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G İ R İ Ş

Mutluluk Alıştırması

Mutlu olmak, bence, daha az ızdırap çekmektir. Kendi içi-
mizdeki ızdırabı dönüştürme gücüne sahip olmasak, mutluluk 
mümkün olamazdı. 

Pek çok insan mutluluğu kendisinin dışında arar ama ger-
çek mutluluğun içimizden gelmesi gerekir. Kültürümüz bize 
mutluluğun çok paraya sahip olmaktan, güce sahip olmaktan 
ya da toplumda yüksek bir statüye sahip olmaktan geldiğini 
söyler. Ama dikkatli bakacak olursanız, pek çok zengin ve ünlü 
kişinin mutlu olmadığını görürsünüz. Pek çoğu intihar ediyor. 

Buda ve onun zamanında yanında olan keşişler ve rahibe-
ler, üç cübbe ve bir kâse dışında hiçbir şeye sahip değillerdi. 
Ama mutlulardı çünkü son derece değerli bir şeye sahiplerdi; 
özgürlük. 

Buda’nın öğretilerine göre, mutluluğun en temel koşulu 
özgürlüktür. Burada politik bir özgürlükten bahsetmiyoruz, 
öfke, keder, kıskançlık ve yanılgının yarattığı zihinsel oluşum-
lardan özgür olmaktan bahsediyoruz. Bu zihinsel oluşumlar 
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Buda tarafından zehir olarak tanımlanıyor. Bu zehirler kalbi-
nizde olduğu sürece, mutluluk mümkün değildir. 

Öfkeden özgürleşmek için, Hristiyan, Müslüman, Budist, 
Hindu ya da Musevi oluşumuzdan bağımsız olarak, uygulama 
yapmamız gerekir. Buda, İsa, Tanrı ya da Muhammed’den kal-
bimizdeki öfkeyi bizim için çıkarmasını isteyemeyiz. İçimizde-
ki öfkenin nasıl dönüştürüleceğine dair somut talimatlar var. 
Bu talimatları izler ve çektiğimiz ızdıraba iyi bakmayı öğrenir-
sek, başkalarının da aynı şeyi yapmasına yardımcı olabiliriz.

Daha İyiye Doğru Değişim

Baba ve oğlun birbirine öfke duyduğu bir aile hayal edin. 
Artık birbirleri ile iletişim kurmaları mümkün değil. Baba çok 
ızdırap çekiyor, oğul da aynı şekilde. Öfkelerine tutunup kal-
mak istemiyorlar ama bunun üstesinden nasıl geleceklerini de 
bilmiyorlar. 

İyi bir öğretim, hayatınıza doğrudan uygulayabileceğiniz, 
böylece ızdırabınızı dönüştürebileceğiniz bir öğretim türüdür. 
Öfke duyduğunuzda, cehennem ateşinde yanıyormuş gibi ız-
dırap çekersiniz. Umutsuzluk ya da kıskançlık hissettiğinizde, 
cehennemdesinizdir. Uygulama yapan bir arkadaşınıza gidip, 
içinizdeki öfke ve umutsuzluğu dönüştürmek için nasıl uygu-
lama yapmanız gerektiğini sormanız gerekir. 

Şefkatli Dinleme Izdırabı Azaltır

Bir kişinin konuşması öfke dolu olduğunda, bunun nede-
ni derin bir ızdırap içinde olmasıdır. Bu kadar ızdırap çektiği 
için, içi acıyla dolar. Sürekli olarak söylenmeye ve problemleri 
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için başkalarını suçlamaya hazırdır. Bu yüzden onu dinlemeyi 
çok tatsız bulursunuz ve ondan kaçınırsınız. 

Öfkeyi anlayıp dönüştürmek için, şefkatli dinleme ve sev-
gi dolu konuşma uygulamalarını öğrenmemiz gerekir. Herke-
si derin şefkat ile dinleme kabiliyetine sahip bir Bothisattava 
-Büyük Varlık veya Uyanmış (Aydınlanmış) Kişi- vardır. Ona, 
Kwan Yin veya Avalokiteshvara, Büyük Merhamet Bodhisatt-
va’sı denir. Bu Bodhisattva’nın yaptığı gibi derinden dinleme 
alıştırmalarını hepimizin öğrenmesi gerekir. Daha sonra, ileti-
şimi yeniden sağlamak için yardım arayanlara somut rehberlik 
sunabiliriz.

Şefkatle dinlemek, karşınızdaki insanın daha az ızdırap 
çekmesine yardımcı olabilir. İyi niyetli olsanız bile, kendinizi 
şefkatli dinleme sanatı üzerinde eğitmediğiniz sürece derinden 
dinleyemezsiniz. Eğer bir saat boyunca bir insanın karşısında 
sessizce oturup, onu şefkatle dinlerseniz, ızdırabını azaltabilir-
siniz. Sadece tek bir amaçla dinleyin: Karşınızdaki kişinin ken-
dini ifade etmesi ve ızdırabını azaltması. Dinleme süresi bo-
yunca şefkati canlı tutun. 

Dinlerken yoğunlaşmalısınız. Tüm dikkatiniz ve tüm ben-
liğinizle dinleme alıştırmasına odaklanmanız gerekir; gözleri-
niz, kulaklarınız ve zihninizle. Eğer sadece dinler gibi yapar ve 
kendinizi yüzde yüz vererek dinlemezseniz, karşınızdaki kişi 
bunu fark eder ve ızdırabı azalmaz. Nefes alma farkındalığı-
nı nasıl uygulayacağınızı biliyorsanız ve rahatlatma arzusuna 
odaklanabiliyorsanız, dinlerken şefkatinizi sürdürebilirsiniz. 
Şefkatle dinleme, çok derin bir alıştırmadır. Yargılamak ya da 
suçlamak için dinlemezsiniz. Sadece karşınızdaki kişinin daha 
az ızdırap çekmesini istediğiniz için dinlersiniz. Karşımızdaki 
kişi babamız, oğlumuz, kızımız ya da eşimiz olabilir. Karşınız-
daki kişiyi gerçekten dinlemeyi öğrenmek, onların öfke ve ız-
dıraplarını dönüştürmelerine yardımcı olabilir. 
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Patlamaya Hazır Bir Bomba

Kuzey Amerika’da yaşayan Katolik bir kadın tanıyorum. 
Çok fazla ızdırap çekti çünkü kocası ile arasındaki ilişki çok 
zordu. İyi eğitimli bir aileydiler; ikisinin de doktorası vardı. 
Buna rağmen kocası da çok ızdırap çekti. Çocukları ve karı-
sı ile savaş hâlindeydi. Karısı ve çocukları ile konuşamıyor-
du. Ailede herkes ondan çekiniyordu çünkü patlamaya hazır 
bir bomba gibiydi. Öfkesi devasaydı. Karısı ve çocuklarının 
ondan tiksindiğini düşünüyordu çünkü kimse onun yanında 
olmak istemiyordu. Aslında, karısı ondan tiksinmiyordu. Ço-
cukları da ondan tiksinmiyordu. Ondan korkuyorlardı. Ona 
yakın olmak tehlikeliydi çünkü her an patlayabilirdi.

Karısı, bir gün buna daha fazla dayanamayıp intihar etme-
ye karar verdi. Bu koşullar altında yaşamaya devam edemeye-
ceğini hissetti. Ancak intihar etmeden önce, bir Budist uygu-
layıcısı olan arkadaşını arayıp, ne yapmayı planladığını anlattı. 
Budist arkadaşı, daha az ızdırap çekmesi için onu birkaç kez 
meditasyon yapmaya davet etmişti ancak kadın bu daveti hep 
reddetmişti. Bir Katolik olarak, Budist öğretilerini uygulaya-
mayacağını veya takip edemeyeceğini söylüyordu.

O öğleden sonra, Budist kadın, arkadaşının kendisini öl-
dürmeyi planladığını öğrenince, telefonda, “Benim arkadaşım 
olduğunu söylüyorsun ve şimdi de ölmek üzeresin. Senden tek 
istediğim, öğretmenimin konuşmasını dinlemen ama bunu 
reddediyorsun. Eğer gerçekten benim arkadaşımsan, lütfen bir 
taksiye atla, gel ve bu kaseti dinle. Sonrasında ölebilirsin.”

Katolik kadın geldiğinde, arkadaşı ondan tek başına bir 
odada oturmasını ve Dharma’nın iletişimi yeniden canlandır-
ma üzerine yaptığı bir konuşmayı dinlemesini istedi. Dhar-
ma’nın konuşmasını dinlediği bir, bir buçuk saatlik süre bo-
yunca kadın, kendi içinde çok derin bir dönüşüm yaşadı. 
Birçok şey öğrendi. Kendi ızdırabından kısmen kendisinin so-
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rumlu olduğunu ve kocasına da ızdırap çektirdiğini fark etti. 
Ona hiç yardım edemediğini fark etti. Hatta, ondan kaçınarak 
ızdırabının günbegün artmasına sebep olmuştu. Dharma’nın 
konuşmasını dinlerken, karşısındaki kişiye yardımcı olabilmek 
için derin bir şefkatle dinlemesi gerektiğini öğrendi. Bu, son 
beş yılda yapmayı başaramadığı bir şeydi. 

Bombayı Etkisiz Hâle Getirmek

Dharma konuşmasını dinledikten sonra kadın, kendini il-
ham almış hissetti. Hemen eve gidip, kocasına yardımcı olmak 
için derin dinleme uygulamak istedi. Ama Budist arkadaşı, 
“Hayır arkadaşım, bunu bugün yapmamalısın çünkü şefkatli 
dinleme çok derin bir öğretidir. Bir Bodhisattva gibi dinleye-
bilmek için en az bir ya da iki hafta boyunca uygulama yap-
malısın.” dedi. Böylece Budist kadın, Katolik arkadaşını daha 
fazla bilgi edinmek için bir inziva merkezine davet etti.

İnziva merkezinde etkinliğe katılan yüz elli insan vardı; 
altı gün boyunca birlikte yemek yiyen, uyuyan ve uygulama 
yapan. Tüm bu süre boyunca, nefes alıp verme farkındalığı 
uygulamaları yaptılar ve bedenleriyle zihinlerini bir araya ge-
tirmek için nefes alış verişlerine dikkat ettiler. Yürüme farkın-
dalığı uygulamaları yaptılar ve her adıma kendilerini yüzde 
yüz adadılar. Nefes alma, yürüme ve oturma farkındalığı uy-
gulamaları yaparak kendi içlerindeki ızdırabı gözlemleyip ku-
cakladılar.

Katılımcılar olarak sadece Dharma konuşmalarını dinle-
mekle kalmadılar, birbirini dinleme sanatı alıştırmaları yapıp, 
sevgi dolu konuşma dilini kullandılar. Karşılarındaki kişinin 
ızdırabını anlamak için derinden dinlemeye çalıştılar. Katolik 
kadın uygulamaları çok ciddi ve çok derin bir şekilde yapmaya 
özen gösterdi çünkü onun için bu bir ölüm kalım meselesiydi. 
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İnziva merkezinden eve geri döndüğünde çok sakindi ve 
kalbi şefkatle doluydu. Kocasının kalbindeki bombadan kur-
tulmasına yardımcı olmayı gerçekten istiyordu. Çok yavaş 
hareket edip, sakinliğini korumak ve şefkati beslemek için 
nefes alış verişini takip etti. Farkındalıkla yürümeye dikkat 
etti ve kocası da onun değiştiğini fark etti. Sonunda, son beş 
yılda yapmadığı bir şeyi yapıp, gelip kocasının yanına sessiz-
ce oturdu. 

Uzun bir süre boyunca sessizliğini korudu, belki 10 dakika. 
Sonra elini yavaşça kocasının elinin üzerine koyup, “Sevgilim, 
son beş yılda çok fazla ızdırap çektiğini biliyorum ve bunun 
için çok üzgünüm. Senin daha az ızdırap çekmene yardım-
cı olmayı başaramadığım gibi, bir de durumu daha da kötü 
bir hâle getirdim. Çok fazla hata yapıp, senin daha fazla acı 
çekmene neden oldum. Bunun için çok üzgünüm. Yeniden 
başlamak için senden bana bir şans vermeni istiyorum. Seni 
mutlu etmek istiyorum ama bunu nasıl yapmam gerektiğini 
bilmiyordum; böylece durumu günbegün daha da kötüleştir-
dim. Artık bu şekilde devam etmek istemiyorum. Bu nedenle 
senden bana yardım etmeni istiyorum sevgilim. Seni daha iyi 
anlamak ve seni daha iyi sevmek için yardımına ihtiyacım var. 
Bana kalbinde ne olduğunu söyle lütfen. Çok acı çektiğini bi-
liyorum; ızdırabını bilmeliyim ki geçmişte olduğu gibi tekrar 
tekrar yanlış şeyler yapmayayım. Sen olmazsan, bunu başara-
mam. Seni üzmeye devam etmemem için yardımına ihtiyacım 
var. Sadece seni sevmek istiyorum.” dedi. Kocası bu sözleri du-
yunca ağlamaya başladı. Küçük bir oğlan çocuğu gibi ağladı.

Uzun bir süre boyunca, karısı hep surat asmıştı. Her zaman 
bağırıyordu ve konuşması öfke, acı, suçlama ve yargılama ile 
doluydu. Hep kavga ediyorlardı. Yıllardır onunla bu şekilde, 
sevgi ve şefkat dolu bir tonla konuşmamıştı,. Kocasının ağla-
dığını görünce bir şansı olduğunu fark etti. Kocasının kalbinin 
kapıları yıllardır kapalıydı ama şimdi yeniden açılmaya başlı-
yordu. Çok dikkatli olması gerektiğini biliyordu, bu nedenle 
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nefes alıp verme farkındalığı egzersizlerine devam etti. Dedi 
ki, “Lütfen sevgilim, lütfen bana kalbinde ne olduğunu söyle. 
Daha iyi davranmayı öğrenmek istiyorum ki hatalar yapmaya 
devam etmeyeyim.” 

Karısı da bir entelektüeldi ve kendisi gibi onun da bir dok-
tora derecesi vardı ama çok ızdırap çektiler çünkü ikisi de 
birbirini nasıl şefkatle dinleyeceğini bilmiyordu. Ama o gece 
muhteşemdi, şefkatle dinlemeyi başarılı bir şekilde uyguladı. 
İkisi için de oldukça iyileştirici bir gece oldu. Birlikte sadece 
birkaç saat geçirdikten sonra birbirleriyle uzlaşabildiler.

Doğru Öğreti, Doğru Uygulama

Eğer uygulama doğruysa ve iyiyse, beş veya on yıla ihtiya-
cınız yoktur, dönüşüm ve şifa üretmek için sadece birkaç saat 
yeterli olabilir. Katolik kadının o gece çok başarılı olduğunu 
biliyorum çünkü kocasını ikinci bir inzivaya kayıt olmak için 
ikna edebildi.

İkinci inziva da altı gün sürdü ve inzivanın sonunda kocası 
da harika bir dönüşüm yaşadı. Bir çay meditasyonu sırasında 
eşini diğer katılımcılarla tanıştırdı. “Sevgili dostlarım, eş-ka-
tılımcılarım, sizi bir Bodhisattva, bir Büyük Varlık ile tanış-
tırmak isterim. Bu karşınızdaki benim eşim, harika bir Bod-
hisattva. Son beş yıl boyunca ona çok ızdırap çektirdim, çok 
aptalca davrandım. Ancak uygulamasıyla her şeyi değiştirdi. 
Benim hayatımı kurtardı.” dedi. Sonrasında hikâyelerini an-
latıp, inzivaya katılmaya nasıl karar verdiklerinden bahsettiler. 
Nasıl derin bir seviyede uzlaşmaya vardıklarını ve aşklarını ta-
zelediklerini paylaştılar.

Bir çiftçi, herhangi bir etkisi olmayan bir gübre kullandı-
ğında, gübreyi değiştirmek zorundadır. Aynısı bizler için de 
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geçerli. Eğer birkaç ayın sonunda, yaptığımız uygulama her-
hangi bir dönüşüm ve iyileşme sağlamamışsa, durumu ye-
niden gözden geçirmemiz gerekir. Yaşamımızı ve sevdiğimiz 
insanların yaşamlarını değiştirebilecek doğru uygulamayı 
bulmak için, yaklaşımımızı değiştirmemiz ve daha fazla bilgi 
edinmemiz gerekir.

Doğru öğretimi ve doğru uygulamayı alır ve öğrenirsek, he-
pimiz aynı şeyi yapabiliriz. Uygulamayı çok ciddi bir şekilde 
yapar ve Katolik kadın gibi bir ölüm kalım meselesi hâline ge-
tirirseniz, her şeyi değiştirebilirsiniz.

Mutluluğu Mümkün Kılmak

Birçok gelişmiş iletişim aracının bulunduğu bir zamanda 
yaşıyoruz. Bilgi, dünyanın bir ucundan öbür ucuna hızla ula-
şıyor. Ancak tam da şu anda insanların, baba ve oğul, karı ve 
koca, anne ve kız arasındaki iletişimi son derece zorlaştı. İleti-
şimi yeniden kuramazsak, mutluluk asla mümkün olmaz. Bu-
dist öğretiminde, şefkatli dinleme pratiği, sevgi dolu konuşma 
pratiği ve öfkemize dikkat etme uygulaması çok açık bir şekil-
de sunulmaktadır. İletişimi yeniden kurmak ve ailemize, oku-
lumuza ve toplumumuza mutluluğu getirmek için, Buda’nın 
derin dinleme ve sevgi dolu konuşma ile ilgili öğretilerini uy-
gulamaya koymalıyız. Bunun sonrasında dünyadaki diğer in-
sanlara yardımcı olabiliriz. 



B İ R

Ş İ D D E T L İ  Ö F K E

Hepimizin öfkemizle nasıl başa çıkacağımızı öğrenmemiz 
gerekiyor. Bunu yapmak için, öfkenin biyokimyasal yönüne 
dikkat etmemiz gerekiyor çünkü öfkenin kökleri zihnimizde 
olduğu kadar bedenimizde de yer alıyor. Öfkemizi incelediği-
mizde, onun fizyolojik unsurlarını görebiliriz. Nasıl yediğimi-
ze, nasıl içtiğimize, nasıl tükettiğimize ve vücudumuzu günlük 
yaşamımızda nasıl ele aldığımıza derinlemesine bakmalıyız.

Öfke Tam Anlamıyla Psikolojik Bir Gerçek Değildir

Buda’nın öğretilerinde bedenimiz ve zihnimizin ayrı ol-
madığını görüyoruz. Bedenimiz zihnimizdir ve aynı zamanda 
zihnimiz de bedenimizdir. Öfke yalnızca zihinsel bir gerçeklik 
değildir çünkü fizik ve zihin birbiri ile bağlantılıdır ve onları 



THICH NHAT HANH16

ayıramayız. Budizm’de beden/zihin oluşumuna namarupa di-
yoruz. Namarupa, zihin ve bedenin tek bir varlık olduğu bir 
psikosomdur (psychesoma). Aynı gerçeklik, bazen zihin ola-
rak, bazen de beden olarak görünür.

Temel bir parçacığın doğasına derinlemesine bakan bilim 
adamları, bazen bir dalga ve bazen de bir parçacık olarak orta-
ya çıktığını keşfettiler. Bir dalga, parçacıktan oldukça farklıdır. 
Bir dalga, sadece dalga olabilir. Parçacık olamaz. Bir parçacık 
ise sadece parçacık olabilir, dalga olamaz. Ama dalga ve parça-
cık aynı şeydir. Ama ona dalga ya da parçacık demek yerine, 
İngilizce dalga anlamına gelen “wave’’ ile parçacık anlamına 
gelen “particle’’ kelimelerini birleştirerek “wavicle” diyorlar. 
Bilim adamlarının temel parçacığa verdiği isim budur. 

Aynı şey zihin ve beden için de geçerlidir. Dualistik görü-
şümüz bize, zihnin beden olamayacağını ve bedenin zihin ola-
mayacağını söyler. Ancak daha derinden baktığımızda bedenin 
zihin, zihnin ise beden olduğunu görüyoruz. Eğer zihni ve 
bedeni birbirinden tamamen ayrı olarak gören dualiteyi ya da 
ikiliği aşabilirsek, gerçeğe yaklaşabiliriz.

Pek çok insan, bedenlerinde olanın zihinlerinde de olduğu-
nu, zihinlerinde olanın bedenlerinde de olduğunu fark etmeye 
başlıyor. Modern tıp, bedendeki hastalıkların, zihindeki has-
talıkların bir sonucu olabileceğinin farkında. Ve zihnimizdeki 
bir hastalık, bedenimizdeki bir hastalığa bağlı olabilir. Beden 
ve zihin iki ayrı varlık değildir, ikisi birdir. Eğer öfkemize ha-
kim olmak istiyorsak, bedenimize iyi bakmalıyız. Nasıl yediği-
miz, nasıl tükettiğimiz çok önemlidir. 

Ne Yiyorsak Oyuz

Öfkemiz, hayal kırıklığımız, umutsuzluğumuz, vücudumuzla 
ve yediğimiz yiyeceklerle ilgilidir. Kendimizi öfke ve şiddetten 
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korumak için yeme ve tüketme üzerine bir strateji geliştirme-
miz gerekir. Beslenme biçimleri medeniyetle ilgili unsurlardan 
biridir. Yemeğimizi nasıl yetiştirdiğimiz, yediğimiz yiyecekler 
ve yeme şeklimiz medeniyetle ilgilidir çünkü yaptığımız se-
çimler barışı getirebilir ve acıyı dindirebilir. 

Yediklerimizi yiyecekler öfkemiz üzerinde çok önemli bir 
rol oynayabilir. Yemeğimiz, öfke içerebilir. Deli dana hastalı-
ğına sahip bir hayvanın etini yediğimizde, öfke, etin içindedir. 
Yediğimiz diğer yiyecek türlerine de bakmamız gerekir. Bir 
yumurta ya da tavuk yediğimizde, yumurtanın veya tavuğun 
içinde de öfke olabileceğini biliyoruz. Öfke tüketiyoruz ve so-
nucunda öfkeli davranıyoruz.

Günümüzde tavuklar, toprakta yürüyemedikleri, koşama-
dıkları veya yiyecek arayamadıkları büyük ölçekli modern çift-
liklerde yetiştirilmektedir. Sadece insanlar tarafından beslenir-
ler. Küçük kafeslerde tutulurlar ve hiç hareket edemezler. Gece 
ve gündüz ayakta durmaları gerekir. Yürüme ya da koşma hak-
kınızın olmadığını hayal edin. Gece ve gündüz hep aynı nok-
tada durmak zorunda olduğunuzu hayal edin. Delirirdiniz. 
Tavuklar da deliriyor. 

Tavukların daha fazla yumurta üretmesi için çiftçiler, yapay 
günler ve geceler yaratırlar. Daha uzun bir gün ve daha kısa bir 
gece oluşturmak için, iç mekân aydınlatması kullanılır, böyle-
ce tavuklar yirmi dört saat geçtiğine inanır ve daha fazla yu-
murta üretir. Tavuklar, çok fazla öfke, hayal kırıklığı ve acıya 
sahip. Öfkelerini ve hayal kırıklıklarını yanlarındaki tavuklara 
saldırarak ifade ederler. Gagalarını birbirlerini gagalamak ve 
yaralamak için kullanırlar. Birbirlerinin kanamasına, acı çek-
mesine ve ölmesine neden olurlar. Bu nedenle çiftçiler, birbir-
lerine saldırmalarını önlemek için artık tavukların gagalarını 
kesiyor. 

Siz de böyle bir tavuğun etini ya da yumurtasını yediğiniz-
de öfke ve hayal kırıklığı ile beslenmiş olursunuz. Bu nedenle 
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dikkatli olun. Ne yediğinize dikkat edin. Öfke ile beslenirse-
niz, öfkeye dönüşürsünüz ve öyle davranırsınız. Umutsuzlukla 
beslenirseniz, umutsuz olur ve onu yansıtırsınız. Hayal kırık-
lığı ile beslenirseniz, hayal kırıklığına teslim olursunuz ve onu 
yaşarsınız.

Mutlu tavukların mutlu yumurtalarını yemeliyiz. Doğal 
yollarla büyüyen ineklerin organik sütünü içmeliyiz. Çiftçile-
rin bu hayvanları daha insancıl yollarla büyütmesi için onları 
desteklemeliyiz. Ayrıca, organik yollarla yetiştirilen sebze ve 
meyveler tüketmeliyiz. Daha pahalı olabilir, bunu telafi etmek 
için daha az yiyebiliriz. Daha az yemeyi öğrenebiliriz. 

Diğer Duyularla Öfke Tüketmek

Öfkemizi, sadece yediğimiz yiyeceklerle değil, aynı zaman-
da gözlerimizle, kulaklarımızla ve bilincimizle tükettiklerimiz-
le de besliyoruz. Kültürel öğelerin tüketimi de öfke ile bağlan-
tılıdır. Bu nedenle, tüketme üzerine bir strateji geliştirmek çok 
önemlidir.

Dergilerde okuduklarımız, televizyonda gördüklerimiz de 
toksik olabilir. Öfke ve hayal kırıklığı içerebilir. Bir film, bif-
tek parçası gibidir. Öfke içerebilir. Eğer tüketirseniz, öfke ve 
hayal kırıklığı yüklenmiş olursunuz. Gazete makaleleri ve hat-
ta konuşmalar bile çok fazla öfke içerebilir.

Bazen kendinizi yalnız hissedebilir ve birileriyle konuşmak 
isteyebilirsiniz. Bir saatlik bir konuşma sırasında, karşınızdaki 
kişinin sözlerinin içerikleri toksinlerle sizi zehirleyebilir. Daha 
sonra ifade edeceğiniz çok fazla öfke edinmiş olabilirsiniz. Bu 
nedenle, ne tükettiğini bilmek çok önemlidir. Haberleri din-
lediğinizde, gazete okuduğunuzda, başkaları ile tartıştığınız-
da, bilinçsizce tükettiğiniz besinlerden aldığınız toksinlere çok 
benzerlerini tüketmiş olursunuz.
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İyi Yemek, Az Yemek

Üzüntülerini ve depresyonlarını unutmak için yemeğe sı-
ğınanlar var. Aşırı yeme, sindirim sistemi için zorluklar yara-
tarak, öfkenin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca 
çok fazla enerji üretebilir. Bu enerjiyle nasıl başa çıkacağınızı 
bilmiyorsanız, öfke, cinsellik ve şiddet enerjisine dönüşebilir. 

İyi yediğimizde, daha az yiyebiliriz. Gün boyunca yediği-
miz yiyeceklerin sadece yarısına ihtiyacımız var. İyi yemek 
için, ağzımıza attığımız yiyecekleri yutmadan önce, yaklaşık 
elli defa çiğnemeliyiz. Çok yavaş yemek yediğimizde ve ağzı-
mızdaki yiyecekleri bir çeşit sıvı hâline getirdiğimizde, bağır-
saklarımızla çok daha fazla besin emeriz.

Beslenmek derin bir uygulamadır. Yediğim zaman, ağzı-
ma attığım her lokmanın tadını çıkarırım. Yemeğin ve yedi-
ğimin farkındayımdır. Yeme farkındalığı uygulayabiliriz; ne 
çiğnediğimizi biliyoruz. Yemeğimizi dikkatli bir şekilde ve ke-
yifle çiğneriz. Zaman zaman çiğnemeyi bırakıp etrafımızdaki 
arkadaşlarımız, ailemiz veya sangha -uygulayıcılar topluluğu 
ile- temasa geçeriz. Burada oturup, hiçbir şeyden endişe etme-
den yemeğimizi çiğneyebilmemizin ne kadar harika olduğuna 
minnet duyarız. Farkındalıkla yediğimizde, öfkemizi, endi-
şemizi ya da projelerimizi sadece mekanik olarak çiğnemiş ve 
yutmuş olmayız. Başkalarının bizim için sevgiyle hazırladıkları 
yemekleri çiğnemiş oluruz. Bu çok keyiflidir. 

Ağzınızdaki yemek neredeyse sıvı hâline geldiğinde, tadını 
çok daha yoğun bir şekilde deneyimlersiniz ve yemek çok, çok 
lezzetlidir. Hemen bugün bu şekilde çiğnemeyi deneyebilirsi-
niz. Ağzınızın her hareketinin farkında olun. Yemeğin çok lez-
zetli olduğunu göreceksiniz. Sadece ekmek bile olabilir; yağ ya 
da reçel sürmeden. Ama yine de mükemmel. Belki yanına bi-
raz da süt istersiniz. Ben asla süt içmem. Sütü çiğnerim. Ağzı-
ma bir lokma ekmek attığımda, bir süre boyunca farkındalıkla 
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çiğnerim ve sonrasında bir kaşık dolusu süt alırım. Sütü ağzı-
ma koyup farkındalıkla çiğnemeye devam ederim. Sadece süt 
ve ekmek çiğnemenin ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsiniz. 

Yemek, tükürüğünüze karışıp sıvı hâle geldiğinde, yarı ya-
rıya sindirilmiş demektir. Mide ve bağırsaklara ulaştığında sin-
dirim son derece kolaylaşır. Ekmek ve sütteki besinlerin çoğu, 
vücudumuza emilecektir. Çiğnediğiniz süre boyunca, büyük 
bir sevinç ve özgürlük elde edersiniz. Böyle yediğinizde, doğal 
olarak daha az yersiniz.

Kendinize yemek servisi yaptığınızda, gözlerinizin farkında 
olun. Onlara güvenmeyin. Sizi çok yemek almaya iten onlar. 
O kadara ihtiyacınız yok. Farkındalıkla ve sevinçle nasıl yiye-
ceğinizi biliyorsanız, gözlerinizin size almanızı söylediği mik-
tarın sadece yarısına ihtiyacınız olduğunu fark edersiniz. Lüt-
fen bunu deneyin. Sadece kabak, havuç, ekmek ve süt gibi çok 
basit bir şey çiğnemek hayatınızın en iyi yemeği olabilir. Bu 
harika.

Fransa’daki uygulama merkezimiz olan Plum Village’de bir-
çoğumuz, çok dikkatli, çok yavaş çiğnediğimiz bu tür bir ye-
mek yemeyi deneyimledik. Siz de bu şekilde yemeyi deneyin. 
Vücudunuzda ve dolayısıyla ruhunuzda, bilincinizde daha iyi 
hissetmenize yardımcı olabilir.

Gözlerimiz, midemizden daha büyüktür. Gerçekten ne ka-
dar yiyeceğe ihtiyacımız olduğunu tam olarak bilmemiz için 
gözlerimizi farkındalık enerjisiyle güçlendirmeliyiz. Bir keşiş 
veya rahibe tarafından kullanılan sadaka kasesinin Çince adı, 
‘uygun önlem için araç’ anlamına gelir. Kendimizi gözlerimiz 
tarafından aldatılmaktan korumak için bu tür kaseler kulla-
nıyoruz. Eğer yemek, kasenin üstüne kadar geliyorsa, bunun 
büyük ölçüde yeterli olduğunu biliyoruz. Sadece bu kadar ye-
mek alıyoruz. Eğer bu şekilde yerseniz, daha az yemek satın 
alabilirsiniz. Daha az yemek satın alırsanız, organik olarak ye-
tiştirilen ürünleri almaya gücünüz yeter. Bunu tek başımıza ya 
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da ailemiz ile birlikte yapabiliriz. Bu da, organik gıda üretimi 
ile yaşamını sürdürmeye çalışan çiftçiler için inanılmaz büyük 
bir destek olur.

Beşinci Bilinçli Farkındalık Eğitimi

Hepimizin, sevme ve hizmet etme isteğimize dayanan bir 
diyete ihtiyacımız var. Zekâmıza dayanan bir diyet. Beşinci 
Farkındalık Eğitimi, dünya ve bireyler olarak her birimiz için 
ızdırabımızdan kurtulmanın bir yoludur. (Ek B’deki tam met-
ne bakınız.) Tüketim şeklimize derinlemesine bakmak Beşinci 
Farkındalık Eğitiminin bir uygulamasıdır. 

Bu Farkındalık Eğitimi, bizi ve toplumumuzu özgürleşti-
rebilecek bir diyeti takip ederek, bilinçli tüketim uygulamakla 
ilgilidir. Umursamaz tüketimin neden olduğu ızdırabın farkın-
da olduğumuz için, şu taahhütte bulunuyoruz:

“...Kendim, ailem ve toplumum için sağlıklı beslen-
me, içme ve tüketme yoluyla, hem fiziksel hem de 
zihinsel sağlığı sağlamaya söz veriyorum. Sadece be-
denimde, bilincimde, ailem ve toplumumun kolektif 
bedeninde ve bilincinde barışı, refahı ve sevinci ko-
ruyan eşyaları tüketmeye yemin ederim. Alkol veya 
sarhoş edici başka bir madde kullanmamaya, toksin 
içeren yiyecek veya başka şeyler -TV programları, 
dergiler, kitaplar, filmler ve sohbetler- tüketmemeye 
kararlıyım...”

Öfkenize, hayal kırıklığınıza ve umutsuzluğunuza dikkat 
etmek istiyorsanız, bu farkındalık eğitimine göre yaşamayı dü-
şünebilirsiniz. Eğer alkol tüketimini abartarak yaparsanız, sizin 
için ızdırap yarattığını görürsünüz. Alkol tüketimi bedende-
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ki ve zihindeki hastalıkların yanı sıra, yollardaki ölümlere yol 
açar. Alkol üretimi de ızdırap içerir. Alkol üretiminde tahılla-
rın kullanımı, dünyadaki gıda eksikliğiyle bağlantılıdır. Yeme 
ve içme farkındalığı bize bu özgürleştirici içgörüleri getirebilir.

Sevdiğiniz insanlarla, ailenizin üyeleriyle, henüz yaşları kü-
çük olsa bile çocuklarınızla, tüketim farkındalığı stratejilerini 
konuşun. Çocuklar bunu anlayabilirler, bu nedenle tartışma-
nın bir parçası olmalılar. Birlikte ne yiyeceğiniz, ne içeceğiniz, 
hangi televizyon programlarını seyredeceğiniz, ne okuyacağı-
nız, nasıl konuşmalar yapacağınız gibi konulara karar verebi-
lirsiniz. Bu strateji sizin kendi güvenliğiniz içindir. 

Tükettiğimiz her şeye dikkat etmeden, öfke ve öfkemizi 
nasıl ele alacağımız hakkında konuşamayız çünkü öfke, bun-
lardan ayrı değildir. Tüketim farkındalığı stratejisi hakkında 
topluluğunuzla konuşun. Plum Village’da, kendimizi korumak 
için elimizden geleni yapıyoruz. Öfkemizi, umutsuzluğumuzu 
ve korkumuzu besleyen ürünler tüketmemeye dikkat ediyoruz. 
Daha farkında bir şekilde tüketmek için, ne yediğimizi, nasıl 
yediğimizi, nasıl daha az tüketeceğimizi ve hem yenilebilen 
hem de duyularımızla tükettiğimiz yiyecekleri nasıl daha kali-
teli alabileceğimizi düzenli olarak tartışmamız gerekir.



İ K İ

Ö F K E N İ N  A T E Ş İ N İ 
S Ö N D Ü R M E K

Evinizi Kurtarmak

Birisi, bizi sinirlendiren bir şey söylediğinde ya da yaptığın-
da, ızdırap çekeriz. Biz de, daha az ızdırap çekme umuduyla 
onların canını acıtacak bir şey söyler ya da yaparız. “Seni ceza-
landırmak istiyorum, benim canımı acıttığın için ben de senin 
canını acıtmak istiyorum. Senin acı çektiğini görürsem, kendi-
mi daha iyi hissedeceğim.” diye düşünürüz.

Pek çoğumuz bu tarz çocukça bir davranışa inanma eğili-
mindeyiz. İşin doğrusu şu ki, siz karşınızdaki kişinin canını 
acıttığınızda, o da rahatlamak için sizin canınızı daha çok acı-
tır. Sonuç, iki taraf için de artan ızdırap olur. İkinizin de şefkat 
ve yardıma ihtiyacı var. İkinizin de cezaya ihtiyacı yok. 

Öfkelendiğinizde kendinize geri dönün ve öfkenizle ilgi-
lenin. Ve birisi size ızdırap çektirdiğinde geri dönün ve ızdı-




