz kendimizin ve 

dünyanın varoluş gerçeğini anlayamıyoruz ve bu 

yüzden her şeyi kişisel algılıyor ve her şeyi bizim 

olmasını istediğimiz şekilde değiştirme ve 

düzeltme gücümüz ya da sorumluluğumuz olduğunu 

sanıyoruz. Bu  gerginlik yaratan, yorucu, hayal 

kırıklığına vs. uğratan bir şeydir ancak bundan bazı 

iyi sonuçlar da çıkıyor. Dünya ile ilgili olarak hayal 

kırıklığı yaşıyoruz; herkese, gezegenimize yardım 

etmek için çok çalışıyoruz ama tam bir şeyleri 

başarmışken başka bir şey gelip her şeyi bozuyor. 

İnsanoğlunun dünyasıdır böyle. Bu durum da bizi 

bırakmaya, vazgeçmeye, olana ve her şeyin olduğu 

gibi olmasına teslimiyete götürüyor. Haydi şimdi 

bununla yüzleşelim, bu yüzleşmeyi şimdi şu anda 

veya ölüm döşeğinde yapabilirsin, yeterince 

uyanıksan şimdi, çok fazla zamanın varsa da ölüm 

döşeğinde yaparsın. Bakımevindeki annemi ziyaret 

ettiğim zamanlarda, orada yaşayan genç ya da yaşlı 

her bireyin yaşama teslim olmuş olduğunu ve er ya 

da geç ölüme de teslim olacağını fark ediyorum. 

Yaşamdan vazgeçmiş değiller, onunla mücadele 

etmekten vazgeçmişler. En azından birçoğu kendini 
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oluruna ve akışa bırakmış. Bunu yapamayanları 

açıkça görebilirsiniz; hala bilinçsizce yakınıyor, 

sızlanıyor, endişe duyuyor ve hem kendilerine hem 

de çevrelerine acı çektiriyorlar. 

Bu yaşlı insanların dünya hakkında konuşup şikâyet 

etmelerini görmek ilginç, ama bu konuda 

yapabilecekleri HİÇBİR şey yok. Bizler 

direnmeye, mücadele etmeye, şikâyet etmeye ve 

endişe duymaya programlandık. Ne kadar yazık. 

Oysa rahat, huzurlu, neşeli, sevecen, eğlenceli, 

şefkatli, yardımsever vs. olabilirdik.  

      Teslim olmak ve vazgeçmek, hiçbir şey 

yapmamak demek değildir. Dünyada iyi şeyler 

yapmamak demek de değildir; en basit izahı, bu 

yaşamda istediklerine ulaşmak için strese girmeye 

ve mücadele etmeye gerek olmadığıdır. Sana başka 

şeyler öğretildiğini biliyorum, ben de öyleydim ama 

sonra fark ettim ki bir işi stres, korku ve endişeyle 

de yapsam, rahat, sakin ve huzurlu da yapsam aynı 

sonucu elde ediyorum. Çoğunlukla, aslında akışta 

olan bir şeyi elde etmek için gereksiz güç ve çaba 

harcıyoruz. Öğrenmemiz gereken, herhangi bir 

şeyin ya da işin içeriğindeki doğal akışı belirleyip 
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bu akışla bağlantı kurarak, onunla sörf yapmak. 

Ortada bir mücadele varsa, bu  sana “yanlış” bir 

şeyler olduğunun gösterir, orada direnç vardır. 

Direnç iyi ya da kötü değil, bir işarettir, normal ve 

doğal ama genelde gereksizdir. Aslında, çok fazla 

çabalıyoruz. Bunu test edip, kendin görebilirsin. 

Çok çaba sarf ediyor muyum? Ne için? Nerede? Ne 

zaman? 

      Umarım bu sözcükler, zihninin değişimi için 

aracı olabilir. Böylece her eylemin, kelimenin ve 

düşüncenin nasıl doğal olarak oluştuğunu görecek 

ve zahmetsizce doğaya ve onun mükemmel 

yöntemlerine teslim olmayı öğreneceksin. Bu stresi 

azaltarak kabullenme ve huzur yaratabilir 

      Hiç mükemmel biriyle karşılaştın mı? 

Mükemmel bir insan var mı? Eğer karşılaştıysan, 

onları mükemmel yapan neydi ve onların mükemmel 

olduğunu herkes kabul ediyor muydu yoksa sadece 

belli birkaç kişi mi kabul ediyordu? Ben mükemmel 

değilsem eğer, insanlar da, dünya da mükemmel 

değil. O halde neden mükemmellik bekliyoruz? Bu 

bize öğretilen bir şey mi? Toplumumuz 

“mükemmellik treninde” ve bizler de aynı 
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anlaşılmayan şey ile mi kandırıldık? Neyse ki, çok 

şükür hepimiz değil, bazılarımız “mükemmellik 

yanılgısından” uyandı, oradan çıktı ve dünyanın, 

insanların, bu bedenin ve zihnin kusurlarını 

kabullendi. Ohhh, ne büyük bir rahatlama! Bu ufak 

mantrayı hatırla: 

Dünya ve üzerindeki herkes 

ve her şey, 

MÜKEMMEL ŞEKİLDE KUSURLU! 
      Yüksek beklentilerin olduğunda yüksek hayal 

kırıklıkları yaşarsın, basit beklentilerle yaşam 

kolaylaşır ve hoşnutluk günlük yaşamın bir parçası 

olur. 

 

Bunu hayallerinin ya da tutkunun 

olmaması 

ya da gelecekle ilgili plan 

yapmamakla karıştırma! 

Burada söylemek istediğim bunlar 

değil!! 
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      İstediğin kadar hayalin, planın ve amacın 

olabilir ama onlara bel bağlama çünkü her şey 

olabilir. Dünya, bedenin ve zihnin sürekli değişiyor 

ve tüm koşullar değişebilir, bunu her zaman hatırla. 

Bir plan yap ve uygulamaya başla fakat kendine her 

zaman şunu hatırlat: “Bu bir deney, nasıl 

sonuçlanacağını bilmiyorum, elimden 

gelenin en iyisini yapıp, gerisini 

bırakacağım!” 
      Diğer yandan planlan yapmadan, hayatı 

doğaçlama yaşamak da ilginç bir deneyim. Bazıları, 

“Oh, ben hayatımı günü gününe yaşıyorum!” derler. 

Ama bunun anlamını tam olarak anladıklarını ve 

yarından hiç bir şey beklemeden yaşayabildiklerini 

sanmıyorum. Bu hoş bir düşünce ancak gerçekten 

bu şekilde yaşarsanız, olan her şey bir sürprizdir! 

Beklentisiz yaşandığında, her gün mucizeler olur. 

Evrensel akışı kişisel arzuların yerine koyduğunda, 

yaşamın telaşlarından uzak bir yolculuk başlar, bu 

da seni dönüştürür, açar ve ışığın kendisi gibi 

aydınlık yapar! Sen ne istiyorsun? 
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      Mükemmeliyetçiliğe geri dönelim. Uzun süre 

önce zihnimde yaşayan bir “mükemmel ben” 

olduğunu fark ettim. O mükemmel bir şekilde 

yürüyor, konuşuyor, oturuyor, hareket ediyor, 

bakıyor ve ses çıkarıyordu. Bunu kısmen kadınların 

davranışlarını gözlemleyerek buldum. Kadınlar 

mağaza vitrinleri, araba camları, aynalar ya da 

kendilerini herhangi bir şekilde yansıtan objelerde 

ve hatta cep telefonu ekranlarında bile kendi 

yansımalarına  bakıyordu. Zihinlerinde, güzel olma 

isteği ya da zaten güzel oldukları ve bu imajı 

sürdürme isteği vardı. Şöyle ki, zihinlerinde 

kendilerini Barbie bebekler gibi görüyorlar ama 

kendi gerçeklikleri ile ilgili sürekli şikâyet ediyor 

ve hayal kırıklığı yaşıyorlardı. Bu, kişinin kendi 

yarattığı ve sürdürdüğü bir acı ve gerçekten 

gereksiz. 

      Eğer bunun arkasını görüp bedenine, zihnine, 

ailene, arkadaşlarına, insanlara ve dünyanın 

oluşumuna koyduğun standartları  bırakırsan 

sadece kendinin değil, başkalarının ve hatta her 

şeyin acıdan özgürleştirir ve onları kendi 

mükemmeliyetçilik beklentinden kurtarırsın.  
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      Gülünç gelecek ama mükemmeliyetçiliğin 

kendisi de bir kusur olarak görülebilir! Bunu anlıyor 

musun? “Mükemmel” bir zihin mükemmellik 

beklentisine girmez, özgür ve açıktır, her şeye 

hazırdır çünkü her şey olabilir. Zihnini bağışla, bu 

senin hatan değil, sadece geçmiş koşullar ve 

deneyimlerin sonucu, hepsi bu. 

 

Hırs 
      Kendimizi, çevreyi ve dünyayı geliştirmek için 

hala uğraşıyor olabiliriz. Ancak bir taraftan da 

bunları yapanın “ben” olmadığını ve hepsinin sadece 

süreçler olduğunu zihnimizin bir tarafında tutmak 

gerek, bunu izlemek çok eğlenceli! Beklentileri 

azaltınca ya da kaldırınca, yaşam çok güzel 

görünüyor! İş hayatı bir eğlence, işe gidip gelmek 

her gün bir tatile gitmek, hatta bir iş günü bile bir 

macera gibi oluyor! Doğru bilgiyle, yaklaşım 

değişir, zihin değişir ve sonrada bütün  dünyan 

değişir! Hırslarının da değiştiğini görebilirsin. Bazı 

zenginlere bakın, mutluluğun para olmadığını fark 

ettiklerinde paralarını başkalarına vermeye karar 

verirler. Aslında, en çok haz veren şeyler basit 
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olanlardır.  Bu modern rekabetçi toplumda, amaç 

ve hırslarımızın  baskısı altındayız. Neyse,  ben 

değilim ve bunun için de çok mutluyum. 90’li yılların 

başında hedefim, iyi bir insan olmaktı, hepsi bu! 

Oraya doğru ilerliyorum, yavaşça, hala mükemmel 

değilim, hahaha! Bir zamanlar öğretmen olmak 

istedim ama “öğrencilerin” hem benim kadar 

hevesli olmasını hem de benimle aynı sonuca 

varmalarını beklediğimi ve bunun hiçbir zaman 

gerçekleşmediğini gördüm. Şimdi ise insanları 

oldukları gibi bırakıyorum, benim tavsiyemi kabul 

etmezlerse ne olur ki? Bunun benimle bir ilgisi yok. 

O tavsiyenin bende işe yaradığını biliyorum, hepsi 

bu. Bağışlamaya inanan ve uygulayan dünyadaki tek 

kişi de olsam, önemli değil çünkü bunun benim için 

iyi ve doğru olduğunu biliyorum!  

      Her yerde, insanların ihtişamlı sanrıları var. 

Gelecekle ilgili hayal kurmakla öyle meşguller ki 

şimdiyi yaşayamıyorlar. İleride rahat etmek için 

çok çalışıyor, para biriktiriyorlar. Ben şimdi rahat 

ediyorum ve geleceği kendi haline bırakıyorum. 

İhtiyacım olan şeyimin olacağına inanıyorum, 

olmayacaksa da olmayacaktır, o zaman gerçekte 
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ona ihtiyacım yok demektir, hoş değil mi? Sadelik, 

benim için bir hayat iksiri. İnsanlar çoğunlukla 

yazılarımı ve konuşmalarımı beğeniyorlar çünkü çok 

sade ve herkesin anlayacağı tarzda, insanlara 

yardımı da kolaylaştırıyor. Aslında, her şeyi 

kendim için sadeleştiriyorum ve bunu başkalarının 

da beğeneceğini biliyorum. Doğada olmaktan 

hoşlanmamız da bu yüzden diye düşünüyorum, o da 

çok sade ve hiç karmaşık değil. İnsanlara ister 

sadece gökyüzündeki bulutlara bakarak ister 

bahçede oturarak, rüzgârı, suyu ya da toprağı 

farkındalıkla hissederek, duyularının çalıştığını 

bilerek ve bu anda, gerçekten DOĞAYLA BİR 

OLARAK, öyle ya da böyle her gün doğaya 

dokunmalarını öğütlüyorum. Tam bir farkındalıkla 

nefes alıp vermek de doğanın bir parçasıdır, bunu 

istediğin her an, içerde ya da dışarıda, NEREDE 

OLURSAN OL, hisset.  Doğa seninle 

tartışmaz, hikayeler ve kavramlarla dolu değildir, 

o öyle ve bizler de öyleyiz. Doğayı seviyoruz çünkü 

biz de doğayız, güzellikleri seviyoruz çünkü biz de 

güzeliz, huzuru seviyoruz çünkü biz de huzurluyuz 
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ve sevgi de oracıkta çünkü bizler de sevgiyiz. 

Bütün bunlar, evrenle bir olan bizim doğamız. 

Evrenden hiçbir zaman ayrı olmadık, onunla her 

zaman bir olduk. Sadece düşüncelerimiz, ayrı 

olduğumuz yanılsamasını veriyor.  

      Çok şükür ki, hiçbir şey mükemmel değil, her 

şey nasıl olması gerekiyorsa öyle ve eğer senin 

küçük egon bunu beğenmiyorsa çabalayabilir, 

savaşabilir, strese girebilir, korkabilir 

veya  endişelenebilirsin ve bu şekilde ölebilirsin, bu 

da senin için ”kusursuz” dur. Biz olanaklar 

“okyanusunda” yaşıyoruz, bunları keşfedip 

kullanmak da senin şartlanmana kalmış bir şey. 

      Kendi akışını izle dostum! 

 

Tutum 

      Hayatında olan her şey, bir nedenden 

ötürü meydana gelir. Nedenini bilmene gerek yok, 

olan her şeyi analiz etmeye çalışmak seni çılgına 

çevirir, sadece bilmen gereken büyük bir gücün 

parçası olduğun, bu gücün zamanın en başından beri 

hareket halinde olduğu ve sonsuza kadar da olmaya 

devam edeceğidir. Oturup arkana yaslan, farkında 
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ol, dersini öğren ve yolculuğun keyfini çıkar; bütün 

yapman gereken bu kadar. Tutumun bunun yalnızca 

başka bir ders olduğu şeklinde olursa, o zaman 

bunun geçici olduğunu ve senin nihai anlamda daha 

iyi olman için meydana geldiğini de bilirsin. Normal 

olarak, direnir ve her şeyi daha beter hale 

getiririz. Yaşamında şöyle bir geriye doğru bak ve 

bedenini, zihnini, başkalarını ya da dünyanın halini 

kabullenmeyerek,  kendin ve başkaları için 

yarattığın sorunları gör. Hemen her zaman 

direniyorsun ve bu senin için hem can yakıcı hem 

çok yorucu. 

      Bir şeyler “ters” gidiyor gibi göründüğünde, 

büyük olasılıkla değişime direnmektesindir. Oysa 

bu, senin için bir geçiş zamanıdır ve gözünü dört 

açman, dersi öğrenmen ve geçip gitmesini izlemen 

gerekiyor. Bu bilgelik kazanmaktır ve bunu yapan 

sen değilsin. Gerçekten bilge kişilerin, 

bilgelikleriyle övünmediklerini fark ettin mi hiç? 

Olanları bir sebep ve sonuç olarak ve kendilerini 

bilgeliğe ulaştıranın da kendileri değil, sadece 

ortam ve şartlar olduğunu görürler. Temelde 

bilgeliğiyle övünen kişi, gerçek bir bilge değildir. 
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Sorunlar veya güçlüklerin yaşamımızda bir geçiş 

evresi olduğunu ve bununla savaşmaya gerek 

olmadığını, sadece akışla gitmeyi ve evrene 

güvenmeyi kendimize bilgece hatırlatalım. 

İnsanları kaybettiğim kısım işte burası; söylediğim 

diğer şeylerden hoşlanıyorlar ama ne zaman güven, 

teslim ol, kabullen ve bırak desem, küçük egoları 

ZIPLIYOR ve tekrar savaşmaya başlıyor. 

Kendini bu istemsiz  tepki için bağışla çünkü biz bu 

şekilde “eğitildik”, bu bizim toplumsal davranışımız 

ve hemen herkesin yaşantısıyla ilgili sorunlarla baş 

etme yolu. Haydi, sadece değişiklik olsun diye, 

geçip gittiğini izlemeyi dene… 

      Direnme çok büyük bir şey de olabilir, Nelson 

Mandela’ya, Gandhi’ye ve Martin Luther King’e ve 

dünya tarihindeki birçok kişiye bak. Farkındalık ve 

bilgelikle direnme sabırlı, toleranslı, şiddet 

içermeyen, barışçıl ve etkilidir. O kadar çok 

“mücadele etmeye” ihtiyacı yoktur. Bir şeyi 

gerçekten seviyorsan ya da inanıyorsan, bir 

mücadele içinde olduğunu hissetmezsin. Her şey 

olduğu haliyledir ve sen de ne yapman gerekiyorsa 

onu yaparsın. O halde, problemlerinle ya da zihninin 
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durumuyla mücadele etmek yerine, dur, hisset, izle 

ve ne olduğunu, neden orada olduğunu öğren. Kendi 

içsel bilgeliğini kullan ve sabırlı ol, buradan 

çıkaracağın kıymetli ders, sana daha dengeli bir 

gelecek sağlayacaktır. 

 

“Benim Kurallarım” 

      Dünyanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili, kendi 

“kuralların” olduğunu hiç fark ettin mi? Hemen her 

şey için ufak kurallarımız vardır, hatta anüsümüzü 

tuvalet kağıdıyla nasıl sileceğimiz hakkında bile! 

Belli bir şekilde yapılmalıdır, senin özel ve yegâne 

yönteminle. Peki bunu herkesin farklı bir şekilde 

yaptığını biliyor muydun? Demek ki bununla ilgili bir 

kural yok! Farklı bir şekilde yapmayı bir dene ve 

zihninin nasıl tepki verdiğini gör! Yeni yöntemi 

reddeder ya da direnirse o zaman başka bir yol 

dene! Herhangi bir örnek verebilirdim (ama biraz 

şok etkisi eklemek istedim), diş fırçalamak, sebze 

soymak, araba sürmek, meditasyon yapmak, 

alışveriş yapmak, yemek yemek ve liste uzar gider, 

neredeyse her şey SENİN YÖNTEMİNLE 

yapılmalı! O yüzden başkalarıyla birlikte yaşamak 
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çok sinir  bozucu olabilir ama kendinle yaşamak da 

öyle! Neyin nasıl olmasını isteyen bizim zihnimiz 

ise, o zaman neden kendisi öyle değil, çok komik 

değil mi? Tüm yaşamımızda onun “mükemmel” 

olmasını istedik peki o zaman neden mükemmel 

değil? ÇÜNKÜ O SENİN DEĞİL!! Hiçbir 

zaman senin değildi ve asla da olmayacak!  

      İnsanlar kendi zihinlerinin durumundan 

hoşlanmadıkları için meditasyon yapmaya 

geliyorlar, değil mi? Kendi zihinlerini, başka 

insanların zihinlerini ve dünyayı olduğu gibi kabul 

etselerdi, o zaman hiçbir şeyi değiştirmeye gerek 

kalmazdı, meditasyona da gerek kalmazdı, çok 

basit. ”AMA” ( ego direniyorsa her zaman 

BÜYÜK bir AMA vardır) … Amalar yok! Gerçek 

budur, bunu kabullen ve o zaman zihin, doğal olarak 

senin sözde “yaşam kurallarını” yeni baştan 

düzenler. Kendinden başlayarak her şeyi 

kabullenmek de bağışlamadır. Yani, sen bunu kabul 

edene kadar bu direnmeyle birlikte gelecek olan 

acıyı çekerek yaşayacaksın, kusura bakma!  

Yeniden; cehaletinden ötürü kendini bağışla. 
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      Öncelikle bunun farkına varman ve hemen her 

şey için kendi kişisel kuralların olduğunu kendine 

itiraf etmen gerekir.  Sonra da kurallarını 

gevşetmeyi dene. Onları eğip bük ya da zaman 

zaman yıkıp zihnin nasıl tepki gösterdiğini izle. 

Şuna dikkat et; ne kendine ne de herhangi bir canlı 

varlığa herhangi bir zarar vermeni önermiyorum, 

günlük rutininde mevcut kurallarına meydan oku, 

farklı bir şeyler yap ve kendine dayattığın sınırları 

takip etmekten vazgeç, sen evrenin bir çocuğusun! 

 

SINIRLAR SADECE KAVRAMDIR, 

GERÇEKTE İSE SINIRLAR 

YOKTUR! 
                                                                              

      Bizim değerlerimiz, standartlarımız, seviye ve 

derecelerimiz, değerlendirme ve sınavlarımız var. 

Bazılarımıza yaşam büyük bir sınav gibi görünür ve 

sadece geçme ya da kalma vardır! Ve hiçbirimiz 

kalmak istemeyiz! Başarısızlık ego için korkunçtur, 

ego başarısız olmak ya da öyleymiş gibi 

görünmekten nefret eder. Her zaman kazanan ve 
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en iyi olmak ister! Bu çok bunaltıcı ve çocukçadır, 

zihnin bu aptal alışkanlıklarından ne zaman 

vazgeçeceğiz? Standartlarının olması ve kişinin 

kendini geliştirmeye çalışması tamam, bunun için 

endişelenecek bir şey yok, ama öte yandan yaptığın 

her işi, söylediğin ya da yazdığın her sözcüğü 

mükemmel hale getirmek için çabalayarak kendini 

delirtirsin! Rahat ol, birkaç hata yap, çarmıha 

gerilmeyeceksin! Bu ölüm kalım meselesi değil! 

Başkalarını kapsamayan, sadece kendin ile alakalı 

bir deney yap. Neden bir değişiklik yapıp kendi 

standartlarının altında bir şey denemiyorsun? 

Bakalım zihin buna nasıl tepki verecek. Bir şeyi 

dağınık ya da yarım bırak, bir işi tamamlamadan 

bırak, giysilerini ütüsüz ya da uyumsuz giy ve bak 

bakalım neler oluyor… Bahse girerim ki hiçbir şey 

olmayacak ve muhtemelen hiç kimse fark 

etmeyecek. Ben bunu bir “öğretmen” gibi 

düşünüyorum; saçlarımı hep  kısa tutmak 

zorundaydım ama gerçekte uzun saç seviyorum, 

sonuçta saçlarımı uzattım ve bilin bakalım ne oldu? 

Hiçbir şey. Burma dilini ya da Tayland dilini 

mükemmel bir şekilde konuşmam gerekir diye 
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düşünürdüm ama bu şekilde konuşamıyorum. Peki 

ne oluyor? Hiçbir şey! İnsanlar beni beceriksizce 

konuşmamdan ötürü bağışladı ve ben de kendimi 

bağışladım. Hala elimden gelenin en iyisini yapıyor 

ve gerisini bırakıyorum! Aaaaah, şimdi artık başka 

bir dili iyi mi yoksa kötü mü konuştuğuma 

aldırmadan konuşmanın keyfini çıkarabilirim. 

Yaşasııın! Standartlarını bir çentik aşağıya 

çekmeyi dene ve özgürlüğün tadını çıkar! Sonra da 

başkaları için standartlarını aşağı çek ve onları 

yargılarından da kurtar.  Hepimiz özgür olalım! 

 

Edilgen, Girişken ve Saldırgan 

      Bu üçü, hayatta karşılaştığımız durumlarla 

başa çıkmanın yollarıdır ve bunlar otomatik ve 

şartlanmış tepkilerdir. Çoğunluğumuz genellikle 

saldırganız,  bazılarımız çok edilgen, bazılarımız 

ise girişkendir ve her birimizde bu üç hal vardır. 

Bunlar insan özellikleri, normal insan nitelikleridir. 

Peki sen, genel olarak hangi tipsin? 

      Çok fazla edilgensek insanlar üstümüze gelir ve 

biz kendimizi baskı altında, kapana kısılmış, kötü 

muamele görmüş ve taciz edilmiş hissederiz. 
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Saldırgansak, biz başkalarının üstüne gideriz ve bu 

onların da bize saldırganca karşılık vermesine yol 

açar ve böylece saldırganlık, bir kısır döngü olarak 

sürer gider.  Bu aynı zamanda daha sonra suçluluk 

ve pişmanlık duygusu yaratır. Girişken olmak bence 

dengeli bir şekilde, orta yolda olmaktır ve bu 

şekilde yaşamak için elimizden geleni yapmalıyız; 

yani, ne edilgen ne de saldırgan, başkalarını 

zorlamadan ama sağlam bir şekilde, kendimiz için 

ayakta durmalıyız. Bunu yapmak, yaşamda herhangi 

bir duruma hazır olan güçlü bir zihin yaratır.  

      Arzu ettiğimiz bir şey için savaşmamız ya da 

çok edilgen olup hiçbir şey yapmadan kalmamız 

gerekmiyor. İhtiyacımız olan, şu sırada yaptığımız 

şeyin doğru bir sebebi olduğundan emin bir şekilde, 

kendimize inanıp, kendimizi yaptığımız şeye 

adayarak, dengeli, istikrarlı ve sürekliliği olan bir 

emek harcamak. 

 

KONTROL 
      Tüm egolar kontrol ile gelişir.  Kontrolü sever, 

ondan beslenir, aşırı ve saldırgan hale gelebilir. Bu 

bizim acı çekmemizin en büyük sebeplerindendir. 
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Neden? Çünkü zihnimiz kontrol etme 

durumundayken, yani her şeyin ya da herkesin 

bizim istediğimiz gibi olmasını isterken, boğuşup, 

zorlayarak, doğal akışa karşı geliyor oluruz ve bu 

direnç, gerginlik yaratır. Stresli olmak için, güçlü 

bir şirketin üst kademesinde çalışmak zorunda 

değilsin, bu Karmik bir durumdur, kişisel bir 

şeydir, senin koşullanma şeklindir.   

      Şu örneği sık sık veririm; iki kişi düşünelim, 

bunlar aynı patron için, bire bir aynı işi, aynı şeyleri 

yapıyor ve eşit sürelerde, eşit maaşla, yan yana 

çalışıyorlar ve bu iki kişiden birisi stresli, diğeri 

ise değil.  Orada ne oluyor? Aslında birinin içsel 

stresi vardır. Belki evde sorunları vardır, belki 

kendisinden nefret ediyordur, belki hastadır veya 

çoğunlukla da orada olmak istemiyordur. Diğeri ise 

sade bir yaşam sürdürmektedir, parasal endişeleri 

yoktur, sadece işini yapmakta, parasını alıp her gün 

evine mutlu dönmektedir. Yine, sadelik kelimesi 

ortaya çıktı. Stressiz yaşamak istiyorsan, yaşamını 

sadeleştirmeye çalış; örneğin daha az mal, daha az 

insan, daha az buluşma ve kendin olmak için daha 

çok zaman ayırmak. Ve GERÇEKTEN ne 
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yapmak istiyorsan onu yap.  Para yok, endişe yok! 

      Modern insanlar bunu anlayamaz, daha çok 

para daha az endişe diye düşünürler ama para 

huzuru satın alamaz, alırmış gibi görünür ama 

huzurun dışarıdan, başkalarından ya da ortamdan 

gelen bir şey olmadığını hatırla. Huzur, zihnin bir 

halidir ve yürekten gelir. Paranın bir kavram, bir 

düşünce olduğunu, gerçeklik olmadığını biliyor 

muydun? Gerçeklik, deneyimlenebilen bir şeydir, 

Peki, parayı nasıl deneyimleyeceksin ki? Görerek 

mi? O para değil, görmektir. Onu hissedebilirsin 

ama bu da sadece dokunma hissidir. Koklayabilir 

misin? Tadabilir misin? Duyabilir misin? Ya da onu 

düşünebilir misin, ki bunu yapmayı seviyoruz! 

Ancak, bunlardan hiçbiri paranın kendisi değildir. 

Sadece dışsal bir nesnenin algılanmasıdır; zihnin 

parayı deneyimleyemez, paranın kendisine değil 

onunla ilgili meydana gelen olaylara ya da 

düşüncelere tepki verir. Çok tuhaf değil mi? 

Paraya kendimizin bir uzantısı gibi davranıyoruz, 

benim elim, benim gözlerim, benim yaşamım, 

benim param! Üzgünüm paraya sahip değilsin, 

aslında para bankanın ya da devletin malıdır. Komik 
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değil mi? Bir avuç parayı bankaya yatırdığımızda 

bize üzerinde sayılar olan bir kâğıt veriliyor, bu 

adil bir alışveriş mi? Artık paran yok, sadece 

sayıların var. Sonra bir mağazadan bir şey satın 

alıyorsun, sana o şeyin sayılarını söylüyorlar, sen 

bir kart veriyorsun, onlar senin sayılarını alıyorlar, 

sen de malı. Çok havalı, değil mi?  

      Ayrıca, para sayılardan oluşur ve doğada sayı 

yoktur, yani sayı da bir kavramdır. Bu çok hoşuma 

gidiyor! Doğada herhangi bir şeyden bir taneden 

fazlası yoktur. (Sanıyorum ki) sadece insan 

zihni sayılarla sayar ve hesaplar. Bir ormanda yüz 

tane ağaç varsa (insan kavrayışı) aslında sadece 

bir, bir, bir, bir, bir… vardır. Hepsi birbirinden 

farklı, bireysel ve özgündür, tıpkı hayvanlar ve 

insanlar ve hatta seri üretilen şeyler gibi… Bir 

fabrikanın sergi alanına dizili, mükemmel bir 

şekilde birbirinin aynısı on tane kristal bardağın 

her biri, birbirinden tamamen bağımsız, farklı ve 

özgündür, sadece bir, bir, bir vardır. BİR, 

gerçekte var olan tek sayıdır. Sıfır, aynen isminin 

ifade ettiği gibi, yoktur. Diğer sayıların hepsi, bir 

sayısının kavramlarıdır. Hatta sözcük olarak ele 
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alırsak, “bir” de yoktur, sadece bir kavramdır, 

sözcükler de yoktur! Ama şimdi, ben bu sözcüğü 

okuyabiliyorum diyebilirsin. Ama bir dizi harften 

oluşan bir sözcük nedir veya kendi başına bir tek 

harf nedir? Anlamsız bir şey.   

Bak >>               r 

      Bu ne demek? Tek başına hiçbir anlamı yok ama 

bir bağlam ve kavrama dahil edersen anlam 

kazanır. Anlamları biz oluştururuz.  Çince ’de r’nin 

hiçbir anlamı yoktur, tamamen anlamsızdır. Aynı 

şekilde, doğada sözcükler yoktur ve sen bir 

sözcüğü deneyimleyemezsin, sözcüğü algılamanın 

sonucunu deneyimleyebilirsin. Hepsinin tamamen 

kavramsal olduğunu ama bizim gerçeklik olarak ele 

aldığımızı görebiliyor musun? Çok fazla ciddiye alıp 

hiç gerek yokken stres ve acı yaratıyor ve sonra 

da şikâyet etme küstahlığını gösteriyoruz, hayret 

doğrusu!  

      Bize yaşamın gerçek doğası öğretilmedi. Bu hiç 

kimsenin hatası değil, bunun için ailemizi, 

öğretmenlerimizi, toplumu suçlayamayız, çünkü 

onlar da bilmiyorlar. Okullarda, TV’de, filmlerde, 

internette ve kitaplarda, gerçekle ilgili ufak 
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ipuçları almış da olsak,  bize gerçekten 

bahsedilmedi. İşte bu nedenle de kaybolmuş bir 

durumdayız ve acı çekiyoruz ama suçlanacak hiç 

kimse yok,  hatta kendimizi bile suçlayamayız. 

Yanlış bir şey yapmadın; sen sadece çevrenin, 

geçmiş deneyimlerinin, Karmanın ve 

şartlanmalarının bir ürünüsün ve hepimiz aynıyız.  

      Aslında bağışlanacak hiçbir şey ve hiç kimse 

olmadığı için bu geçersiz ve uygulanamaz oluyor. Bu 

aynen bir tsunami, çığ düşmesi ya da bir orman 

yangınından ötürü doğayı bağışlamak gibi bir şey. 

Sen, olduğunu düşündüğün şey değilsin çünkü 

düşünceler sadece kavramdır, o halde SEN 

de  başka bir kavramdır, bir düşüncedir. İşte sen 

busun. Ama asıl gerçek şu ki, sen bilinç, enerji, akış 

ve doğasın. Sen, ışıksın ve sonsuzsun. 

 

BEKLENTİLER!! 

BÜYÜK HARFLERLE  yazıyorum çünkü 

ÇOK ÖNEMLİ! Beklentiler, yaşamımızdaki en 

büyük farkındalık ve bilgelik nesnelerinden 

biridir. Daha önce birkaç defa beklentilerden söz 
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ettim ama daha derin açıklamalara gerek olduğuna 

inanıyorum.  

      Hocalarımdan birisi beklentiler için “yoginin 

zehri” derdi çünkü beklentiler, meditasyon yapan 

kişiyi “öldürür”. Meditasyon yapan kişinin pratiği, 

tarafsızca bu anın farkında olmak içindir ama 

zihinde beklentiler varsa, OLMAYAN bir şeyi 

arıyor olduğu için, zihin saf halde değildir. Zihinde 

beklenti olunca şöyle derim: 

 

SAHİP olduğuna değil 

İSTEDİĞİN şeye bakıyorsun! 

 

      Bu meditasyon uygulamasına ters bir 

durumdur. Peki sen, hayalinde istediğin şeyi mi 

istiyorsun yoksa burada ve bu anda sahip olduğun 

şeylerin gerçekliğini görmeyi, bilmeyi ve anlamayı 

mı istiyorsun? Bedeninin ve zihninin bu andaki 

gerçekliğini kabul etmeye hazır mısın? Gerçek için 

hazır mısın? Çoğumuz buna hazır değiliz… 

      Yaptığımız hemen her şeyin bir beklentisi 

olduğunu fark ettim. Bu harfleri yazarken ekranda 
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kelimelerin belirmesini bekliyorum, parmaklarımın 

doğru tuşlara basmasını bekliyorum, gözlerimin 

çalışmasını bekliyorum. Bir bardak su aldığımda, 

“her zamanki” ağırlıkta olmasını, yoğunluğunu ve 

serinliğini hissetmeyi ve tadının su gibi olmasını vs. 

bekliyorum. Ayağa kalkınca bacaklarımın (ağrısız) 

hareket etmesini ve anahtarı kontağa taktığımda 

arabanın çalışmasını bekliyorum. Sen çocuklarının 

iyi davranmalarını, personelinin işini düzgün 

yapmasını ve devletin seni destekleyip korumasını 

bekliyorsun… Bu liste uzar gider… Zihninden 

doğan hemen her konuşmada, davranışta ve 

düşüncede bir beklenti olduğunu ve bunların aile, 

arkadaşlar başta olmak üzere herkes ve her şeye 

yansıtıldığını görüyor musun? Ve yaşamında 

herhangi bir şey senin istediğin gibi 

OLMADIĞINDA hayal kırıklığına uğruyor, 

öfkeli ve hatta nefret dolu oluyorsun, hepsi senin 

isteklerinden kaynaklanıyor. 
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BEKLENTİ, 

HAYAL KIRIKLIĞI 
Oluşturabilir. 

 

     Yine de istediğimiz her ne ise hayalini kurabilir, 

onu tasarlayabilir, yaratabilir,  inşa edebiliriz, 

bununla ilgili hiç bir kural yok, özgür ol! Sadece 

zihnini ve beklentilerin acıya nasıl dönüşebildiğini 

izle.  

      Çoğunlukla bedenlerimizin bizim olmasını 

istediğimiz gibi olmasını bekleriz ve zihnimiz için 

de aynısını bekleriz. ZİHNİNİN nasıl olmasını 

isterdin, dostum? Akıllı, güçlü hafızalı, yetenekli, 

berrak, huzurlu, mutlu, korkusuz, farkında (her 

zaman) ve bilge, stressiz, vs. vs. Uzayıp giden 

başka bir liste. Peki, bil bakalım olan ne? Zihnin 

tam bu anda nasıl olması gerekiyorsa öyle ve bunun 

için hiçbir şey yapamazsın! Kötü bir haber gibi 

değil mi? Aslında, bunları okurken ve zihnine yeni 

bilgiler gelirken zihnin değişiyor, şimdi cümlenin 

başında olduğu gibi değil. Hoş değil mi? Yani her 

şeye rağmen umut var! 
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Yeni bilgiler, yeni düşünceler yaratır  

ve bunlar yeni inançlar,  

yeni alışkanlıklar yaratır.  

Bu da yeni bir zihin, yeni bir yaşam, 

yeni bir dünya anlamına gelir! 

       

Yuppiiiiiii, heyyooooo! Bu kadar basit bir kavrayış 

ile birisi, “depresyon” denen şeyden kurtulabilir. 

 

Depresyon 

      Farkındalığı eksik olan kişiler sadece 

kendilerine değil, karşılaştıkları hemen herkese 

“depresyon mantra”sını tekrarlar, 

“Depresyondayım, depresyondayım” deyip 

dururlar. Peki, buna yönlendiren ve sürekli 

tekrarlatan nedir? 

    Ben depresyona inanmam. İnandığım şey, zihnin 

andan ana değiştiği,  kalıcı olarak tek bir şekilde 

olmasının mümkün olmadığıdır. O halde HER 

ZAMAN depresyonda olması da mümkün değil. 

Aynı şekilde her zaman farkında, mutlu veya olumlu 

da olamaz ve daha önce açıkladığım gibi her an aşık 
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değiliz. Her şey gelir ve gider, değişir! Yani bir 

daha sefere, kendi kendine depresyonla ilgili 

YAKINDIĞIN zaman, farklı bir şekilde 

yeniden bak ve bunun depresyon olmadığını idrak 

et, bu şimdi yakınma. Ve şimdi bunu idrak etmiş 

olduğun için şaşırdın ve birilerine bu yeni 

deneyimden bahsetmeyi planlıyorsun. Ooooooh! 

Hey aslında depresyonda değilim, diğer herkes gibi 

andan ana değişiyorum!  

      Aslında, zihin/ego depresyonda olmak ister, 

adeta bu “unvan” hoşuna gidiyordur.  Böylece buna 

tutunabilir, yakınabilir ve başkalarına 

anlatabilir. İnsanlar gerçekte depresyondan 

kurtulmak istemezler çünkü onunla bütünleşir, ona 

bağlanır, “O” olur ve “Ben” “depresyondayım” 

derler! Depresyondan kurtulurlarsa kendilerinden 

de kurtulacaklardır. “Ben” den neden kurtulmak 

isterler? Bu “Ben” den nefret etmektedirler ama 

ondan nefret etmek hoşlarına gider ve bu dönüp 

durur.  Depresyon diye tanımladıkları şey büyük 

ihtimalle, zihnin dönüp duran alışkanlıkları, 

döngüleri ve tekrarlarıdır. Tekrarlıyorum, 

herkesin zihninin çalışması böyledir, üzgünüm ama 
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sen düşündüğün şekilde özel değilsin, herkes kadar 

normalsin. Hepimizin alışkanlıkları ve tekrarlayan 

davranışları var, zihin böyle çalışıyor. Buna alış ve 

şikâyet etmekten vazgeç. Esasında, bundan 

olabildiğince yararlan ve farkındalık için bir 

avantaj olarak kullan. Yakınma gibi, belirgin bir 

alışkanlık ya da kalıp gördüğün her sefer,  bunu 

yazmaya çalış. Örneğin “günde kaç kez 

yakınıyorum?”. Sonra sevmediğin başka bir 

alışkanlığa geç; gelecekle ilgili endişeler gibi. 

Haftanın her günü için farklı temaların olabilir ve 

her hafta bunları değiştirebilirsin. 

         Pazartesi – beklenti 

      Salı – endişe 

      Çarşamba – korku 

      Perşembe – niyet 

      Cuma – stres 

      Cumartesi – direnç 

      Pazar – sabırsızlık 

      Bunlar sana çok olumsuz gibi görünebilir ama 

aslında OLUMLUdur. Neden? Çünkü zihnin bu 

durumlarının artık farkındasın ve sıkça göre göre, 

ne kadar yararsız ve gereksiz olduklarını idrak 
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ediyor ve zihnin bunlardan kurtulup daha olumlu 

yönde hareket etmeye başlıyor. Zihninin iyiliğine 

güven. “İyi bir zihnim var!”  

       Sonra da olumlu bir hafta dene: 

     Pazartesi – farkındalık 

     Salı – mutluluk 

     Çarşamba - cömertlik 

     Perşembe – affetme 

     Cuma – olumlu düşünme 

     Cumartesi – kabullenme 

     Pazar – koşulsuz sevgi 

                                                     

                          

       Olumsuz bir günü olumlu ile değiştirmeyi 

deneyebilirsin. Sanırım bir günlük tutmak ya da not 

almak gerçekten yararlı ve olumlu olur. 

Tekrarlıyorum, farklı zamanlarda yaşanan ve 

herkes için normal ve doğal  olan “olumsuzlukları” 

görüyor olabilirsin ama neden kurtulmak istediğini 

bile bilmeden o şeyden nasıl kurtulabilirsin ki? 

Öncelikle onunla yüzleşmelisin, görmeli, bilmeli ve 

gitmesini gözlemlemelisin… ki bu da zaten onun 

gerçek doğasıdır, tüm zihinsel durumlar asla bir 
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daha tekrarlanmaz, geçer gider. Başka bir benzeri 

ortaya çıkabilir ama aynısı değildir. Yenilenmiş 

zihninin akışını ve her anın yeni bir deneyim 

olduğunu hissetmeye başla, bu şekilde 

beklentilerini de bırakabilirsin. Şimdiki an, 

bilinmeyen geleceğe doğru sürekli bir akıştaysa,  

herhangi bir şeyi nasıl bekleyebiliriz ki?  

      Stres ile ilgili anlattığım teknikleri depresyon 

için de kullanabilirsin. Depresyon birçok değişik 

zihinsel durumdan oluşur, o zaman her seferinde 

birini belirle ve hatta derinlemesine incele.  

Bu nedir?  

Neden ortaya çıkıyor? Sebebi nedir? 

Gerekli mi?  

Beni mutlu ediyor mu?  

İstediğim bu mu? 

 

Hoşça kal “depresyon”! 
 

Yine Beklentiler 

      Çoğu zaman depresyon, aslında hayal 

kırıklığıdır ve beklenti nedeniyle oluşmuştur. Haklı 

olup olmadığımı görmek için, kendi içine şöyle bir 



176 

 

bak. Yaşadığın hayal kırıklığı geçmişse, o zaman 

depresyonda değilsindir. Bunu da izle, hayal 

kırıklığının nasıl değiştiğini, dağıldığını ve 

farkındalık ve bilgelikle nasıl kabullenme ve 

bağışlamaya dönüştüğünü gör. İstediğin bu, değil 

mi? Birçok kez hayal kırıklığına uğradıysan, bunun 

için bir sihir olmadığını, aptal olduğunu ya da 

kaybolduğunu vs. düşünmeye başlarsın. İşte bu 

anlarda ihtiyacımız olan tek şey, temel ögelere geri 

dönmek ve nefes almak, gökyüzünü görebilen 

gözlerimiz, bu dünyayı ve bu yaşamı 

deneyimlememize yardımcı olan tüm duyularımız 

gibi sahip olduğumuz basit şeylere şükretmektir; 

çünkü bizim gerçekle olan bağlantımız, bu basit 

duyulardadır. Deneyimlere göre, duyularının 

ötesinde hiçbir şey yoktur; dünya, çevren, insanlar 

ve bedeninle ilgili tüm bilgiler sana bu yolla geliyor. 

Bunlar senin mucizelerin.  Daha  başka bir şeyler 

mi bekliyordun? Zihnin bu kelimeleri okuyabiliyor, 

düşünebiliyor, farkında olabiliyor,  her gün ve her 

an yeni şeyler öğrenebiliyor olduğu gerçeği, 

mucizenin ta kendisi değil mi? Sayılamayacak 

kadar çok mucize her anın içinde akıştadır! Bana 
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inanmıyorsan, ölümden kurtulan ve bir yaşam şansı 

daha olan insanlara sor! Başıma hiç böyle bir şey 

gelmediği için çok şükrediyorum. Ben bu gerçeği 

doğal merakım ve farkındalık ve bilgelikle 

meditasyon yaparak buldum. 

 

KENDİMİ 

ÇOK TAKDİR EDİYORUM!! 
 

      Beklentiler arzularla bağlantılıdır ve 

çoğunlukla ben-merkezli, egoistçedir. 

Beklentilerimizin ortasında “BEN”, “BANA” 

veya “BENİM” vardır, “Bekliyordum” veya 

“Beklediğim bu değildi” dediğimizde bu çok açıktır. 

Şimdi bu “BEN”den, bu egodan kurtulmayı 

bekleme. Konumuz bu değil, konumuz bunu 

incelemek, kavramak, içinden geçmek, ötesine 

gitmek veya istersen üzerine yükselmek. Aslında, 

bizim bunu kabul etmemiz gerekir, zihnin “çalışma 

sistemi” böyle ve bir yere gitmiyor ancak 

değişiyor! Farkındalığı artıp, yeni yaşam 

biçimlerine açık hale gelirken, zihninin değişmesini 
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ve gelişmesini izle.  

      Beklenti ve arzu normal ve doğaldır ama bu 

onları gözü kapalı takip edebiliriz anlamına gelmez, 

işte burada bilgelik çok önemlidir. Bir arzunun 

zararlı olup olmadığını ayırt etmemiz gerekir. Yani 

yine bunları izlemeli, incelemeli ve onların peşinde 

gittiğimizde ya da görmezden geldiğimizde neler 

oluyor görmeliyiz. Bu da başka bir deney; bir bilim 

adamı veya kendi psikoloğun ol ve sabırlı bir 

biçimde yargılama, eleştirme olmadan, sanki başka 

birinin zihniymiş gibi, kendi zihnini sadece izle ve 

nasıl çalışıyor öğren. 

 

Beklenti Hayal Kırıklığına Yol Açabilir 

      Ne fena… Boş ver, yalnızca beklentiyi anla ve 

bırak gitsin. O zaman hayal kırıklığı da olmayacak, 

sebep ve sonuç, basit değil mi? Aslında, beklentiler 

sadece hayal kırıklığına değil, hoşnutsuzluğa, kin, 

nefret ve hatta şiddet ve cinayete de yol açar. 

Beklentiyi görmek, bilmek ve gittiğini görmek için 

başka bir iyi neden daha var… Beklenti gereksiz ve 

faydasızdır, doğallığı ve yaratıcılığı bozar ve belki 

de insanların depresyonda olduklarına 
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inanmalarının nedenidir.  Şu anda gerçekten ne 

olduğunu bilerek, olanı kabul edip geçip gitmesine, 

akmasına izin vermek yerine bekledikleri şeye 

saplanıp kalırlar. Bağışlamanın, beklenti için en iyi 

çarelerden birisi olduğunu düşünüyorum veya en 

azından bir uzlaştırıcı… Kendime her zaman şunu 

hatırlatıyorum; 

 

“herkesin beklentisi var,bunu ben 

istemedim, bu zihnin şartlanması ve 

gereksiz bir durum. 

İnanıyorum ki bu zihin olanı 

görecek,yerine açık-fikirliliği 

netliği ve saflığı koyacak,bu da 

huzura ve mutluluğa götürecek. 
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ÜÇÜNCÜ ADIM 
Bana Zarar Vermiş Olan 

 Birini Bağışlama 
 

Giriş 

      İnsanlara bağışlama olarak, daha çok bu üçüncü 

aşama öğretiliyor ancak sen, sana zarar vermiş 

olan birini bağışlamaya çalışmadan önce çok daha 

fazlası olduğunu öğrenmiş durumdasın.  

      Çoğu kişi, bağışlama çalışması yaparken 

başkalarını bağışlamanın, kendilerini bağışlamaktan 

daha kolay olduğunu belirtiyor. Bu kulağa hoş 

geliyor, iyi görünüyor ve hatta iyi hissettiriyor ama 

bu henüz değil, sadece düşünüyorlar,  derin ve 

gerçek bağışlamaya henüz ulaşabilmiş değiller. 

Çoğu kişi bağışlamayı zihinsel bir egzersiz gibi 

yapıyor ama şimdi bildiğin üzere, bu beyinden değil 

yürekten gelmelidir, sadece hoş fikirler ya da 

sözcüklerden ibaret değildir. Cinayete kurban 

giden bazı kişilerin ailelerle ilgili hikayeler 

duymuştum. Bu aileler katille buluşmuşlar ve 
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gerçek bağışlama yapmışlar ve hatta arkadaş 

olmuşlar.  Yine bir soru sorabiliriz; suç işlemiş 

birisi, bununla ilgili olarak ne kadar süreyle 

suçludur ve ne kadar süreyle cezalandırılmalıdır? 

Bu kuralları kim belirler? Evet, toplumda bir yargıç 

bunu yapar ama bir yargıç kimsenin kalbini kontrol 

edemez. Her birimize düşen, yüreğimizi 

derinlemesine tanımak ve kendi saf bilgeliğimizle 

onu temizlemektir.  

      Aynı soru kendin için de geçerli;  

Kendimi ne kadar süreyle suçlamalı, yargılamalı 

ve cezalandırmalıyım?  

Kendi suçumdan ne zaman özgürleşebilirim?  

      Bu soruların cevaplarını henüz içinde idrak 

edemiyorsan, bağışlamanın birinci ya da ikinci  

aşamasına geri dön çünkü üçüncü aşamanın aslı ilk 

iki aşamadır. Bunlar olmazsa son aşama içten 

olmayacaktır. Başkalarına ve kendine nasıl zarar 

verdiğini gerçekten anladığında, sadece senin 

yansıman olan başkalarını otomatik olarak 

bağışlayacaksın.     Bu gerçekten çok güzel bir 

duygu ve bunu yaptığında kendi kendinin canlı 

mucizesi olursun. 
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SEN BİR MUCİZESİN! 
                                                                             

Kendine Bak, 

       Sana zarar vermiş olduğu için her ne kadar bir 

başkası kusurlu görünüyorsa da,  sen daha 

öncesinde onu tahrik eden, kışkırtan ya da ona 

zarar veren bir şey yapmış olabilirsin. Önce 

kendine bir bak ve sor; “Onun duygusal 

düğmelerine bastım mı? “, “Ona herhangi bir 

şekilde zarar verdim mi?”. Dürüst ol, ego 

çoğunlukla birine gücenmemizi gerekçelendirmek 

için bu bilgiyi saklar. Kendi beklentilerimiz 

yüzünden bu kişi tarafından incitildiğimizi 

hissedebiliriz. Kişinin böyle söylememesi, o şekilde 

davranmaması ya da öyle yapmaması gerektiğini 

düşünebiliriz, ama yapmıştır. Beklemediğin bir şeyi 

yaptığı için mi ona öfkelisin? Belki de bilerek ya da 

bilmeyerek SENİN kurallarını bozdu. Belki de 

yetiştirilme tarzı, kültürü, insanlara davranış şekli 

ya da yaşama bakışı senden farklıydı ama sen kendi 

değer ve standartların üzerinden onu yargıladın, 

suçladın ve belki de olduğu hali için 
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cezalandırdın. Seninle karşılaşmadan önce de 

böyleydi.  Sen nasıl koşullanmışsan, bu da onun 

koşullanmaları. 

      Önce ilk iki aşamayı çok iyi uygularsan 

üçüncüsü çok kolay olacaktır. Kolay gelmiyorsa, ilk 

iki aşamayı yeteri kadar anlamamışsın ve 

deneyimlememişsin demektir, o zaman tekrar geri 

dön ve çalışmaya devam et. Diğer bir deyişle 

kendini bağışlama, başkalarını bağışlamayla aynı 

şeydir çünkü seninle başkaları arasında hiçbir fark 

olmadığını tamamen idrak edersin. Hepimiz hatalar 

yapıyoruz, çoğu zaman açgözlülük, nefret ve yanılgı 

ile hareket ediyoruz ve hepimiz bu dünya dediğimiz 

“kuantum çorbasının”  içinden çıkılmaz parçalarıyız.  

      Aslında, bağışlamanın ilk iki aşamasını 

TAMAMEN anladıysan, bu üçüncü aşamayı da 

zaten bitirmiş olursun; sana açıklanacak ve senin 

yapabileceğin hiçbir şey kalmamıştır.  

      Aslında, “gerçekte bağışlamanın üç aşaması 

yok” bile diyebiliriz. 
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SADECE 

KENDİNİ BAĞIŞLAMA VAR, 

HEPSİ BU! 
 

      Neden? Çünkü dünya ve başka insanlar, sadece 

senin algılamana göre var olmaktadır ve bu algı 

bağışlandıysa, dünya ve içindeki her şey de 

bağışlanmış olur. Zihnimizi, şartlanmalarımızı, 

geçmişimizi, kafa karışıklığımızı ve dünyaya bakış 

açımızı affediyoruz, hepsi değişti ve şimdi her şey 

daha net.  

      Bunları söyledikten sonra, çalışmayı 

tamamlamak isteyenler için bağışlamanın üçüncü 

aşamasını anlatacağım. 

 

Bağışlama İçin Teknik 

BANA KİM ZARAR VERDİ? 
    Belli bir olayı düşün, birçok vardır ama her 

seferinde bir tanesini ele alalım (evet, sabırlı 

olmayı da öğreniyoruz). Zihninin ekranında birini 

görüyor olabilirsin. Eski hikâyeye tekrar gitmeden, 

objektif olarak kendine sadece sor; 
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BANA NASIL ZARAR VERDİ? 
   Sözlerle mi, davranışla mı, düşünceyle mi ya da 

bunların hepsiyle mi? 

 

ZİHNİ NASILDI? 
       Bu kişi bencil, öfkeli, kafası karışık ya da hepsi 

miydi? 

 

FARKINDA MIYDI? Hayır (aynen benim 

gibi) 

BİLGE MİYDİ? Hayır (benim gibi) 

 

ÜZGÜN MÜ?  
      Belki öyle belki de değil ama bu senin 

meselen değil. O da sen ve herkes gibi acı çekiyor, 

bunu kendine hatırlat… O da özgür olmak istiyor. 

Var oluşunun bir noktasında sana zarar vermiş 

olduğu için pişman olacaktır. Olmazsa da bundan 

sonraki yaşamında bu  yine ortaya çıkar ve neden 

acı çektiğini tamamen anlayana kadar tekrarlar. 

Karma yasasına güven, sebep ve sonuç ilişkisine 
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güven; kişisel değildir ve tarafsızdır. Doğanın 

yasasına göre  sana gerçekten zarar verdiyse, 

kendini kötü hissedecek ve bir şekilde acı 

çekeceklerdir. 
 

  Bunu karmaya bırak! 
 

ONU BAĞIŞLIYORUM! 
           Bunu birkaç defa yavaşça tekrarla ve nasıl 

hissettirdiğine bak.  Bunu gerçekten kabul ediyor 

ve gitmesine izin veriyor musun? Zihnin net ve 

hafif hissediyor mu? Hala bir ağırlık, karışıklık 

veya belirsizlik hissediyorsan, o zaman bunu henüz 

anlamadın demektir. Bağışlamanın işe yarayıp 

yaramadığının en iyi göstergesi, kalbinin nasıl 

hissettiğidir. Senin saf yüreğin yalan söylemez. 

Mucizeler bekleme, öncelikle kendi üzerinde biraz 

daha çalış, hepsi bu, sabırlı ol. 

 

O, ACILARINDAN KURTULSUN! 
      Bu nasıl hissettiriyor? Kalbinden geliyor mu? 

Hayır ise işlemi tekrarlamalısın. Tıpkı kendin için 
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keşfetmiş olduğun gibi; birine zarar vermiştin ve 

onun bunu hak ettiğini ve o zaman yapılacak en 

doğru şeyin bu olduğunu düşünmüştün ya da bunu 

tamamen unutmuş ya da hiç üzerinde durmamıştın 

ama sonrasında bütün gerekçe ve bahanelere 

rağmen, ONA ZARAR VERMİŞ 

OLDUĞUNU anlamıştın! Artık uyandın ve 

pişman olduğunu, kendini suçlu hissettiğini ve 

kendinden utandığını idrak ediyorsun. Bu acı 

çekmektir, yaptığın şey sadece başka birinin değil 

senin de acı çekmene sebep oldu. Bir başkası sana 

zarar verdiğinde, o da er ya da geç aynı şeyi 

hissedecektir. Bu Karma’dır yani sebep ve sonuç, 

her şeyi, her zaman dengede tutan doğal yasa. 

Eğer buna güvenirsek,  GÜVENMEKten başka 

bir şeye gerek kalmaz. Ah tabii ki, denge ve 

özellikle getirdiği huzur için şükredip, bunu takdir 

edebilirsin.  

      Bu aynı zamanda şu anlama gelir; o kişiyi 

cezalandıran sen ya da insanların koyduğu yasa 

değildir, onu cezalandıran “evrendir”. Sonuçta 

kendi hatasını ANLAYACAK ve pişman olacak, 



188 

 

vicdan azabı duyacak ve bir şekilde bağışlanmayı 

isteyecektir. İnsanlar doğaya ya da 

doğanın  yasalarına inanmazlar, her şeyi kendileri 

ele almayı ve duydukları acının aynısını o kişiye 

çektirmeyi ve intikam almayı isterler. “İntikam 

tatlıdır!” diye bir deyiş bile var. Böyle görünür ama 

bu çok kısa ömürlüdür ve özellikle nazik bir ruhun 

zihninde vicdan azabı oluşturabilir. Grup zihniyeti 

ya da grup görüşü yüzünden ölüme gönderilmiş olan 

bir sürü insan var, daha sonra da kurbanların 

suçsuz olduğu, yanıldıkları anlaşılmıştır. Bir 

hikayesi olsun ya da olmasın, intikamın bir 

gerekçesi olsun ya da olmasın, gerçekler değişmez; 

zarar vermek zarar vermektir. Zarar vermeyi iyi 

bir hikayeyle gerekçelendirmek egonun işidir. Ego, 

hikâye ve kavramlarla beslenir ve onlara inanır ve 

kendi acısını sürdürür ama tuhaf olan şey, egonun 

kendisinin de bir hikâye, sadece bir kavram, bir 

fikir, bir inanç olduğudur ama ego bunu kabul 

etmez. 

 

Ego, Bir TV Şovu Gibidir 

Bir TV şovu kendisini, TV şovu olmayla 
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gerekçelendirir… Şöyle bir şey hayal et; “Bayanlar 

ve Baylar, bu gece sizlere bu TV şovunun neden 

TV’de olduğunun gerekçelerini açıklayacağız.  Bu 

olmadan TV şovu olamaz ve bu şovun varlığını size 

göstermek için bu şova ihtiyacımız var ve bu 

yüzden varlığını göstermek isteyen bir TV şovu 

olması gerekir”.   

      Böyle bir şovu izler miydin? Garip biçimde 

egomuzu fazlasıyla seyrediyor, takip ediyor ve 

cesaretlendiriyoruz. Tüm reklam ve hikayeler 

tarafından adeta emiliyoruz. Kendini tekrar tekrar 

onaylamak ve neden var olmaya ihtiyaç duyduğunu 

ispatlamak; işte egonun sürekli olarak yaptığı 

budur. İnançlarını, özellikle de kendisinin neden 

haklı ve başkalarının neden haksız olduğunu 

destekleyen görüş, inanç ve kanıtları vardır. 

“Dünya ve başkaları haksız ama ben ve benden 

olanlar haklıdır”, “Dünya böyle olmamalı! Benim 

olmasını istediğim şekilde olmalı!” Bu şekilde her 

zaman haklı olan bir ego, kendini ve hiç kimseyi 

bağışlamayan bir egodur  ve acı çekmeyi sürdürür. 

Bununla ilgili ne yapmalı? Öncelikle kavramsal 

olarak ego, bir ego olduğu için kendini, bu kitapta 
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anlattığım şekilde bağışlamalı veya yine açıkladığım 

gibi eninde sonunda, aslında hiç var olmadığını 

idrak etmelidir. İkinci seçenek daha bilgece daha 

hızlıdır ama bu egonun, yani SENin, bir kavram 

olduğunu idrak etmene bağlıdır. Bu da doğru 

şartlar olduğunda gerçekleşir ve eğer henüz bunu 

hissedemiyorsan, o zaman kemerini bağla çünkü 

önünde başka yaşam dersleri var…Sıkı tutun! 

 

Suçluları Bağışlama 

      İnsanlar genellikle ağır suçlar işlemiş kişileri 

bağışlamakta zorlanırlar ve onların 

cezalandırılmalarını isterler ki 

toplumumuzda  bu  normaldir. Tuhaf olan şu ki bu 

katiller, tecavüzcüler vs.lerle teke tek oturup 

konuştuğumuzda onların da bizler gibi olduğunu 

görürüz. Onların da aynen bizler gibi, umutları ve 

hayalleri var, sevmek ve sevilmek istiyorlar, hırs, 

nefret ve yanılgıları var. Nitekim onların 

zihinleriyle bizimkilerin arasında çok fazla bir fark 

yok. Tek fark, onların şeytani düşüncelere uymuş 

olmaları, bizim ise uymamış olmamız. Kötülük 

zihnimizde büyük bir potansiyel olarak hala mevcut 
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ve belli koşullarda her an patlayabilir. Burada 

dünyanın bütün suçlularını bağışlamanı 

istemiyorum. Tek istediğim, kendini yaşamdaki tüm 

doğru ve yanlışları bilen bir TANRI gibi ya da 

her şeyi bilen EN SAF KİŞİ olarak görüp, 

suçluları lanetlediğin için kendini bağışlaman. 

Lütfen, kendine bir bak. Onların bu şekilde zarar 

verici davranmalarına veya düşünmelerine neden 

olan koşullanmalarını bilmiyorsun. Senin 

koşullanmaların böyle bir şeye neden olmadı ama 

olabilirdi. Okulumdaki uyuşturucuya alışan ya da 

tutuklanan, hatta genç yaşta ölen çocukları 

düşünüyorum; ben de onlardan biri olabilirdim, 

bundan başka bir yol olmadığını sanıp bir çeteye 

girmek ve sonra da çıkamamak çok basit bir şey.  

İnsanlar, başka bir yaşam biçimi olduğunu 

bilmeden, arkadaş  çevrelerine ya da onların yaşam 

tarzlarına saplanıp kalıyorlar. Bir köye gittiğimizde 

onların parasız, televizyonsuz ve arabasız basit 

yaşamlarını görüp şöyle düşünebiliriz; “Neden 

okula gidip iyi bir eğitim görmüyor sonra da para 

kazanıp iyi bir yaşam sağlamıyorlar?” . Onlar senin 

yaşam şeklini bilmiyor ya da umursamıyor 
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olabilirler, bu onların yaşam şekli, seninki de senin. 

Dünyanın senin değerlerin, standartların ve 

koşullarına göre çalışması gerektiğini düşündüğün 

için ve bu cehaletinden ötürü kendini bağışla. 

Hristiyanlar şöyle der:  

      Ne yaptıklarını bilmedikleri için onları bağışla 

Tanrım!  

      Bu gerçek ne kadar bilgece ve güzel? Onlar 

senin bildiklerini bilmiyor ve sen de onların 

bildiklerini bilmiyorsun! Kendini bağışla! Bence bu 

yolda, hepimiz diğer bütün insanların ve 

yaşamımızdaki durumların öğrencisiyiz. Aynı 

zamanda, kendi gerçeğini yaşayan, bilgi ve 

tecrübelerini  paylaşan kişiler olarak hepimiz 

öğretmeniz. Karşılaştığımız her insan bize bir 

şeyler öğretir, onlarla bu nedenle karşılaşmışızdır. 

Bu nedeni o anda net olarak göremeyiz ama bilgelik 

geliştikçe, daha açık hale gelir. Açık olduğumuzda 

herkesten ve her durumdan bir şey 

öğreniriz.                   
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Bazen, daha çok bildikçe,  

bilmediğimi daha çok biliyorum! 

Ve bazen, gerçekten hiçbir şey 

bilmediğimi hissediyorum! 

Ya da hiçbir şey bilmediğimi 

düşünüyorum.  

Aslında, hiçbir şey bilmemek 

harikulade! 

Gerçekte hiçbir şey bilmeyen çok 

fazla insan yok,  

“hiçbir şey”i bilmek çok zor. 

Hiçbir şey bilmediğini bilirsen,  

egon mutlu olur mu? 
 

Yüz Yüze Bağışlama 

      Bu üçüncü aşamada sana zarar veren birine 

gidip onu bağışlamak biraz aldatıcı olabilir. Kendisi 

ve başkaları, sana zarar verdiğini biliyorsa bunu 

yapabilirsin ama bu konuda kuşkun varsa, ben olsam 
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dikkatli olurum. Çoğu insan gerçek bağışlamayı 

gerçekten anlamıyor. Özellikle de burada 

açıklandığı şekliyle, olaydan uzun bir süre sonar 

aniden senin bağışlamanla yüzleşmek kişide şok 

etkisi yaratabilir ya da bu duruma öfkeyle tepki 

verebilir.  

      Farkında olmamız gereken başka bir konu daha 

var; biz yıllar boyunca düşündük, iç gözlem yaptık 

ve bunların sonucunda daha duyarlı, daha sevgi dolu 

ve daha bağışlayıcı bir hale geldik ama bu durum 

belki de onun için geçerli değil. Hatta belki daha 

katı, acımasız ve nefret dolu oldu ve biz artık 

bunun aslında kendisine karşı olan duygular 

olduğunu biliyoruz ama o bunu bilmiyor. O halde, 

birisine yaklaşıp onu bağışladığını söylemek 

istediğinde bilgeliğini kullan, bunu duymaya ve 

kendisiyle yüzleşmeye hazır olmayabilir. Önce 

onunla iletişim kurup, yalnızca genel konulardan söz 

edip, eski şeyleri konuşmaya hazır olup olmadığına 

bakmalısın. Belki de bağışladığını ona söylemene 

gerek kalmadan, senin kendini ve onu bağışlamış 

olduğun gerçeğini algılamıştır.  

      Ben bunu birkaç defa, hazır olsa da olmasa da, 
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annemle yaptım ve bir evlat olarak yapmış olduğum 

yaramazlıklar için beni bağışlamasını istedim ve 

kendim de onu, bana kötü davrandığı durumlar için 

bağışladım.  Hiç kimse mükemmel değildir ve 

ebeveynler çocuklarına karşı oldukça gergin ve 

kızgın olabilirler (aslında bu onların kendileriyle 

ilgili olan duygularıdır ama bunu çocuklarından 

çıkarırlar). Büyüme çağı birçoğumuz için çok 

zordur ve bazılarımız o büyüme acılarından asla 

çıkamayız. Hayatın dersleri birbiri ardına gelmeye 

devam ediyor. Sabırlı ol, insan olmak kolay değil, 

kendini bağışla, derslerini kabul et, öğrendiklerini 

hatırla ve bilgeliğini tekrar kullanarak kendine 

yardım et. İçgörü, idrak ve bilgelik, bizim gösteriş 

için bir rafa koyduğumuz kupalar değil, bunlar 

yaşamımızda daha fazla öğrenmemiz için tekrar 

kullanılacak araçlar ve muhtemelen, dersleri 

öğrendiğinde, iç görülerin özgürlüğün anahtarları 

olacak. İnanıyorum ki, tüm insanlığın ve aslında tüm 

varlıkların doğal yörüngesi özgürlüktür. O halde, 

içinden geçmiş, geçiyor ya da gelecekte geçecek 

olduğumuz hangi acı olursa olsun, İÇİNDEN 

geçip gideceğiz. Her karanlık tünelin 
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sonunda ışık, her fırtınadan sonra 

sükûnet ve yaşamda olan birçok 

kargaşa kadar huzur var. Her şey 

denge içinde; bu senin için net olsa 

da olmasa da, yol bu, orta yol… 

Rahatla ve akışlaaaaa ilerle. 

        Geçmişimizi unutmuyoruz  

ya da onu 

tamamen silmiyoruz, 

Ona uyanıyor ve idrak ediyoruz. 

Geçmişimizi, ancak dürüstçe  

ve  

tam olarak anladığımızda, 

onu gerçekten  

bırakabiliriz. 
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BAĞIŞLAYICI 

YAŞAM ŞEKLİ 
 

      Bağışlama çalışmasını geniş kapsamlı yaptıktan 

sonra, her yerde bağışlama yapma fırsatıyla 

karşılaşırsın. Benim açımdan, en azından 

bağışlamayı düşünmediğim tek bir gün bile 

geçirmem zor. Her yeni gün, bana çeşitli durumlar 

sunuyor; birine bağışlama yapmasını önerebilirim, 

kendim yapabilirim ya da bağışlama için potansiyel 

bir durum görebilirim. Bazen, bir film seyrederken 

bile şöyle düşünebilirim; “o çocuk o kızı 

bağışlasaydı, mutlu olabilirlerdi!” Tabii ki, sonradan 

film dramdan aşk hikayesine dönüşüyor, hahaha! 

Günlük yaşamındaki olaylara bağışlama filtresinden 

bakabilirsen, tüm yaşamın bir aşk hikayesi olur! 

Yeryüzündeki Cennette yaşamak istemez miydin? 

Laf aramızda, bu bir efsane olmadığı gibi, 

yeryüzünde bir yer de değil, burada ve bu anda 

hepimiz için bulunan bir zihin niteliği.  
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      Cennete kavuşmak için cehennemden 

geçmek zorunda olabiliriz.  

      Cehennem yoksa, cennet de olmayabilir. 

                                                                             

Üç Adımın özeti 

      Üç aşamalı bağışlama pratiğimizin özeti olarak, 

kendimizi ve başkalarını bağışlamanın her 

adımında, günlük yaşamımızda kullanabileceğimiz 

beş yoğun bölüm vardır:  

      Birincisi, bilgece düşünmek – kendimizin ya da 

başkalarının sebep olduğu zararı düşünmek ve 

hatırlamak.  

      İkincisi, dürüstlük – tarafsızca gözden 

geçirme, açgözlülük mü, kızgınlık mı, kafa 

karışıklığı mı yoksa hepsi mi? 

      Üçüncüsü, kendini anlama – niyetini, 

farkındalığını ve bilgeliğini sorgula 

      Dördüncüsü, bağışlama 

      Beşincisi, şefkat – acıdan özgürleşmeyi 

dilemek 
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Şu güzel kelimelere ve anlamlarına bak; 

 

Bilgece düşünme 

          Dürüstlük                                                       

                  Bağışlama 

          Şefkat 

 

      Günlük yaşamımızda bunları biraz daha fazla 

uygulayamaz mıyız? Eğer istediğin buysa seni, 

yaşamını ve genel olarak tüm dünyayı bütünlüğe ve 

hoşnutluğa götürecek bilgiler burada. 

     Her gün bağışlama pratiği”” yapmanın bir yolu 

da her gece uyumadan önce günü gözden geçirmek 

ve kendimize şunu sormaktır; “Bugün kime zarar 

verdim/incittim?” 

Sonra, bir kişiyi seçip yukarıda açıklanan beş 

noktayı gözden geçir, zaten bunu yapmak senin için 

oldukça doğal bir hale gelecektir, sonra da berrak 

bir bilinçle uyumaya git. 

Şunları aklında tut: Hikâyeye saplanıp kalma; 

sözlerini, davranışlarını ve düşüncelerini 

gerekçelendirmeye, haklı çıkarmaya çalışma; 

objektif bir şekilde sadece durumlara ve süreçlere 
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bak, nerede yanlış yaptığını sapta ve bir dahaki 

sefere daha bilinçli olup tekrarlamamaya karar 

ver. Burada dikkat etmen gereken bir nokta var; 

“Bunu BİR DAHA yapmayacağım!” DEME. 
Böyle bir şey söylemek, oldukça doğru ve zararsız 

görünebilir ama ya tekrar yaparsan ne olur? 

Kendinle ilgili hayal kırıklığına uğrayıp, kendini 

suçlar ve cezalandırırsın. Ooops! Bu, bağışlama 

değildir!  Almış olduğun kararı daha esnek bir hale 

getirelim. “Bunu bir daha yapmamayı 

DENEYECEĞİM”. Kesin olmayışın 

faydasından yararlan, dürüst ve gerçekçi ol; bunu 

tekrar yapabilirsin fakat zihnin açık olsun ve bunun 

bir deney olduğunu hatırla. Zihnimizi yeniden 

eğitiyoruz, bu zaman ve sabır gerektirir. Kendine 

karşı nazik ol. 

                                                                             

Genel Bağışlama 

      Affetme pratiğimizi sadece insanlar için değil, 

diğer tüm varlıkları da kapsayacak şekilde 

yapabiliriz. Yaşamımız boyunca, bilerek ya da 

bilmeyerek, birçok böceğe, hayvana, belki 

meleklere, ruhlara ve hatta tanrılara zarar verdik! 
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Kim bilir? Bunun için genel bağışlama yapabiliriz; 

“Yaşayan varlıklara  

birçok şekilde zarar verdim, 

farkında değildim ve bilge değildim. 

Kendimi affediyorum!” 

“Bir şekilde zarar vermiş olduğum 

tüm varlıklar 

benim kendimi affettiğim gibi, siz 

de lütfen beni affedin.” 

“Tüm varlıklar acılarından kurtulsun! 

Güvende, 

Huzurlu ve sağlıklı olsunlar!” 
 

      Lütfen bağışlamanın üç aşamasını atlayıp, 

sadece bunu yapma. Çok harika ama ancak üç 

aşamayı yaptıktan sonra tam ve gerçek faydasını 

göreceksin. Bu, olgunlaşmış bağışlayıcı içindir! 

Bağışlama hayatınızda mucize gibi çalışır ama bir 

deney yapar gibi açık bir zihinle ve beklentisiz 

yapılmalıdır. Eğer sende pek işe yaramıyor gibi 
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görünüyorsa, kendini ve yöntemi henüz anlamadığın 

içindir. Böyle bir durumda birinci aşamaya geri dön 

ve  yeniden başla; bu, aynı zamanda sabretme 

çalışmasıdır. 

     Bağışlamanın işe yarayıp yaramadığını anlarsın – 

onu HİSSEDEBİLİRSİN! Aslında ben sana 

nasıl hissedildiğini anlatmak istemiyorum çünkü 

zihninde beklentiler oluşturmak istemiyorum ve 

bunu kendinin hissetmeni tercih ederim ama bu 

gerçekten önemli değil. Çalışma, sabır ve azimle 

bunu zaten yapabileceksin.  Belki nasıl bir his 

olduğunu hayal edebilirsin ama sakın bunu yapma! 

Sadece hayal edip, tahminde bulunma, dünyada 

herkesin yaptığı bu zaten. Uygula ve nasıl olduğunu 

kendin GERÇEKTEN HİSSET! 
      Zihin acı çekme duygusundan kurtulur ve daha 

açık, ferah, hafif, mutlu, huzurlu, sevecen ve 

şefkatli olur.  Aynı şekilde başkalarının başarıları 

ve mutluluklarına sevinme becerimiz gelişir ve 

nihayetinde tüm varlıkların doğalarına göre ve 

bizim kontrolümüzün dışında, kendi Karmaları 

olduğunu anlarız. Bu saf kabullenmedir.  

      Pek tabii, bu kitapta anlattıklarım, kendi 
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zihnimizde yapabileceğimiz egzersizlerdir – bu 

zihin eğitimidir. Ancak, yaşantımızda, sorun 

yaşadığımız kişilerle karşılaşma ve özür dileme 

imkânımız olursa, o zaman öyle yapmalıyız. Telefon 

etmen, bir e-posta veya mektup yazman 

gerekiyorsa, bunu yap!  Yaşamımız ne zaman son 

bulacak bunu asla bilemeyiz, belki bugün belki yarın 

veya çok yakında olabilir. Lütfen sen veya onlar 

ölene kadar bekleme;  daha çok pişmanlık duyarsın. 

                                                                             

       

>>>ŞİMDİ HAREKETE GEÇ>>> 
 

Bağışlama ve Ölüm 

      Bağışlama için lütfen ölene kadar bekleme. 

Önemli olan, zihnini geçmişten kurtarmak ve 

yaşamını ölünceye kadar hafiflemiş ve neşeli bir 

kalple geçirmektir.  

      İlk öğretmenlerimden biri bana, ölümü 

düşünmeyi öğretti. Bu aldığım en derin 

öğretilerden biri. Tekrarlayıp üzerinde 

düşünmemiz için bize bir mantra vermişti; 
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Yaşamım sonsuz değil, 

ölümüm kesinlikle gelecek, 

ölümüm kaçınılmaz, 

yaşamım ölümle sonuçlanacak, 

yaşam kesin değil, 

ölüm kesindir. 
 

      Ben bunu yüreğimde hissettim 

ve ÖLECEĞİM gerçeğini çabucak idrak ettim! 

Evet, biliyorum, en temel gerçek bu ama hiçbir 

zaman gerçekten düşünmemiş ve hiçbir zaman 

idrak etmemiştim. Bu mantrayı gece gündüz her 

aklıma geldiğinde kullandım kendi kendime tekrar 

ettim. Şimdi birisi bunun marazi bir konu olduğunu 

düşünebilir, kendi ölümümüzü neden düşünmek 

isteyelim ki? Evet dostlar, bu uyandırıcı bir şeydir! 

Bize “spiritüel aciliyet” kazandırır. Ve ne kadar 

muhteşem bir enerjidir!! Bu öğreti yıllarca güçlü 

bir şekilde içimde yanmaya devam etti ve 

bilgeliğini ve sağduyusunu benimle paylaşmış olan 

öğretmenime çok büyük şükran duyuyorum. Herkes 
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benim etkilendiğim şekilde etkilenmeyebilir, belki 

bazıları bunu okuyup, “eee ne olmuş yani?” 

diyecektir. Endişelenecek bir şey yok, sen 

yaşamaya devam et. Herhangi bir şey yapman 

beklenmiyor ama yaşamının bir noktasında doğal 

olarak kendi ölümünü düşüneceksin ve işte o andan 

İTİBAREN, spiritüel aciliyetin enerjisini 

deneyimleyebilirsin! 

      Bir tanıdığımız herhangi bir belirti vermeden 

aniden öldüğünde, onlarla ilgili “yarım kalmış 

meselelerimiz” olduğunu, söylemek ya da yapmak 

istediklerimizi fark ederiz ama artık çok geçtir.  

Ölüm üzerine düşünmek, özellikle de bağışlamak, 

yarım kalmış meselelerimizi şimdi tamamlamamıza 

yardımcı olur. Böylece herhangi bir zamanda 

özgürce gidebiliriz. Ölmeye hazır mısın? 

Gerçekten soruyorum, bugün, bu yaşamdan 

ayrılmaya hazır mısın?  

      Üzerinde düşündüğüm başka bir nokta da şu: 

Öldüğün zaman başka birileri sana ait olan her şeyi 

elden geçirecekler; tüm giysilerini, dolabını, 

çekmecelerini, fotoğraflarını ve hatta telefonun 

ve bilgisayarını. Belki birçoğunu atacak veya 



206 

 

fakirlere verecekler veyahut da biraz para 

kazanmak için satacaklar… Bunun farkında mısın? 

Yarın öleceğini bilmiş olsaydın, 

bugün ne yapardın? 
 

      İyi bir soru değil mi? Bu boş bir soru değil, 

bunu gerçekten yüreğinde hisset ve kendine 

içtenlikle sor; 

“Benim için önemli olan ne?” 

Ölmeden önce bu yaşamda ne elde etmek 

istiyorum? 

Arkamda ne bırakmak istiyorum? 

Başkalarının temizlemesi için pislik bırakıyor 

muyum? 

Kendi geçmişimden, bağışlamayla özgürleştim 

mi? 

Bağışlamayla kendilerini özgür kılmaları için 

kimlere yardımcı olabilirim? 

      Bu soruların üzerinde tek tek durarak 

anlamlarını açıklayabilir ve örnekler verebilirim 

ama kendin ve yaşamın hakkında kendi soru ve 

cevaplarını bulabilmen için bunları derinlemesine 

senin araştırmanı tercih ediyorum. Bunu yaparken 
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not almanın, çok yararı var! 

      İnsanlar sıklıkla, ölmüş olanlar için de 

bağışlama çalışması yapılır mı diye soruyorlar. Şu 

var ki, onlar artık “ölü insanlar” değil, başka bir 

formda yeniden doğdular, aslında bizler başka bir 

varlıktan, onun yeni yaşam formundan özür 

diliyoruz ve bu yeni yaşam formunda da büyük 

ihtimalle eski yaşamlarından tek bir anı yok, 

kesinlikle seni hatırlamıyorlar. Yine de, cevap evet 

olacaktır, bunu yapabiliriz ama o zamanki ve 

şimdiki kendini bağışladığını fark etmelisin; bu 

senin bu andaki gerçeğindir. Bununla ilgili daha 

fazla bilgi için “Yanımızda olmayan kişiler için 

bağışlama çalışması” bölümüne bakabilirsin. 

 

Bağışlama Mektubu 

      Oldukça etkili başka bir teknik de ölmüş ya da 

hala hayatta olan birilerine bağışlama mektubu 

yazmaktır. Göndersen de göndermesen de onlara 

mektup yazmak düşüncelerini düzenlemene 

yardımcı olur, karışıklığı temizler ve o güne kadar 

yapmış olduklarını gözden geçirmene vesile olur. Bu 

nedenle bu kitapta hep  kendi listeni yapmanı 
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tavsiye ettim; soruları, cevapları yaz ve hatta 

çalışmayı uyguladıkça  duygularını da yaz. Bu senin 

bağışlama yeteneğine çok yardımcı olur ve hem 

kendini hem de seninle birlikte acı çekmiş olan 

kişileri de özgür kılmanı sağlar. Sen geçmişi 

serbest bırakıp bağışlarsan, diğerleri de 

yaşamındaki bu rahatlamayı hisseder ve seninle 

birlikte mutlu olurlar. 

      Yaşamındaki HERKESİ BAĞIŞLA: 

Ailen, arkadaşların, iş arkadaşların ve hatta 

karşılaştığın herkesi bağışla. Bu, hayal 

edebileceğinden bile çok uzaklara, topluluklara, 

ülkelere ve tüm dünyaya yayılır...                                                                      

      Kendimizle ilgili yoğun bağışlama yaptıktan 

sonra, bağışlamanın ne olduğuyla ve nasıl 

hissettirdiğiyle ilgili daha yüksek bir anlayış 

kazanırız ve bu bizim ruhumuzun ve karakterimizin 

doğal bir parçası haline gelir. Diğer bir deyişle 

hiçbir zaman farkındalığımızdan uzakta olmaz ve 

ihtiyaç duyduğumuz her an ona ulaşabiliriz. Günlük 

yaşantımızda, özellikle de ilişkilerimizde ve 

insanlarla muhatap olduğumuzda, çok faydalı bir 

araç olur. Bence her günü bağışlamayla yaşarsak, 
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kendimizi ve tüm varlıkları; suçlama, cehaletten 

doğan ıstırap ve bilgelik yoksunluğundan 

özgürleştirmeye devam ederiz. 

 

Zararsız bir Yaşam Sürmek 

Bağışlama pratiğindeki her düşünme faslından 

sonra, birkaç şefkat sözcüğü söylendiğini fark 

etmişsindir, şifa sürecinde bu çok önemlidir. Acı 

kabul ediyor ve bunun kendimiz, diğerleri ve tüm 

varlıklar için kolaylaşıp bitmesini diliyoruz. 

      Hayatımıza bazı basit yönergeleri almak, 

kişisel olarak daha fazla acıya neden olmamızı 

önleyebilir. Bir dine bağlıysan, orada iyi bir yaşam 

yolu ve iyi bir insan olman için birtakım tavsiyeler 

vardır. 

      Eğer herhangi bir dinin yoksa, işte sana çok 

basit bir felsefe: 

 

Zarar vermekten kaçın (kendine, başkalarına ve 

diğer tüm varlıklara) 

 

   İyi şeyler yap (saygılı, cömert, nazik ve 

yardımsever ol) 
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       Zihnini saflaştır (farkındalık, konsantrasyon 

ve bilgelikle) 

 

Beş Erdem 

      Budistler bunu Beş Kural olarak bilirler. Ben 

bunları kural olmaktan çok, kendi karmanı 

temizlemek için çok güzel tavsiyeler ve yönergeler 

olarak görüyorum. Her birinin iki bölümü var; 

birinci bölüm kaçınmamız gerekenler (zararlı 

davranışlar/karma), ikinci bölüm yapmaya 

çalışmamız gerekenler (zararsız 

davranışlar/karma): 

 

1-Canlı varlıkları öldürmemek veya zarar 

vermemek (kendimiz dahil) 

+ Kendimize ve tüm varlıklara karşı nazik ve 

saygılı olmak. 

2- Bana ait olmayan herhangi bir şeyi çalmamak 

veya almamak. 

+ Enerjim, param ve sahip olduklarım konusunda 

cömert ve özgür olmak. 

3-Zararlı cinsellikten kaçınmak. 

+ Sözlerimde, davranış ve düşüncelerimde 
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koşulsuz sevgiyi kullanmak. 

4- Sözlerimle zarar vermemek. 

+ Ağzımdan çıkan her sözcüğe dikkat etmek ve 

başkalarını iyi dinlemek. 

5- Alkol ya da uyuşturucu kullanmamak. 

+ Zihni, doğal enerjiyle berrak ve saf tutmak. 

 

     Bu beş basit ve evrensel ilke bizi zarardan ve 

kendimize ya da başkalarına zarar vermekten 

korur, tüm canlı varlıklar arasında iyi niyeti 

çoğaltır ve aydınlanma  ve özgürlüğe götüren 

arınma yolunda bize yol gösterir.  

      Bu prensipleri yaşamımıza 

katarak, suçluluk duygusundan 

özgürleşebilir ve suçun olmadığı bir 

hayat yaşayabiliriz, böylece 

kendimizi affetmeye de GEREK 

KALMAZ. 

Sebebi ortadan kaldır,  

sonuç da ortadan kalkar, harika! 
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      Her bağışlama seansından sonra, saf ve 

zararsız bir yaşam sürebilme yolları olan bu beş 

erdemi kendimize hatırlatabilir, bu erdemlerle 

yaşamak ve onları takip etmek için bazı kararlar 

alabiliriz.  

 

Hayırları Paylaşmak 

      Budistler iyi bir davranışın sonucunda bir iyilik 

ya da bir hayır (sevap) oluştuğuna inanırlar. Bu 

hayır, hayattan göçmüş olan aile bireyleri veya 

arkadaşlarla paylaşılabilir, böylece eğer yeniden 

doğmuş oldukları yerde iyi şeyler yapma fırsatı 

yoksa, daha iyi bir hayat için onlara destek olabilir. 

“Erdemlerim ve bağışlama 

pratiklerimdeki saf niyetlerimin 

gücüyle ortaya çıkan hayırlar, 

her zaman huzur ve ahenk içinde 

yaşaması için, 

(şu kişi- ismini söyle) ile 

paylaşılsın.” 
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      Bu niyeti, fazladan iyiliğe ihtiyacı olan, hasta 

ya da ölüm döşeğindeki kişiler için de yapabiliriz; 

bir çeşit dua ve pozitif enerji paylaşımıdır. Genel 

olarak her yerde ve her yöndeki tüm varlıklara da 

yansıtabiliriz.  

 

“Tüm varlıklar bu hayırları 

paylaşsın,  

huzur ve ahenk içinde yaşasınlar” 
 

Bağışlama Yapmak Bir Ameliyat Gibidir 

Tanı= Kendine dürüst olarak baktığında, suçluluk 

ve pişmanlık gibi, kendi acılarını görmek.   

Kesmek (açmak)= Daha önce açıklanan çok önemli 

sorularla kendi kendini sorgulamaya başlayarak, 

yüreğine derinlemesine bakmak, 

Çıkarmak= Kendi hatalarını anlamak, geçmişi olmuş 

olduğu şekliyle bilmek, zihni saflaştırmak, bir 

yaşam dersini farkındalık ve bilgelikle öğrenmek.  

Dikiş atmak = Gerçek bir pişmanlık duymak ve 

kendini bağışlamaya inanmak. 

Şifalanmak = Şefkat ve iyileşme dileği. 
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Korunma = Suçun olmadığı bir gelecek için 

(beklentisiz bir şekilde), daha dikkatli ve daha 

erdemli olma yönünde çözümler bulmak ve kararlar 

almak. 

                                                                             

         

Bağışlama ne zaman yapılmalı? 

      Tercihen ölmeden önce… ;) 

     Aslında bu sana ve senin uygunluğuna bağlı.  

İşin, ailen, arkadaşların vs. ile çooookkk meşgulsen, 

bu çalışmayı ne zaman yapabilirsen o zaman yapmak 

durumundasın. Bir arkadaşım araba kullanırken 

derin düşünme yapıyor, bunun kendisiyle baş başa 

kaldığı tek zaman dilimi olduğunu söylüyor. Eğer 

sen de öyleysen, araba kullandığın zamanı, 

bağışlama zamanı yapabilirsin. Belki de sabah 

uyanınca, geleceğe odaklanmadan önce biraz 

geçmişinle çalışabilirsin. Bağışlama yapmak için en 

uygun zaman gece, uyumadan önce yatakta 

yatarken olabilir. Gününü gözden geçirip kendine 

şunu sorabilirsin: Bugün kime zarar verdim? Günün, 

kendini ve diğerlerini bağışlayarak sona erdiğinde, 

zihin özgür kalır ve kolayca uyursun.  Ya da daha 
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uzak bir geçmişle ilgili olarak, hızlıca ilk aşamayı 

uygulayabilirsin. Bağışlama yapmakta becerimiz 

arttıkça, gözden geçirip bırakmak uzun sürmüyor, 

kendin dene ve gör. Yürürken, yemek yerken, 

çalışırken ya da spor yaparken, herhangi bir 

zamanda kendinle baş başa kaldığında ve 

düşünmeye zaman bulduğunda bağışlama yap.  

      Daha çok zamanı olanlar; doğada gezinirken, 

bahçede çalışırken, alışverişteyken veya bağışlama 

dışında yapacak bir şey olmadan evde öylece 

otururken, istedikleri her zaman bağışlama 

yapabilirler.  

      Bağışlama yapmaya zaman ayır, aceleye 

getirme, süre önemli değil, önemli olan kendine 

karşı dürüst olup kendini anlamandır. 

 

Öğretmen/Öğrenci Bağışlaması 

      Eski geleneklere göre, bir öğrencinin, özellikle 

uzun bir süreliğine veya dönmemek üzere gitmesi 

durumunda, ayrılmadan önce öğretmeninden 

bağışlanmayı dilemesi, yapılması gereken 

pratiklerden biridir. Böylece öğrenci şu tür 

düşünceleri barındırmayacaktır: Öğretmenim beni 
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sevmiyor, öğretmenim benim aptal olduğumu 

düşünüyor, öğretmenime karşı öyle davranmamalı,  

hakkında o şekilde konuşmamalı, ya da öyle 

düşünmemeliydim. Sonuç olarak bu pratikte, 

öğrenciler öğretmenlerine saygılarını sunup, 

bağışlanmayı dileyerek ve şöyle derler: 

      “Sözlerim, davranış veya düşüncelerimle, 

herhangi bir şekilde sizi incittiysem, lütfen beni 

bağışlayın” 

      Ya da benzer şekilde: 

“Bedenim, sözlerim veya zihnimle, sizi herhangi 

bir şekilde incittiysem, lütfen beni bağışlayın.” 

      Bu aynı zamanda öğretmene de, öğrencide fark 

ettiği herhangi bir hatayı düzeltme fırsatı sunar.  

Bazı öğretmenler öğrencilerine bazı tavsiyelerde 

bulunurken, bazıları da sadece şöyle diyebilirler; 

“Affedecek hiçbir şey yok.” 

Böylece öğrenci, o öğretmenle ilgili mutlu ve özgür 

bir kalple ayrılabilir. Bazı öğretmenler de aynısını 

öğrencilerinden isteyebilir. Bu bağışlama değiş 

tokuşu, bazen bir grup içinde bir seremoni olarak 

da yapılabilir ama ben bunu mümkün olduğunda, 

bireysel ve samimi bir şekilde yapmayı tercih 
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ederim.  

      Bu yaklaşımı, günlük yaşamımız için de çok 

faydalı buluyorum; işten ayrılmadan önce 

patrondan bağışlanmayı dilemek, evinde konuk 

olduğunuz birinden ayrılırken, “ev kurallarını” ihlal 

etmiş olabileceğimizden dolayı bağışlanmayı 

dilemek. Ya da birisiyle ilişkimiz bittiği zaman o 

kişiden bağışlanmayı dilemek. İnsanların ilişkilerini 

bitirdiklerinde berbat bir halde olmalarının sebebi 

budur, çünkü tamamlanmamış şeyler vardır ve 

bağışlama yapmamışlardır.  Diğer kişiyi, kendi 

mutsuzluk ve acıları yüzünden suçlayıp dururlar ki 

bu da daha önce öğrendiğimiz gibi aslında hepsi 

kendilerine yöneliktir. İnsanlar kendi hatalarının 

kabulünün çok zor olduğunu, bunun diğer kişiye 

karşı “zayıflık” ya da “acizlik” gibi görüneceğini 

söyleyeceklerdir ama ben uzun süre ve yıllarca 

sürecek, suçluluk, pişmanlık ve kendime dayattığım 

acıdansa, bunun çok daha iyi olduğunu 

düşünüyorum. Kendin seç! Bu, aynı şeye tutunup acı 

çekmeye devam etmektense salıverip özgür 

kalmayla ilgili açık bir örnek. Ben neyi tercih 

edeceğimi biliyorum. Daha sonra kendimi özgür 
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hissedebilmem için, egomu en başında biraz can 

sıkıcı ve utandıran bir duruma sokmak çok daha 

iyi… Kendi hatanı kabul etmek, bağışlanmayı 

dilemek, bunlardan ders almak ve daha parlak ve 

aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemek… Bu sana 

kalmış. Sen hangisini istersin? 

      Tam da sözde “öğretmen” ve “öğrenci”  konusu 

açılmışken şunu belirtmeliyim ki,  artık bu 

terimlerin gerçekten ne anlama geldiğinden pek 

emin değilim.  “Öğrencilerimden” ve özellikle 

onlarla paylaşımlarımdan öyle çok şey öğreniyorum 

ki sanırım öğrenci benim. Bu nedenle bugünlerde 

herkese derslerimizin derinliğine göre, 

“arkadaşım” ya da “spiritüel arkadaşım” demeyi 

tercih ediyorum. Hepimizin, birbirimizden bir 

şeyler öğrendiğine inanıyorum; burada öyle bir 

hiyerarşi yok ama basitçe, özgür bir bilgi ve 

deneyim alışverişi var. 

                                                                             

       

Sadelik 

      Bu hem çok büyük bir “dost” hem de 

“öğretmen”dir. Az sayıda ve ucuz eşyalarla 
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yaşayınca, onları saklama veya kaybetme 

konusunda kaygılanmama gerek kalmıyor, 

gelmelerine ve gitmelerine izin veririm. 

Giysilerimin ve eşyalarımın çoğunu ikinci el alırım 

ve eşyalarımın hepsi kullanıp atılabilir ve 

vazgeçilebilir şeylerdir. Beş elementten oluşan ve 

evrene ait olan ve hiçbir zaman sahip olmadığım bu 

beden de vazgeçilebilirdir. Böylece alacak ve 

verecek hiçbir şey yok, zaten hepimiz özgürüz. Bu 

yaklaşım bizleri bedenimizle ve maddi 

varlıklarımızla ilgili korku ve endişelerden ve daha 

fazlasına sahip olmamız yönündeki zararlı arzu ve 

aç gözlülükten özgürleştirir. Bu her şeyin daha 

çoğu, daha çok para, daha çok yiyecek, eğlence, 

seks, aşk, mutluluk ve hatta daha çok huzur için 

duyduğumuz sürekli açlık, bizleri deliye çevirip 

yoruyor ve hayal kırıklığına uğratıyor. Fakat başka 

bir yol daha var: Hoşnutluk yolu. 

       Eskiden ve şu anda sahip olduklarını 

kabullenerek, yaşamında sahip olduğun 

arkadaşların, ailen ve imkanların ve hatta aldığın 

nefes, sana dünyayı gösteren gün ışığı gibi daha 

basit şeylerden tatmin olma pratiği yapmak. 
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Takdir ve Şükran 

      Bizi hafifleten ve akışta olmamızı sağlayan 

diğer  günlük bir deneyim de yaşamımızdaki 

herhangi bir şeyin güzelliğini, niteliğini ve 

faydasını takdir etmektir. Daha fazla sevgiye, 

mutluluğa, huzura veya arzu ettiğimiz ya da 

ihtiyacımız olan herhangi bir şeye sahip olmak için 

uğraşıyor olabiliriz ama hali hazırda sahip 

olduklarının farkına vararak onlar için şükran 

duymaya çalış.  Hatta seni bu ana taşıdığı ve tam 

olarak neye ihtiyacın olduğunu bilmeni sağladığı 

için yaşamındaki “kötü” deneyimlerin için de 

aynısını yapmaya çalış. Sahip olduklarına ve elde 

ettiklerine olan bağımlılığını ve gelecekte daha 

fazlasının olmasına dair beklentilerini bırakarak, 

her şeyle ve herkesle tam bu anda oldukları gibi, 

özgürce ve serbestçe yaşa.  

      

 İşte açgözlü veya bir şeylerden yoksun hissettiğin 

zamanlar için harika bir hatırlatma; 
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BU ANDA SAHİP OLDUĞUNDAN 

DAHA FAZLASINA SAHİP 

OLAMAZSIN… 

BU İMKÂNSIZ 

ÇÜNKÜ 

BU AN, YOK OLDU BİLE! 
 

      Burada, hemen her zaman zihninin ya geçmişte 

ya da gelecekte olduğunu anlayabilirsin, biz buna 

düşünme, hayal etme, gözden geçirme ve planlama 

diyoruz. Geçmişte daha fazlasına sahip olmuş ya da 

gelecekte daha fazlasına sahip olacak olabilirsin 

ama aslında sadece bu anda neyin varsa ona 

sahipsin ve GERÇEK  bu! 

      Ve var olan tek an, ŞİMDİ!  O halde rahatla, 

şükran duy, sahip olduklarını kabul edip takdir et, 

gelecekle ilgili planlar yap ama beklentilerinin 

farkında ol ve yapabileceğinin en iyisini yap. Hepsi 
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bu! Oh, yeniden rahatlayabilirsin, hehe! 

      Bu anda sahip oldukların, geçmişteki sözlerin, 

davranış ve düşüncelerinin sonucudur, tüm bunlar 

sadece sebep ve sonuçtur, karmadır. Yani eğer 

beklediğin şey olmamışsa, kendini bağışla çünkü bu 

geçmişte olduğun şeyin sonucudur ve bu anda 

bildiklerini o zaman bilmiyordun.  Bu bilgelik bana 

mükemmel bir şekilde anlamlı geliyor ama buna 

şiddetle direnen ve tartışmak isteyen bazı egolar 

olduğunu da tahmin ediyorum. Sorun yok, aynen bu 

şekilde devam et, bu sadece daha fazla içsel acı 

demektir. Daha sonra, gerçekten istediğin şeyin 

huzur, sadece huzur olduğunu nasıl olsa idrak 

edeceksin. 

 

Kabullenme ve Bağışlama 

      Bir şeyleri olduğu gibi kabullenme 

yeteneğimizin, aslında bağışlamanın bir şekli ya da 

aynısı olduğunu fark ettim. Bedenimi olduğu gibi 

kabullendiğimde, onu eksikliklerini ve kusurlarını 

bağışlıyorum. Olmasını istediğim gibi değil, ben 

onun mükemmel olmasını istiyorum ama değil, 

nasılsa öyle… O halde, bedenimi affediyorum, 
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kendimi affediyorum. Bu onu daha iyi bir duruma 

getirmek için çalışamam anlamına gelmez, 

gerçekten istediğim veya ihtiyacım olan şey buysa, 

elbette yapabilirim ama bu, önce bu anda olduğu 

halini kabul etmeyle başlar. 

      Şüphesiz zihnim de mükemmel değil, bir 

şeyleri unutuyor, tembel ve şikayetçi, her zaman 

olmasını istediğim gibi değil ama onu olduğu gibi 

kabul ediyor ve kendimi bağışlıyorum. Bu bir ilham! 

Ve bu yalnızca her şeyin bu anda nasılsa öyle olduğu 

GERÇEĞİNİN idrak edilmesiyle ortaya çıkar. Ve 

böylece bu kabullenme, aynı şekilde tüm insanlara, 

tüm varlıklara, tüm şeylere, çevreye, evrene, 

geçmişime, geleceğime ve benim tüm varlığıma 

yayılır ve büyür! 

 

 

Kabullenme, farkındalık ve 

bilgelikten doğar, 

sonra bağışlama gelir, 

bunu, saygıyla ve koşulsuz sevgiyle 

yapılan 
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saf takdir 

ve en sonunda, huzur ve uyum takip 

eder. 

İstediğin bu değil mi? 
 

 

Gelecekteki Bağışlama 

      Bir gün kendimi bağışlamaya odaklanmışken 

ilginç bir iç görüm oldu, “gelecekteki kendimi 

bağışlıyorum” diye düşündüm. Evet, komik değil mi? 

Bu, gelecekte yapacağım tüm yanlışlar için kendimi 

şimdiden bağışlıyorum anlamına geliyor. Daha 

önceki ve bu andaki kendimizi nasıl 

bağışlayacağımızı açıklamıştım, o zaman 

gelecekteki kendimizi neden affetmeyelim? Evet, 

bunun kavramsal olduğunu biliyorum ama bu zihni 

daha engin ve daha büyük olasılıklara açıyor. Bu 

şekilde, bu andaki bilgeliğimizi bilinmeyen bir 

geleceğe yansıtıp, herhangi bir zamanda bir hata 

yapacağımız zaman hemen harekete geçmesini 

umuyoruz. Ya da daha iyisi, bir hata yapmadan 

ÖNCE, geçmişte yapmış olduğumuz gelecekle ilgili 
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bağışlamayı hatırlayıp, o anda bir hata yapmamayı 

dilemek. Bu, gelecekteki o andır, beni takip 

edebiliyor musun? Haha, neler olacağını kim 

bilebilir? Sana bağışlamanın her yönünü gösterip 

bunun senin niyetlerini, karmanı ve son olarak da 

zihnini temizlemene yardımcı olmasını umuyorum. 

O halde, şöyle diyebiliriz; 

 

“Gelecekte, sebep olabileceğim  

her türlü zarar için 

kendimi bağışlamayı deneyeceğim.” 
                                                                             

   

      Gelecekle ilgili olduğunda, “çalışacağım” veya 

“deneyeceğim” sözcüklerini kullanmaya çalışıyorum 

çünkü bir şeyi kesin olarak yapıp yapmayacağımı 

bilmiyorum. Kendime veya başkalarına söz 

vermiyorum, çünkü gelecekte ne hissedeceğimi 

veya nasıl bir tepki vereceğimi bilmiyorum, bundan 

ötürü de kendime bu “esnek maddeler”i ekliyor ve 

böylece kendi sözümü tutamadığım için kendimi 

suçlayıp cezalandırmıyorum.  Kendimize acı 
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çektirmenin başka bir yolu da kendimize veya 

başkalarına verdiğimiz sözleri tutamamaktır, 

bunun senin için doğruluğunu, kendi içinde bir 

kontrol et. İnsanlar kendilerine söz vermeniz için 

size her zaman baskı yapacaktır.  Bence bunu 

önlemenin en iyi yolu, herhangi bir söz 

vermemektir. 

 

 

 

Deneyeceğim, 

Elimden gelenin en iyisini yapacağım, 

Yapmak isterim, 

Emin değilim, bekleyelim ve görelim… 

 

      Kesin ifadeler kullanmamaya çalışıyorum 

çünkü bana geri dönerler.  Burada, gelecek için 

karmamızı temizliyoruz yani BİLGELİK İŞ 

BAŞINDA. 
      Çok açık bir şekilde, gelecekte herhangi bir 

zarara sebep olmak istemiyorum ama ben 

mükemmel değilim, yani hatalarımı kabul ediyorum 

ama hala kendimi geliştirmeye ve daha ve daha iyi 
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bir insan olmaya, tüm canlı varlıklarla ahenk içinde 

yaşayan biri olmaya kararlıyım.  Yakın bir zamanda 

şöyle bir şey duydum ve ben de aynı şekilde 

düşünüyorum; aydınlanmış bir insan, yine de 

insanları kızdıran veya negatif tepki “oluşturan” 

şeyler söyleyebilir veya yapabilir ama fark, 

aydınlanmış kişinin hiçbir varlığa hiçbir şekilde 

zarar vermeye veya acı çektirmeye niyeti 

olmamasıdır. Aydınlanmamış kişiler öfke, yanılsama 

ve cehaletin gözleri ve zihni ile bakmakta ve bu 

şekilde görmektedirler. Aydınlanmış kişiler ise 

dünyayı aydınlık olarak görür ki bu yüzden 

AYDINLANMA deniyor, aydınlık içinde 

yaşamak çok güzel olmalı! 

Başka bir şey hatırlayana ya da yeni bir şey 

deneyimleyene kadar şimdilik Bağışlama hakkında 

paylaşmak istediklerim bunlardan ibaret.  Eğer bir 

şeyler unuttuysam, kendimi bağışlıyorum! 

      Umuyorum  ki  bir  gün  karşılaşabilir, 

deneyimlerimizi paylaşabilir ve bağışlamanın bu 

harika ve güzel enerjisini, gelecek kuşaklar ve her 

yöndeki tüm varlıklar için çoğaltmaya devam 

edebiliriz! 
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Sabrın ve verdiğin önem için 

teşekkür ederim! 

 

Bağışlama pratiğin ve deneyimin 

sana güzel bir yaşam yolu 

göstersin! 

 

Senin şefkatinden, tüm ailen 

ve arkadaşların faydalansın! 

 

Ve her yöndeki tüm varlıklar 

bu kitabın yazılması ve 

okunmasından doğan 

hayırları paylaşsın ve tüm varlıklar 

huzur ve uyum içinde yaşasın! 

~~~~~~~~~ 
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*IMO – Anısına 



 

 

Ücretsiz dağıtılacak olan 

bu kitabın basımına katkıda bulunan 

tüm bağışçılara, sonsuz şükranlarımla. 

 

Yapmış oldukları hayırlar,  

onları bu yaşamlarında desteklesin ve daha ileriye 

taşıyarak, 

Nibbāna’nın en yüksek huzur ve mutluluğuna ulaştırsın. 

 

Bu hayırlar, tüm varlıklarca paylaşılsın 

ve hepsi sağlıklı ve mutlu olsun. 

Sādhu! Sādhu! Sādhu! 

 
 

Aradığınız cevap, sadece bir kitap 
uzağınızda olabilir! 

 

“Yaşamın karmaşasını anlamaya çalışan, cevap arayan 

birini hayal edin.  

Bu kişi bazı şeylerin doğru gitmediğini bilmektedir.  

İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için, bundan daha iyi 

yollar olmalı.  

Araştırırken eline bir kitap daha alır ve içinde sorularının 

cevaplarını bulur.  

İŞTE BU! Ve yaşam sonsuza kadar değişir.” 
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