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Ö F K E  G Ü N L Ü Ğ Ü

Thich Nhat Hanh





Takdim
 

Duyguların negatif ya da pozitif olarak tanımlanmasının çok 
doğru olmadığını düşünürüm. Her duygu bir amaç için vardır 
ve hayatımıza renk katarlar ancak kendi geçmişimize hatta biz-
den öncekilerin yaşadıklarına bağlı olarak bize fayda üretme-
yecek şekilde istemediğimiz duyguları yaşayabiliriz. Bu yüzden 
herhangi bir duyguyu içinde olduğumuz duruma veya ilişkide 
bulunduğumuz kişiye bağlı olarak yıkıcı ya da yapıcı olarak ta-
nımlamak, düşüncelerimiz ve duygularımızın aynı amaca yö-
nelmesinde fayda yaratacaktır.
İnsana dair en ironik inançlarımdan biri şudur: “Duygularımı-
zın yıkıcı gösterimlerini, bizi en çok sevenlere, en çok güven-
diklerimize ya da bize tahammülü en fazla olanlara deneyim-
letme eğilimindeyizdir. Çünkü en sevimsiz yüzümüzü görseler 
bile bizden vazgeçmeyebilirler.”
Thich Nhat Hanh’ın bu eseri on binlerce cümleyle tamamen 
bize bilmediklerimizi aktarma amacını taşımıyor. Tüm bildik-
lerini ve öğretilerini kısa cümlelere sığdırarak bizi yalnız başı-
mıza bırakıyor.



Eğer bu çalışmayı en etkin şekilde kullanmayı düşünüyorsanız 
yapmanız gereken şey çok basit. Gerçi basit olduğu kadar da 
meydan okuyucu… Ama bu meydan okumanın zorluğunu 
hafifletecek motivasyon da şudur: Gerçekten, sevdiklerimize 
acı vermeye devam etmek istiyor muyuz? 
Eserin içinde yer alan güçlü sözleri hemen okumaya çalışma-
yın, özünü kavramak için biraz bekleyin sonra da aklınıza ge-
lenleri kendinize hem içeriden hem de dışarıdan bakarak ya-
zın. Yazmayı bırakmayın çünkü yazmanın gücü iyileştiricidir.

Dr. Umut Kısa,
İstanbul, 2021



1. Bölüm

Öfkeden Şefkate





Tanıma
1





Acı çekmemizin en önemli 

sebeplerinden biri içimizdeki öfkenin 

tohumudur. 





Çoğumuz bir ilişkiye yoğun ve büyük 

bir aşkla başlarız. Öyle yoğundur ki 

onsuz yaşayamayacağımıza inanırız. 

Hâlbuki eğer farkındalığa sahip değilsek 

bu aşkın nefrete dönüşmesi sadece 

birkaç yıl sürer. Ve eşimizin varlığında 

tam tersi bir duyguya esir oluruz ve 

berbat hissederiz. Birlikte yaşamak 

imkânsızlaşır ve ayrılık yolları görünür. 

Sevgi nefrete dönüşürken, artık 

çiçeğimiz kurumuştur.





Eğer sendeki; korku, umutsuzluk ve 

nefret gibi atıkları fark edersen sakın 

panik yapma. İyi bir bahçıvan gibi 

bununla yüzleşebilirsin: “İçimdeki 

atıkları görüyorum ve ben bu atıkları 

sevginin yeniden yetişmesi için verimli 

bir gübreye dönüştüreceğim.” 
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