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 1. BÖLÜM 

 GİRİŞ 

 Türk�ye  her  ne  kadar  Asya  ve  Avrupa'yı  b�rb�r�ne  bağlayan  b�r  ülke  olsa  da  özell�kle 

 kültürel  ve  felsef�  yönden  Asya  �le  olan  yakınlığımız  daha  kısıtlı  kalmıştır. 

 Okullarımızda  genell�kle  Batı  felsefes�  ve  İslam  felsefes�  öğret�l�rken  tar�h�m�z�n  de 

 temas  ett�ğ�  Asya'nın  felsefes�  ve  kültürü  n�speten  arka  plana  atılmıştır.  Özell�kle  yakın 

 �l�şk�  �nşa  etmeye  çalıştığımız  Asya'nın  önde  gelen  ülkeler�nden  b�r�s�  olan  Japonya  �le 

 kültürel  açıdan  kurduğumuz  d�yalog,  Batı  devletler�yle  ya  da  Orta  Doğu  devletler�yle 

 kurduğumuzdan  çok  daha  eks�k  kalmıştır  yorumunda  bulunmamız  yanlış  olmayacaktır. 

 Bu  sorun  özel�nden  bakacak  olursak;  b�r  ülkeyle  temas  kurab�lmen�n  en  �y�  yolu  o 

 ülkey�  tanımaktan  geçmekted�r.  O  ülkey�  tanıyab�lmek  �ç�n  �se;  düşünce  yapısını, 

 kültürünü  anlamak  gerekmekted�r.  En  temel�nde  kültür,  b�r  ülken�n  aynasıdır.  Bu 

 sebeple  Japonya  g�b�  der�n  b�r  kültüre  sah�p  olan  b�r  ülkeyle  yakın  temas  kurab�lmek 

 �ç�n  Japon  kültürünün  ve  bu  kültürü  besleyen  değerler�n,  düşünce  s�stemler�n�n 

 �ncelenmes� gerekmekted�r. 

 Bu  çalışma,  Türk�ye'de  akadem�k  olarak  üzer�nde  fazla  çalışılmamış;  fakat  Japon 

 kültürünü,  Japon  düşünces�n�  anlayab�lmek  �ç�n  büyük  önem  arz  eden  �k�  konu  üzer�ne 

 yoğunlaşmaktadır.  Bunlardan  �lk�,  çalışmanın  ana  konusunu  da  oluşturan  Zen'd�r.  Zen, 

 tar�hsel  akış  �çer�s�nde  H�nd�stan'dan  çıkarak  Ç�n  üzer�nden  Japonya'ya  taşınmış  b�r 

 s�stemd�r.  Zen,  b�reysel  deney�me  dayalı  b�r  yapı  serg�led�ğ�nden  tanımlaması  oldukça 

 güç  b�r  kavramdır;  fakat  Japonlar  �ç�n  ne  anlam  �fade  ett�ğ�n�  Japon  kültürünün  b�rçok 

 noktasında  göreb�lmek  mümkündür.  G�rd�ğ�  coğrafyanın  düşünces�n�,  d�n�n�,  kültürünü 

 bozmak  yer�ne  o  kültürle  senkron  olarak  yen�  b�r  hale  bürünen  Bud�zm'�n  b�r  uzantısı 

 olan  Zen,  aktarılma  sürec�nde  geçt�ğ�  her  coğrafyada  farklı  şek�lde  yorumlanmıştır. 
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 Japonya'ya  geld�ğ�nde  �se  hal�hazırda  Zen  ruhunun  �zler�n�  taşıyan  bu  coğrafyada  der�n 

 kökler salab�lm�şt�r. 

 K�ş�n�n  gerçekte  olduğu  hal�n�  göreb�lmes�n�  sağlamaya  çalışan  Zen,  med�tasyon 

 aracılığıyla  z�h�n  üzer�nde  kontrolün  kurulab�lmes�n�  sağlamaktadır.  Yanıltıcı 

 düşünceler�n  k�rl�l�ğ�nden  kurtulan,  benc�l  davranışların,  ps�koloj�k  kaygıların  es�r� 

 olmaktan  çıkan  z�h�n�n  g�derek  özgürleşt�r�lmes�,  Zen’�n  yaratmaya  çalıştığı  hald�r. 

 Düşünceler�n  ve  arzuların  esaret�nden  çıkan  z�h�n  artık  hastalıklardan  arınmış, 

 �y�leşm�şt�r.  Böyle  b�r  z�h�n  �nşa  edeb�len  k�ş�  �ç�n  artık  kend�  doğasının  ne  olduğunu 

 göreb�lmek  mümkündür.  Boş  b�r  z�h�nle  med�tasyon  yapan  k�ş�  artık  “Ben”  ded�ğ�  şey�n 

 gerçektek� hal�n� �drak edeb�lecekt�r. Zen, bu �drağı ortaya çıkarma yoludur. 

 Zen,  �nsanlarda  b�r  olgunlaşma  yaratırken  çeş�tl�  araçlardan  faydalanmaktadır.  Bunların 

 en  başında  zazen  (oturma  med�tasyonu)  gel�r,  fakat  bu  tek  yöntem  değ�ld�r.  Japon 

 kültürünün  b�rçok  yer�ne  dokunan  Zen,  k�ş�ler�  olgunlaştırma  sürec�nde  de  kültür 

 değerler�nden  faydalanmıştır.  T�yatrodan  ş��re,  kal�graf�den  ç�çek  tasarımına,  savaş 

 sanatlarından  çay  tanz�m�ne  kadar  her  alanda  kültürle  ele  ele  yürümüştür.  Kültürle 

 kurduğu  bu  yakın  temas,  bu  kültürün  �ç�nde  yaşayan  halkın  da  Zen’den  etk�lenmes�n� 

 kaçınılmaz  kılmıştır.  Özell�kle  Japon  Orta  Çağı  dönem�  samurayların  arasında 

 yaygınlaşan  Zen  düşünces�;  her  san�yes�  ölümle  yüzyüze  geçen,  güçlü  b�r  sadakat  ve 

 onur  duygusu  besleyen  samurayların  olgunlaşmalarında,  �y�  b�r  ahlak  �nşa  etmeler�nde 

 yardımcı  olmuştur.  Buş�dō  1  olarak  adlandırılan  bu  s�stem  samurayların  korkularıyla 

 1  U  ve  o  ünlüler�n�n  üzer�ne  eklen�len  -  (kısa  ç�zg�),  Japonca  da  u  ve  o  sesler�n�n 

 uzatılarak  telaffuz  ed�lmeler�n�n  gerekt�ğ�n�  göstermek  �ç�n  kullanılmaktadır.  Örnek 

 olarak  buş�dō  kel�mes�  Türkçe’de  buş�doo  olarak  telaffuz  ed�lmel�d�r.  Benzer  şek�lde 

 “a�”  ve  “e�”  sesler�n�n  Türkçe  telaffuzundak�  karşılığı  “y”  ses�ne  benzemekted�r. 

 Örneğ�n;  R�nza�  sözcüğü  “R�nzay”  olarak  telaffuz  ed�leb�l�r;  fakat  çalışma  �çer�s�nde  bu 
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 yüzleşmeler�n�,  adaletl�  b�r  şek�lde  savaşab�lmeler�n�  pek�şt�rm�şt�r.  Bu  noktada  kılıç, 

 sadece  öldürmek  �ç�n  kullanılan  b�r  araç  değ�l;  samurayın  kend�n�  gel�şt�rmede 

 kullandığı b�r yol hal�ne gelm�şt�r. 

 Samuraylardan  beklen�len  ahlak,  d�s�pl�n  ve  cesaret�n  ortaya  çıkmasında  Zen  düşünces� 

 destekç�  olmuştur.  Her  ne  kadar  günümüzde  kılıçla  dövüşmek  olanaksız  olsa  da 

 samurayların  �ç�nde  yeşeren  bu  olgunlaşma  yolunu,  onların  eğ�t�m  süreçler�nde 

 göreb�lmek  mümkündür.  Çalışmanın  �k�nc�  odak  noktası  olan  Kılıç  Yolu,  Kendo  2  �se 

 samurayın  bu  düşünces�n�  günümüze  aktaran  en  bel�rg�n  prat�klerden  b�r�s�d�r.  Kendo, 

 günümüzde  sport�f  b�r  faal�yet  olarak  dünyanın  b�rçok  ülkes�nde  dōcō’lar  3  aracılığıyla 

 öğret�lmekted�r.  Türk�ye’n�n  de  uluslararası  şamp�yonalarda  yarıştığı  Kendo’yu  tek 

 başına  b�r  spor  faal�yet�  olarak  görmek  çok  mümkün  değ�ld�r.  Çoğu  sporun  aks�ne 

 mağlub�yet  ve  gal�b�yet  kavramlarının  ön  plana  çıkmadığı,  bunun  yer�ne  k�ş�n�n  kend� 

 gel�ş�m�n�  tamamlamasını  vurgulayan  bu  “Yol”;  Japon  kültürünü  ve  Japon  düşünces�n� 

 3  Japonca’da  道  場  (dōcō)  olarak  yazılan  bu  kel�me  yol  anlamına  gelen  道  (m�ç�, 

 dō)  ve  yer  anlamına  gelen  場  (ba,  cō)  kel�meler�nden  oluşmakta  ve  yol  eğ�t�m�n�n 

 ver�ld�ğ�  yer  anlamına  gelmekted�r.  K�ş�n�n  z�hn�n�  ve  beden�n�  eğ�teb�leceğ�  yer�  �şaret 

 eder. Dövüş sanatları eğ�t�m�n�n ver�ld�ğ� yerler� �fade etmek �ç�n kullanılır. 

 2  Japonca’da  剣  道  olarak  剣  (ken)  kılıç  ve  道  (m�ch�,  dō)  yol  anlamına  gelen  �k� 

 kel�men�n  b�rleş�m�nden  oluşan  Kendo  (Kendō)  Kılıç  Yolu  olarak  tercüme  ed�lmekte  ve 

 Kendoo  olarak  telaffuz  ed�lmekted�r;  fakat  Türkçe  l�teratürde  Kendo  olarak  yer  alması 

 sebeb�yle çalışma boyunca bu şek�lde kullanılacaktır. 

 şek�lde  yer  ver�lmem�şt�r.  Çalışmada;  �çer�s�nde  “w,  j,  ch  ve  sh”  g�b�  Japonca  sesler 

 barındıran  kavramlar  da  Türkçe  harfler  �çer�s�nde  doğrudan  karşılıkları  bulunması 

 neden�yle  “v,  c,  ç  ve  ş”  harfler�yle  geç�r�lm�şt�r.  Örneğ�n;  Muromach�  kel�mes� 

 çalışmada Muromaç� olarak yer almaktadır. 
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 b�zlere  ulaştıran  b�r  aracı  görev�  de  görmekted�r.  Bu  çalışmada,  Kendo’nun  bu  aracı 

 rolünden  faydalanılarak  Japon  düşünces�n�n  ve  kültürünün  yapı  taşlarından  b�r�s�  olan 

 Zen’�n  Türk�ye’de,  Türk  kendoka  ’lar  (kendo  uygulayıcıları)  arasında  nasıl 

 deney�mlend�ğ�  ve  yorumlandığı  üzer�nde  durulacaktır.  Batı  ve  Orta  Doğu’nun  düşünce 

 b�ç�mler�ne  daha  yakın  olan  ülkem�zde,  Asya’nın  b�rçok  yer�nde  etk�s�n�  gösteren 

 Bud�st  düşüncen�n  Japonya’dak�  en  tanınır  hal�  olan  Zen’�n,  kültürümüzle  ve  b�z�m 

 düşünce  b�ç�m�m�zle  olan  teması  anlamlandırılmaya  çalışılacaktır.  Bu  amaçla  çalışmada 

 �lk olarak, Zen’� besleyen Bud�st düşünce ele alınmıştır. 

 Her  ne  kadar  Zen,  Tao�zm’�n  etk�s�yle  şek�llenm�ş  ve  d�ğer  Bud�st  düşünce  b�ç�mler�ne 

 nazaran  daha  bağımsız  b�r  form  serg�lese  de,  y�ne  de  Bud�zm’den  ve  Bud�zm’�n 

 kurucusu  S�ddhartha  Gautama’nın  düşünceler�nden  uzak  değ�ld�r.  Aks�ne,  Gautama’nın 

 kurmuş  olduğu  düşünce  s�stem�n�n  günümüzdek�  en  saf  tems�lc�ler�nden  b�r�s�  olduğu 

 kanaat�ndey�z.  Bu  nedenle,  Zen'�n  daha  �y�  anlaşılab�lmes�  �ç�n  �lk  olarak;  Bud�zm'�n 

 kurucusu  S�ddhartha  Gautama'nın  hayatıyla  b�rl�kte  gel�şt�rd�ğ�  Bud�st  öğret�ler  ele 

 alınmıştır.  Ardından,  Bud�zm'�n  Japonya'ya  ulaşma  sürec�  ve  Japonya'da  Bud�zm'�n 

 şek�llen�ş�  aktarılmıştır.  Bu  tar�hsel  akışın  ardından  Japon  Zen'�n  tar�hsel  ve  kültürel 

 gel�ş�m�  ele  alınmış,  daha  sonra  da  Zen'�n  karakter�st�k  yapısı  üzer�nde  durulmuştur. 

 Zen'�n  özell�kler�n�n  aktarılmasının  ardından  Japon  kültüründek�  yansımaları  ve 

 Kendo-Zen  �l�şk�s�  üzer�nde  durulmuştur.  Tez�n  alan  çalışmasında  �se,  Türk�ye'de  Kendo 

 eğ�t�m�  alan  k�ş�ler�n  Japonya'dan  uzanıp  gelen  bu  kültürel  değerle  ve  bu  değer 

 �çer�s�ndek�  kend�ne  has  düşünce  b�ç�m�yle  nasıl  temas  kurdukları  anlaşılmaya  ve 

 aktarılmaya çalışılmıştır. 
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 1.1. Araştırmanın Sorunu 

 Zen;  Ç�ncede  Chan  ,  Korecede  Sŏn  ve  Seon  ,  V�etnamcada  Th�en  olarak  geçen  ,  Ç�n, 

 Kore  ve  V�etnam'dak�  Mahayana  Bud�zm�’n�n  ana  manastır  b�ç�m�n�  teşk�l  eden  ve 

 Japonya'dak�  Bud�st  tapınaklarının  yaklaşık  yüzde  20's�n�  oluşturan  öneml�  b�r  Doğu 

 Asya  Bud�st  okuludur.  Bu  ter�m,  Sanskr�tçede  “med�tasyon”  anlamına  gelen  dhyana  ’dan 

 türet�lm�şt�r.  Zen  öğret�s�n�n  temel�nde,  b�r  ustanın  eğ�t�m�yle  b�rl�kte  herkes  tarafından 

 ulaşılab�leceğ�ne  �nanılan  aydınlanmaya  er�şme  anlayışı  yer  almaktadır.  Modern 

 zamanlarda  Zen,  özell�kle  ortaçağ  Japonyası’nın  seküler  sanatlarıyla  (çay  seremon�s�, 

 mürekkep  boyaması  ve  bahçıvanlık  g�b�)  ve  bağlamından  bağımsız  olarak  sanatsal  veya 

 manev�  canlılığın  herhang�  b�r  spontan  �fades�yle  özdeşleşt�r�lm�şt�r.  Popüler 

 kullanımdaysa,  kel�men�n  Bud�st  olmayan  modern  çağrışımları  oldukça  bel�rg�n  hale 

 gelm�şt�r.  Çoğu  durumda  ter�m,  Zen  �le  herhang�  b�r  �l�şk�s�  olmayan  hatta  öğret�ye  ve 

 prat�kler�ne  aykırı  olan  fenomenler  �ç�n  b�r  et�ket  olarak  kullanılmaktadır  (Bod�ford 

 2021:Zen). 

 Günümüzde  Japonya’nın  en  öneml�  Bud�st  okullarından  b�r�  olan  Zen’�n  Japon 

 toplumunun  hayatında  ve  kültüründe  büyük  etk�ler  meydana  get�rd�ğ�  g�b�  Batı  dünyası 

 �ç�n  de  merak  uyandıran  ve  g�derek  popülerleşen  b�r  öğret�c�  yol  hal�ne  geld�ğ� 

 tartışılmaz  b�r  gerçekl�kt�r.  K�ş�n�n  �ç  dünyasına  dönerek  özgün  doğasına  kavuşmasını, 

 en  yüksek  gerçekl�ğe  ulaşmasını  hedefleyen  Zen;  med�tasyonun  ön  planda  tutuduğu  b�r 

 okul  olması  neden�yle  Batı  dünyasında  oldukça  �lg�  görmekted�r.  Zen,  Batıda  her  ne 

 kadar  çoğunlukla  b�r  med�tasyon  prat�ğ�n�n  adı  olarak  da  algılansa  da  bu  hatalı  b�r 

 yorumlamadır.  Öte  taraftan,  Zen  �çer�s�nde  yapılan  b�r  med�tasyon  prat�ğ�  olan  Zazen 

 (Oturma  Med�tasyonu)  �se  Zen’�n  özünde  yatan  yaygın  med�tasyon  tekn�kler�nden 

 b�r�s�d�r.  Buna  ek  olarak,  �çer�s�nde  Dō  felsefes�  bulunan  bütün  prat�kler  de  özünde 

 Zen’den  bağımsız  değ�ld�r.  Bu  nedenle,  Kendo  g�b�  prat�klerde  de  Zen  med�tasyonunun 

 etk�s�n�  göreb�lmek  mümkündür.  Buna  karşın;  Japon  kültüründe  kend�ne  has  b�r 
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 düşüncen�n  �zler�n�  taşıyan  Zen,  Batı  dünyasına  aktarılırken  temel  �lkeler�n�n  dışında 

 farklı  yorumlamalarla  harmanlanmış  ve  sadece  b�r  med�tasyon  prat�ğ�  olarak 

 yorumlanmasının  da  ötes�nde,  farklı  sektörlere  �lham  olacak  b�r  meta  kaynağına  da 

 dönüştürülmüştür. 

 Türk�ye’de  Batı’ya  benzer  şek�lde  modadan  dekorasyona,  tur�zmden  kozmet�ğe  kadar 

 çeş�tl�  sektörlerde  modern  çağrışımlara  d�kkat  çekmek  amacıyla  kullanılan  Zen  ter�m�, 

 Batıda  olduğu  g�b�  ülkem�zde  de  bağlamının  dışında  seküler  b�r  ter�m  olarak  karşımıza 

 çıkmaktadır.  Oysa,  esas  olarak  madd�yattan  uzak  durmayı,  arzu  ve  �steklerden 

 sıyrılmayı,  güzelleşmeye  yönel�k  her  türlü  eylemden  sakınmayı  öğütleyen;  med�tasyon 

 ve  nefes  tekn�kler�yle  tüm  �nsanlara  varlıklarının  gerçek  doğasını  göreb�lmey�  öğreten 

 b�r  gelenek,  b�r  felsefe  olan  Zen’�n  gerçek  anlamını  kaybederek  farklı  b�r  anlama 

 bürünmes�  hem  Batı  hem  de  Türk�ye  özel�nde  üzer�nde  durulması  gereken  sorunlu  b�r 

 alandır.  Bu  noktada,  ülkem�zde  kısa  b�r  zaman  önce  görmeye  başladığımız  Zen 

 öğret�s�ne  karşı  nasıl  b�r  yaklaşım  serg�lend�ğ�,  özell�kle  özünde  Zen  öğret�s�n�n  yattığı 

 Japon  savaş  sanatları  (İa�do,  Kendo,  A�k�do,  Judo.)  ve  Zen’den  bağımsız 

 düşünülemeyecek  Zazen  uygulaması  g�b�  Japonya’ya  özgü  prat�kler�n  Türk�ye’de 

 eğ�t�mler�n�  veren  kurumlar  �çer�s�nde  nasıl  kullanıldığı,  yabancı  olduğumuz  bu  öğret�ye 

 karşı  nasıl  b�r  yaklaşım  serg�lend�ğ�  üzer�ne  çalışması  gereken  öneml�  b�r  konudur.  B�r 

 Doğu  öğret�s�  olarak  Batıda  g�derek  gündel�k  d�l�n  b�r  parçası  hal�ne  dönüşen  Zen’�n, 

 ülkem�zde  Kendo  g�b�  Zen  ruhunu  yansıtan  prat�kler�  uygulayan  b�reyler  �ç�n  nasıl  b�r 

 anlam  �fade  ett�ğ�n�n  anlaşılması,  bu  prat�ğ�n  temel�nde  yatan  geleneksel  öğret�n�n  ne 

 ölçüde  kabul  gördüğünün  ya  da  kabul  görmed�ğ�n�n  �ncelenmes�,  kabul  görmemes� 

 durumunda  bunun  altında  yatan  etkenler�n  neler  olduğunun  ortaya  konulması  bu 

 çalışmanın  ana  problem�d�r.  Ayrıca,  Kendo  �le  �lg�lenen  b�reyler�n  bu  prat�ğ�  terc�h 

 etmeler�ndek�  etkenler  ve  bu  prat�ğ�  deney�mleme  süreçler�  �çer�s�nde  kazandıklarını 

 6 



 günlük  hayatlarına  ne  orada  yansıtab�ld�kler�,  Kendo  �le  b�rl�kte  yaşamlarında  ne  g�b� 

 değ�ş�mlerle karşılaştıkları y�ne çalışmada üzer�nde durulan temel problemlerd�r. 

 1.2. Araştırmanın Konusu 

 Çalışmanın  ana  konusu;  temel�nde  Uzakdoğu’ya  dayanan  Zen  öğret�s�nden  beslenen 

 Dō  felsefes�n�n  ülkem�zde  nasıl  yorumlandığının  ortaya  konulması,  bu  öğret�n�n  Kendo 

 uygulayıcıları  tarafından  Türk�ye’de  nasıl  deney�mlend�ğ�n�n  ve  bu  deney�mle  b�rl�kte 

 nasıl b�r karakter dönüşümü yaşanıldığının anlaşılmasıdır. 

 Ç�n  ve  Japonya  başta  olmak  üzere  Bud�st  öğret�ler�n  ve  Bud�st  felsefen�n  yaygın 

 olduğu  ülkeler�n  kültürel  değerler�  gün  geçt�kçe  hem  Batıda  hem  de  ülkem�zde  g�derek 

 popülerleşmekted�r.  Her  ne  kadar  d�n�  b�r  s�stem  olarak  değerlend�r�lme  yanılgısına 

 düşülse  de  Bud�zm  �çer�s�nde  gel�şen  bu  felsefe  ve  bu  felsefeyle  beslenen  kültürel 

 değerler�n  Asya  felsefes�nden  uzak  olan  b�r  toplumda  nasıl  algılandığı,  bu  felsefen�n 

 nasıl  yorumlandığı  ve  bu  kültürel  değerlere  ne  kadar  �lg�  göster�ld�ğ�  bu  çalışmanın 

 temel  araştırma  konusudur.  Bu  noktada,  �çer�s�nde  kutsal  olan  herhang�  b�r  şey 

 barındırmadığı  g�b�  dogmat�k  unsurları  reddeden  Bud�st  öğret�n�n  Doğu  kadar  Batı'dak� 

 en  öneml�  kollarından  b�r�  olan  Zen'  e  karşı  nasıl  b�r  tutum  serg�lend�ğ�  anlaşılmaya 

 çalışılacaktır.  Özell�kle  sadece  b�r  spor,  b�r  savaş  sanatı  olmayıp;  beslend�ğ�  Zen 

 öğret�s�yle  b�rl�kte  k�ş�n�n  özgün  doğasına  kavuşması  �ç�n  k�ş�y�  eğ�ten  ve  gel�şt�ren  b�r 

 yol  göster�c�  olarak  öneml�  b�r  yere  de  sah�p  olan  Kendo  prat�ğ�n�n,  ülkem�zde  nasıl 

 yorumlandığı,  ne  kadar  talep  gördüğü  ve  bu  prat�ğ�  besleyen  öğret�lere  karşı  nasıl  b�r 

 yaklaşım  göster�ld�ğ�  çalışmanın  odağını  oluşturmaktadır.  Bu  öğret�ler�n  gündel�k  hayat 

 �çer�s�ne  ne  ölçüde  dah�l  ed�ld�ğ�  ve  b�reyler�n  dünyaya  bakış  açılarında  bel�rg�n  b�r  yer 

 ed�n�p  ed�nmed�ğ�  de  araştırmanın  üzer�nde  duracağı  öneml�  konulardan  b�r�s�d�r.  Bu 

 noktada,  yapılan  görüşmeler  sonucunda  yeterl�  ver�  alınab�lmes�  durumunda  Kendo 

 7 



 prat�ğ�n�n  ve  bu  prat�kle  b�rl�kte  ed�n�len  deney�mler�n  b�reyler�n  günlük  yaşamlarındak� 

 etk�ler�n�n  yanı  sıra  b�reyler�n  z�h�nsel  ve  bedensel  �y�leşmeler�  üzer�ndek�  etk�ler�  de  ele 

 alınacaktır.  Gerekl�  ver�ler�n  alınması  durumunda  Halkb�l�m�  ve  Antropoloj� 

 l�teratüründe  konuyla  �lg�l�  çalışmaların  �nanç,  sağlık/ş�fa  temell�  ve  hol�st�k  (bütüncül) 

 yaklaşım perspekt�f�nden de b�r değerlend�rmes� yapılmaya çalışılacaktır. 

 1.3. Araştırmanın Amacı 

 Genel  anlamıyla  bu  çalışmada  amaçlanan,  Türk�ye'de  yakın  zamanda  görmeye 

 başladığımız  Zen'�n  ülkem�zde  seküler  anlamı  dışında  kend�s�ne  b�r  yer  ed�n�p 

 ed�nemed�ğ�n�n  etnograf�k  b�r  araştırmasının  yapılmasıdır.  Bu  noktada,  özell�kle  Japon 

 savaş  sanatları  ve  zazen  g�b�  Japonya'ya  özgü  olan  ve  özünde  Zen  felsefes�n�  barındıran 

 prat�kler�n  Türk�ye'dek�  uygulayıcıları  tarafından  nasıl  bakıldığı,  bu  prat�kler�n 

 eğ�t�mler�n�  veren  veya  eğ�t�mler�n�  alan  k�ş�ler  �ç�n  Zen  öğret�ler�n�n  ne  kadar  anlam 

 �fade  ett�ğ�,  bu  öğret�ler�  öğretmek  veya  öğrenmek  �ç�n  herhang�  b�r  g�r�ş�mde  bulunup 

 bulunmadıklarının  ve  Bud�st  öğret�yle  beselenen  bu  öğret�ye  karşı  nasıl  b�r  tutum 

 serg�led�kler�n�n  der�nlemes�ne  �ncelenmes�n�n  yapılması  amaçlanmaktadır.  Ayrıca  bu 

 tezde  üzer�nde  durulacak  b�r  d�ğer  öneml�  nokta  �se,  ülkem�zde  henüz  yeter�  kadar  talep 

 görmemes�ne  rağmen  Doğu’da  ve  Batı’da  büyük  rağbet  gören  Kendo’nun  Türk�ye’de 

 nasıl  uygulandığının  araştırılmasıdır.  B�r,  bambu  kılıçla  (ş�na�)  savaşma  prat�ğ� 

 olmasının  yanında  ayrıca  b�r  med�tasyon  tekn�ğ�  de  olan  Kendo’nun,  uygulayıcıları 

 tarafından  terc�h  ed�lmeler�ndek�  etkenler  ve  bu  prat�kle  b�rl�kte  yaşamlarında  ve 

 sağlıklarında  ne  g�b�  değ�ş�mlerle  karşılaştıklarının  ortaya  konulması  da  y�ne  çalışmanın 

 üzer�nde duracağı b�r başlıktır. 

 Buraya  kadar  çalışmayı  özetleyecek  olursak;  Zen'den  bağımsız  düşünülemeyecek 

 Kendo  üzer�ne  eğ�t�m  gören  k�ş�ler�n  bu  eğ�t�m  süreçler�nde  Zen'�  nasıl  yorumladıkları, 
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 Zen'e  karşı  nasıl  b�r  yaklaşım  serg�led�kler�  ve  gündel�k  hayatları  �çer�s�nde  Zen 

 öğret�ler�n�  ne  ölçüde  yaşatab�ld�kler�  tez�n  temel  araştırma  problemler�d�r.  Buna  ek 

 olarak,  Zen’�n,  kendocuların  karakterler�  üzer�ndek�  etk�ler�  ve  faydaları  g�b�  konuların 

 �ncelenmes�  üzer�ne  de  b�r  çalışma  yürütülmekted�r;  fakat  çalışmada  yapılmak  �sten�len 

 şey,  katılımcılarla  doğrudan  Zen  üzer�ne  konuşmak  değ�l;  kılıç  yolununda  �lerleyen 

 k�ş�ler�n  bu  yolla  ve  bu  yolun  �ç�ndek�  felsefeyle  b�rl�kte  yaşadıkları  değ�ş�mler� 

 �ncelemekt�r.  Kabaca,  ağırlı  olarak  b�reyler�n  Ken  (kılıç)  deney�m�  dışında  Dō  (Yol) 

 deney�mler�  anlamlandırılmaya  çalışılacaktır.  Zen'�  h�ç  b�lmeyen  k�ş�ler�n  de  kılıç  yolu 

 �çer�s�nde  kend�ler�nce  bu  öğret�lere  da�r  b�r  şeyler  keşfetm�ş  olduklarına  �nanıyorum  ve 

 Kendo'ya  yen�  başlayan  öğrenc�ler�n  dah�  ne  olduğunu  b�lmeseler  de  b�r  şek�lde  bu 

 öğret�lerden  etk�leneb�lecekler�  kanısındayız.  Kabaca  çalışmada,  �ler�  sev�ye  ya  da 

 başlangıç  sev�yes�  h�ç  farketmeden  herkes�n  kend�  Kendo  deney�mler�  �çer�s�ndek�  Zen 

 yansımaları  �ncelenmeye  çalışılacaktır.  Bunların  dışında;  med�tat�f  hal�n  ön  plana 

 çıktığı  Dō  ruhunun  etk�s�yle  b�rl�kte  Kendo  uygulayıcılarının  konsantrasyon 

 becer�ler�n�n  ve  bu  hal�n  f�z�ksel  ve  z�h�nsel  etk�ler�n�n  değerlend�r�lmes�n�n  yapılması 

 da planlanmaktadır. 

 1.4. Araştırmanın Önem� 

 Japonya’dan  Batı’ya  doğru  yayılan  ve  günümüzde  Bud�st  okullar  arasında  g�derek  ön 

 plana  çıkmaya  başlayan  Zen  özel�nde  yabancı  ülkelerde  çok  sayıda  çalışma  yapılmakla 

 b�rl�kte  ülkem�zde  bu  konu  hakkında  yeter�nce  çalışma  yapılmadığı  kanaat�ndey�z. 

 Özell�kle,  Türk�ye’de  her  zaman  �lg�  duyulan  b�r  ülke  olan  Japonya’nın;  kültüründen 

 ahlak  s�stem�ne,  d�l�nden  dünyayı  algılayış  b�ç�mler�ne  kadar  her  noktada  karşımıza 

 çıkan  Zen’�n  ve  Zen  öğret�s�n�n  ülkem�zde  b�r  araştırma  konusu  olarak  ele  alınmaması 

 tez�n  alandak�  boşluğu  kapatacağına  da�r  �nancımızı  artırmaktadır.  Bu  noktada,  hem 
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 Japon  kültürünün  yapı  taşlarından  b�r�s�  olan  hem  de  özell�kle  Batı’da  öneml�  b�r 

 araştırma  konusu  hal�ne  dönüşen  Zen  �le  �lg�l�  ülkem�zde  etnograf�k  b�r  araştırmanın 

 yapılması  büyük  önem  arz  etmekted�r.  Çalışmayı  yürüten  araştırmacının  l�sans  eğ�t�m�n� 

 Japon  D�l�  ve  Edeb�yatı  alanında  tamamlamış  olması,  çalışma  sürec�nde  �ncelenecek 

 kaynakların d�l�ne hak�m�yet� açısından da teze öneml� katkılar sunacaktır. 

 Pol�t�k  anlamda  olduğu  kadar  kültürel  anlamda  da  yakın  temas  hal�nde  olduğumuz 

 Japonya’nın  özünde  yatan  bu  öğret�ye,  ülkem�zde  nasıl  yaklaşıldığının  araştırılması 

 gerekmekted�r.  Ayrıca,  bu  öğret�n�n  bağlamıyla  �lg�l�  neler�n  b�l�nd�ğ�  ve  bu  öğret�yle 

 şek�llenen  prat�klerle  (  Zazen  ,  Japon  savaş  sanatları…)  �lg�lenen  b�reyler  �ç�n  Zen 

 öğret�s�n�n  neler  �fade  ett�ğ�n�n  araştırılması  hem  ülkem�zde  Japonya’nın  daha  yakından 

 tanınab�lmes�,  Japon  kültürünün  daha  �y�  anlaşılab�lmes�  noktasında  hem  de  Batı 

 dünyasında  g�derek  ben�msenmeye  başlayan  bu  öğret�n�n  daha  �y�  anlaşılab�lmes� 

 noktasında  büyük  önem  arz  etmekted�r.  Bunun  dışında,  med�tasyon  g�b�  z�h�nsel  ve 

 bedensel  farkındalığı  arttırıcı  prat�kler  �çer�s�nde  oldukça  ön  plana  çıkan  Kendo’nun 

 Türk�ye’de  uygulanma  sürec�n�n  ve  etk�ler�n�n  araştırılması  da  tez  �çer�s�nde  yer  alacak 

 b�r  başka  öneml�  araştırma  alanıdır.  Bu  noktada,  Yükseköğret�m  Kurulu  Başkanlığı’nın 

 Ulusal  Tez  Merkez�  ver�  tabanında  yapılan  taramalar  sonucunda  tez  başlığı  �çer�s�nde 

 Zen  ter�m�ne  yer  ver�len  sadece  altı  tez�n  bulunuyor  olması  4  ve  bu  çalışmalar  arasında 

 etnograf�k  b�r  araştırmanın  bulunmaması  bu  çalışmanın  önem�n�  göstermekted�r.  Ayrıca, 

 y�ne  Ulusal  Tez  Merkez�  ver�  tabanında  yapılan  taramalar  dah�l�nde;  Türk�ye’de,  Kendo 

 �le  �lg�l�  herhang�  b�r  tez  çalışmasının  bulunmuyor  oluşu  da  bu  konu  üzer�ne 

 yoğunlaşmamızın öneml� b�r gösterges�d�r. 

 4  Pal� d�l�nde yazılmış Bud�st yazmalarından oluşan derlemeler 
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 2. BÖLÜM 

 TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

 2.1. Kavramlar ve Ter�mler 

 Bu  tezde  kullanılacak  ve  karışıklığa  mahal  vereb�lecek  ter�mler  ve  kavramlar  aşağıda 

 sunulmaktadır. 

 Med�tasyon:  Lat�nce  “med�tat�a”  sözcüğünden  türet�len  med�tasyon,  Batı  kültüründe  “ 

 der�n  der�n  düşünme”  5  anlamında  kullanılmaktadır.  Daha  gen�ş  anlamıyla  �se 

 sözlüklerde,  “k�ş�n�n  �ç  huzur,  sükunet,  değ�ş�k  şuur  haller�  elde  etmes�ne  ve  öz  varlığına 

 ulaşmasına  olanak  veren,  z�hn�n�  denetleme  tekn�kler�ne  ve  deney�mler�ne  ver�len  ad” 

 olarak  tanımlanmaktadır  (Çobanlı  ve  Salt,  2001:  229-230).  B�rçok  d�nde  ve  kültürde 

 uygulanmakla  b�rl�kte  özell�kle  Bud�zm’�n  özünde  yatan  prat�klerden  b�r�s�  olan 

 med�tasyon;  nefes  tekn�kler�,  oturma  ve  duruş  poz�syonları,  z�hn�  ve  düşünceler� 

 yöneteb�lmeye yönel�k uygulamalar g�b� çeş�tl� prat�klere dayanmaktadır. 

 Bud�zm:  M.Ö.  6.  yüzyıl  ortası  �le  4.  yüzyıl  ortasında  kurucusu  S�ddhartha  Gautama’nın 

 hayatı  boyunca  ed�nd�ğ�  k�ş�sel  deney�mlerden  yola  çıkarak  gel�şt�rd�ğ�  öğret�ler� 

 çerçeves�nde  şek�llenen  Bud�zm,  H�nd�stan'dan  Orta  ve  Güneydoğu  Asya,  Ç�n,  Kore  ve 

 Japonya'ya  yayılmış  ve  Asya'nın  manev�,  kültürel  ve  sosyal  yaşamında  merkez�  b�r  rol 

 oynamıştır.  Ardından,  20.  yüzyıldan  �t�baren  Batı'ya  yayılmaya  başlamıştır. 

 Kurucusunun  ölümünü  �zleyen  yüzyıllarda  Bud�zm,  �k�  farklı  grup  tarafından  tems�l 

 ed�len  �k�  yönde  gel�şm�şt�r.  Bunlardan  b�r�s�ne,  Bud�st  muhal�fler�  tarafından  ver�len  b�r 

 ter�m  olan  H�nayana  (Sanskr�tçe:  "Küçük  Araç")  adı  ver�lm�şt�r.  Günümüzde  Theravada 

 5  1.yüzyılda  yazıldığı  düşünülen  Theravada  Bud�zm�'nde  yer  alan  kanon�k 

 met�nler 
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 (Pal�:  "Way  of  the  Elders"  (Ataların  Yolu)  )  olarak  adlandırılan  ve  d�ğer  gruplardan  daha 

 muhafazakar  b�r  tutum  serg�leyen  bu  grup,  Sutta  P�taka  ve  V�naya  P�taka  adlı 

 koleks�yonlarda  korunan  Buda'nın  öğret�ler�n�  derley�p  bunları  normat�f  olarak 

 korumuştur.  Kend�ler�n�  Mahayana  (Sanskr�tçe:  "Büyük  Araç")  olarak  adlandıran  b�r 

 d�ğer  büyük  grup  �se,  kurtuluşu  daha  fazla  sayıda  �nsana  sunan  d�ğer  öğret�ler�n 

 otor�tes�n�  kabul  etm�şt�r.  Bud�zm  yayıldıkça  yen�  düşünce  ve  d�n  akımlarıyla 

 karşılaşmıştır.  Örneğ�n,  bazı  Mahayana  topluluklarında,  karma  yasası  (erdeml� 

 eylemler�n  gelecekte  kıvanç  get�receğ�  ve  erdeml�  olmayan  eylemler�n  acı  yaratacağı 

 �nancı),  r�tüel  ve  adanmışlık  uygulamalarının  etk�l�l�ğ�ne  yen�  vurgular  yapab�lmek  �ç�n 

 değ�şt�r�lm�şt�r.  1.  b�n  yılın  �k�nc�  yarısında,  H�nd�stan'dak�  üçüncü  büyük  Bud�st  hareket 

 olan  Vajrayana  (Sanskr�tçe:  "Elmas  Araç";  Tantr�k  veya  Ezoter�k  Bud�zm  olarak  da 

 adlandırılır)  gel�şm�şt�r.  Bu  hareket,  o  dönemde  yaygın  olan  gnost�k  ve  büyülü 

 akımlardan  etk�lenerek  daha  hızlı  b�r  şek�lde  ruhsal  kurtuluşa  ve  saflığa  ulaşmayı 

 amaçlamıştır (Nakamura, 2021: Buddh�sm). 

 Zen  Bud�zm�:  Zen  Bud�zm,  6.yüzyılda  H�nd�stan’dan  Ç�n’e  gelen  b�r  Bud�st  rah�p  olan 

 Bodh�dharma  (470-543)’nın  kurmuş  olduğu  Bud�zm’�n  Mahayana  koluna  dah�l  olan  b�r 

 mezhept�r.  12.yüzyılda  Japon  rah�pler  tarafından  Ç�n’den  Japonya’ya  get�r�lm�ş  ve 

 Kamakura  Dönem�’n�n  en  öneml�  Bud�st  mezhepler�nden  b�r�s�  hal�ne  gelm�şt�r. 

 (Şenavcu,  2015  :52)  Ç�n’de  Zen  düşünces�yle  tanışan  E�sa�  (Eysay,  1141-1215) 

 Japonya’ya  R�nza�  (R�nzay)  okulunu  tanıtmış  (1191)  ve  bu  okul  Buş�  ’ler  (savaşçı  sınıfı) 

 arasında  g�derek  yayılmaya  başlamıştır.  Japonya’nın  b�r  d�ğer  öneml�  Zen  okulu  olan 

 Sōtō  da  aynı  dönemlerde  yaşayan  Zen  üstadı  Dōgen  (1200-1253)  tarafından 

 kurulmuştur.  Zen,  Ç�n’de  ortaya  çıkmasın  rağmen  Japonya’da  kök  salmış  ve  Japonya 

 den�l�nce  �lk  akla  gelen  unsurlardan  b�r�s�  hal�ne  gelm�şt�r.  Da�setsu  Suzuk�’ye  göre 

 Japon  yaşamının  kend�s�n�n  Zen  yaşayışına  benzer  olması  Zen  anlayışının  Japon 

 ruhuyla  özdeşleşmes�n�  sağlamıştır  (Özhan,  2018  :75-79).  R�nza�  ve  Sōtō  okullarından 
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 sonra  �lerleyen  zaman  �çer�s�nde  Zen  öğret�s�  çeş�tlenerek  Obaku  g�b�  başka  b�r  Zen 

 okulunun ortaya çıkmasına da kaynaklık etm�şt�r. 

 Zen  :  Sanskr�tçe  “Dhyana”  kavramından  gelen  Zen  (禅)  kel�mes�  Japonca  “Zenna”(  禅 

 那;  Dhyana)  kel�mes�n�n  kısaltması  olup  kabaca  med�tasyon  anlamına  gelmekted�r; 

 fakat  med�tasyon  kavramı  dhyana  kel�mes�n�  ve  buna  bağlı  olarak  Zen  kel�mes�n�  tam 

 olarak  karşılayamamaktadır.  Med�tasyonda  b�r  düşünce  üzer�ne  yoğunlaşmak  esastır, 

 oysa  Zen’de  z�hn�n  yapay  engellerden  arınmasıyla  z�hn�n  özgürleşeceğ�ne 

 �nanılmaktadır.  Med�tasyondak�  g�b�  b�r  düşünce  üzer�ne  yoğunlaşmak  z�h�nde  yapay  b�r 

 yük  oluşturmakta  ve  Zen’�n  savunduğu  şek�lde  z�hn�n  özgürleşmes�n�  engellemekted�r. 

 Zen’de  vurgulanan  b�r  konu  üzer�ne  der�n  düşüncelere  dalmak  değ�l,  z�hn�  düşünceler�n 

 ötes�ne  taşıyab�lmek,  anda  olanın  farkına  varab�lmekt�r.  Bu  nedenle  “dhyana”  ve  Zen 

 kel�meler�n�  med�tasyon  olarak  tercüme  etmek  yer�ne  kel�meler�  Dhyana  ve  Zen  olarak 

 ele  almanın  en  �y�  seçenek  olduğu  savunulmaktadır.  Alan  W.  Watts,  Zen  Yolu,  Zen 

 Bud�zm’�n  İlkeler�  adlı  eser�nde  “Dhyana”  ter�m�n�n  Bud�zm’de  �fade  ed�ld�ğ�  şek�lde 

 b�rleşt�r�lm�ş  ya  da  tek  noktada  yoğunlaşmış  b�l�nç  şekl�nde  �fade  ed�lmes�n�n  en  �y�  yol 

 olacağını  bel�rtm�şt�r  (Watts,  1998  :80).  Genel  b�r  �fadeyle  Zen;  �nsanın  �ç  varlığını  ve 

 varlığının  der�nl�kler�n�  göreb�lme  sanatıdır.  Bu  sanat  �nsanın  ölümlü  hayatında  sürekl� 

 acı  çekmes�ne  neden  olan  boyunduruklardan  kurtararak  �nsanın  �çer�s�nde  etk�n  olmak 

 �ç�n  uygun  b�r  yol  bulamadığından  sıkışıp  kalmış  olan  doğal  enerj�y�  serbest 

 bırakab�lmey�  sağlamaktadır.  İnsana  bağımlılıklarından  sıyrılıp  özgürlüğüne  kavuşması 

 sürec�nde  yol  göstermekted�r.  Kısaca  Zen’�,  b�r  yaşama  sanatı  olarak  göreb�l�r�z.  Yaşama 

 sanatıyla  anlatılmak  �stenen,  k�ş�n�n  yanılgılara  kapılmadan,  olanaksız  şeyler�n  peş�ne 

 düşerek  kend�n�  acılara,  tasalara  maruz  bırakmadan,  sadece  yanılgılardan  oluşan 

 tutkularının  es�r�  olarak  mutsuzluk  �çer�s�ne  sürüklenmeden,  yaşamını  yaşaması 

 gerekt�ğ�  g�b�  yaşamasıdır  (Suzuk�,  1997:19-36).  K�ş�n�n  bu  yaşamsal  sorunlardan 
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 kurtulab�lmes�,  �ç  duyarlılığa  kavuşab�lmes�  sürec�nde  �se  zazen  yol  göster�c�l�k 

 yapmaktadır. 

 Zazen  :  Zazen  ,  k�ş�n�n  özgün  doğasına  kavuşması  �ç�n  k�ş�y�  eğ�ten  ve  gel�şt�ren  b�r  yol 

 göster�c�d�r.  Özgün  doğasını  kazanan,  Buda  doğasını  ortaya  çıkaran  k�ş�  “Sator�’ye”  (  悟 

 り  ,  Aydınlanma)  kavuşmuş  olur.  Zen  rah�pler�  zazen  esnasında  sator�  ’ye  erme 

 düşünces�ne  odaklanmamak  gerekt�ğ�n�  vurgulamaktadır.  Zazen  de  öneml�  olan 

 aydınlanma  düşünces�ne  odaklanmak  değ�l,  an’a  odaklanarak  Zazen  esnasında 

 gerçekleşt�r�len  çaba  üzer�ne  yoğunlaşmaktır.  Sator�  ’ye  erme  düşünces�yle  zazen 

 uygulaması  yapan  b�r  k�ş�,  gelecekte  olması  muhtemel  b�r  olay  üzer�ne  odaklanmaya 

 çalışması  neden�yle  Zen’�n  savunduğu  an’a  odaklanma  çalışmasının  dışında  çıkmakta 

 ve  z�hn�  berraklığını  y�t�rmekted�r.  Zen  med�tasyonunun  anlamı  sator�  ’ye  yoğunlaşarak 

 k�ş�n�n  aydınlanması  değ�l,  an’a  odaklanarak  zazen  çalışmasının  �ç�ndek�  gerçek 

 aydınlığa  er�şeb�lmekt�r.  Zen’�n  amacı  f�z�ksel  ve  z�h�nsel  olarak  k�ş�n�n  varoluşunu 

 özgürlüğe  ulaştırması,  ve  herkes�n  sah�p  olduğu  Buda  doğasını  deney�mlemes�n� 

 sağlamaktır (S. Suzuk�, 2019 : 65-84). 

 Sator�:  Zen  Bud�zm’�nde  aydınlanmanın  �çsel  ve  sezg�sel  deney�m�d�r.  Sator�,  çoğu 

 zaman  sadece  d�kkat�n  yoğunlaştırıldığı  hazırlık  dönem�nden  sonra  elde  ed�l�r  ve  an�  b�r 

 gürültü  g�b�  tesadüf�  b�r  olay  sonucunda  kend�l�ğ�nden  meydana  geleb�l�r.  D�kkat�n 

 yoğunlaştırılması  dönem�  veya  “an�  kırılma”  nın  önem�,  Zen’�n  �k�  ana  okulu  tarafından 

 farklı  şek�llerde  ele  alınmaktadır.  Sōtō  mezheb�  oturma  med�tasyonunu  (Zazen) 

 vurgularken,  R�nza�  mezheb�  an�  b�r  uyanışa  sebeb�yet  vereb�lecek  Kōan  (Zen 

 B�lmeceler�)  kullanımı  g�b�  çeş�tl�  yöntemler�n  kullanımına  daha  fazla  önem 

 vermekted�r  (Encyclopæd�a  Br�tann�ca,  2021:  Sator�).  Zen  öğret�s�n�n  özünde  “Sator�” 

 yatmaktadır.  Zen’de,  sator�  ’ye  er�şen  k�ş�n�n  benl�ğ�nden  sıyrılarak  mutlak  gerçekl�ğ� 

 kavrayab�leceğ�  görüşü  hak�md�r.  D.T.  Suzuk�’ye  göre;  “Budacılığın  özü  aydınlanmadır; 
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 o  yüzden  de  aydınlanmaya  er�şmek  demek,  ezel�  olan  dünyanın  mutlak  gerçeğ�n�  k�ş�n�n 

 kend�  z�hn�n�n  der�nl�kler�nde  �drak  etmes�  demekt�r.”  (D.T.  Suzuk�,  2019:  41). 

 Aydınlanmaya  er�şen  ve  mutlak  gerçekler�  göreb�lenler,  her  �nsanın  özünde  yatan  Buda 

 doğasını  keşfedeb�lm�şt�r.  B�rey�n,  sadece  k�ş�sel  deney�m�yle  ulaşab�leceğ�  bu 

 mertebeye  er�şmeden  sator�  ’n�n  gerçekte  ne  anlama  geld�ğ�n�  kavranamayacağı  �fade 

 ed�lmekted�r. 

 Bodh�sattva:  Uyanmakta olan. Bud�zm’de henüz Budalığa  ermem�ş k�ş�. 

 Dukkha:  Acı,  ızdırap.  Bud�zm’�n  temel  foktr�nler�nde  sıklıkla  vurgulanılan  b�r 

 kavramdır. 

 Sunyata:  Boşluk. Bud�zm’de  varlığın özünde olan boşluk  hal�n� �fade eder. 

 Skandha:  Bud�zm’de benl�ğ� oluşturan beş unsur. 

 Dō  (Doo):  Japonca  “Yol”  anlamına  gelen  Dō  (Doo;  道  )  Japonya’nın  öneml�  kültürel 

 değerler�n�n  b�r  çoğuna  �şaret  eden  b�r  sözcüktür.  Japon  savaş  sanatları  ve  geleneksel 

 Japon  sanatlarıyla  b�rl�kte  de  kullanılan  bu  sözcük,  felsef�  b�r  anlam  taşımanın  yanı  sıra 

 gündel�k hayatta yaygın olarak kullandığımız şeyler� de yansıtan b�r sözcüktür. 

 Buş�dō:  Savaşçı  anlamına  gelen  武  (  take  ,  bu  ),  samuray  anlamına  gelen  士  (  samura�  , 

 ş�  )  ve  Yol  anlamına  gelen  道  (  m�ç�  ,dō  )  sözcükler�n�n  b�rleş�m�nden  oluşan  bu  kavram 

 samurayların �zled�ğ� felsef� yolu tems�l eder. 

 Kendo  (Kendō):  Japonca  kılıç  (  ken;  剣  )  ve  yol  (  Dō;  道  )  sözcükler�nden  oluşan  ve 

 kabaca  “Kılıç  Yolu”  olarak  tercüme  ed�len  b�r  eylem  yoludur.  Muromaç�  Dönem�’nden 

 (1392-1603)  bu  yana  Zen’le  bağlantısı  bulunan  bu  prat�k,  b�reylere  bambu  kılıçla  (ş�na�) 

 savaşmayı  öğretmen�n  yanı  sıra  kılıç  ustalığının  d�s�pl�n�n�,  sabrını  ve  samuray  ruhunu 

 öğretmeye yönel�k b�r sanatsal yön barındırır. 
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 Kendoka:  Kendo eğ�t�m� alan k�ş�ler, kendo uygulayıcıları 

 Ş�na�:  Kendo eğ�t�m�nde kullanılan bambu kılıç 

 Bōgu:  Kendo eğ�t�m�nde g�y�len zırh 

 Zanş�n:  Vuruştan  sonra  k�ş�n�n  uyanık  olduğunu  ve  herhang�  b�r  karşı  saldırıya  anında 

 yanıt vermeye hazır olduğunu gösteren b�r vücut duruşu ve z�h�n durumu gösterges� 

 Muş�n:  Boş z�h�n, z�h�ns�zl�k 

 2.2. Kuramsal Tartışma 

 Zen  öğret�s�n�n  ve  Kendo  �çer�s�ndek�  Dō  felsefes�n�n  ülkem�zde  nasıl  yorumlandığı,  bu 

 öğret�n�n  ne  ölçüde  kabul  gördüğü  ve  Kendo’nun  b�reyler  �ç�n  ne  anlam  �fade  ett�ğ� 

 sorunlarının  ele  alınacağı  bu  çalışmada;  b�r  kültürü  anlamak  �ç�n  b�reyler�n  sadece 

 eylemler�n�  gözlemen�n  yeterl�  olmayacağını,  bununla  b�rl�kte  b�reyler�n  bu  eylemler� 

 nasıl  yorumladığına  odaklanılması  gerekt�ğ�n�  vurgulayan  Yorumsamacı  Antropoloj� 

 kuramından faydalanılacaktır. 

 ABD  s�mgec�l�ğ�  ya  da  d�ğer  b�r  �sm�yle  yorumsamacı  antropoloj�  kuramıyla 

 özdeşleşen  Cl�fford  Geertz  (1926-2006)’�n  II.  Dünya  Savaşı’nın  akab�nde  l�sans 

 öğren�m�  �ç�n  İng�l�z  Edeb�yatı  ve  felsefeye  yönelmes�  (Özbudun,  Şafak  ve  Altuntek, 

 2006:308)  �le  b�rl�kte  felsefe  alanı  �çer�s�nde  sıkışıp  kalan  “yorumlama  ve  anlama” 

 meseles�  antropoloj�  d�s�pl�n�  �çer�s�ne  taşınmıştır.  Kültürün  açıklanab�lecek  b�r  şey 

 olmaktan  z�yade  sadece  anlamlandırmayla  kavranab�lecek  b�r  şey  olduğunu  ve  bu 

 anlamlandırmanın  da  yalnızca  yorum  yaparak  mümkün  kılınab�leceğ�n�  �ler�  süren 

 Geertz,  kültürü  anlamlardan  ve  bununla  bağlantılı  olarak  da  anlamları  �şaret  eden 

 sembollerden  örtülü  b�r  ağ  olarak  ele  almaktadır.  Bu  noktada,  dünyaya  yüklen�len 

 anlamları  ve  süreçler�  araştırmayı  sorunsallaştıran  fenomenoloj�k  bakış;  Geertz’�n  bu 
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 alana  dah�l  ett�ğ�  ve  bu  çalışmada  da  faydalanılan  temel  yaklaşımlardandır.  Bu  bakış 

 açısından  yola  çıkacak  olursak,  Türk�ye’de  b�reyler�n  Zen’�  ve  Zen  �çer�s�ndek� 

 prat�kler�  kavrama  süreçler�n�  b�r  sorun  olarak  ele  alan  bu  çalışmada  kullanılacak 

 yorumsamacı  antropoloj�  kuramı  ve  fenomenoloj�k-hermeneut�k  yaklaşım,  bu  araştırma 

 sorununa yönel�k farklı bakış açıları sunab�lme noktasında büyük önem arz etmekted�r. 

 2.3. Yöntem 

 Dünyayı  nesnel  b�r  çaba  �çer�s�nde  algılama  gayes�yle  hareket  eden  poz�t�v�zme  karşı 

 b�r  alternat�f  yöntem  olarak  gel�şt�r�len  Yorumsamacı  Yaklaşım,  b�reyler  arasındak� 

 etk�leş�m  üzer�nden  toplumu  ve  b�rey�  anlamayı  amaçlamaktadır.  Genel  anlamda  bu 

 yaklaşım  �ç�n;  “Herhang�  b�r  �fade,  anlam,  met�n  ya  da  sanat  eser�n�  yorumlamak  ve 

 b�reysel  olayları  anlayarak,  onu  b�rey�n  yükled�ğ�  anlamlar  aracılığı  �le  açıklamaktır. 

 Yan�  bu  yaklaşım  �ç�n,  b�r  bakıma  ‘anlama’  öğret�s�r  de  d�yeb�l�r�z.”  (Kaya,  2019:273). 

 Bu  çalışmada,  araştırma  sorununu  oluşturan  Zen  öğret�s�n�n  ülkem�zde  toplum 

 �çer�s�nde  nasıl  b�r  yer  ed�nd�ğ�n�n  ortaya  konulması  sorunsalı,  özell�kle  bu  öğret�y� 

 �çer�s�nde  barındıran  prat�klerle  �lg�lenen  b�reyler�n  Zen’e  yükled�kler�  anlamlar 

 üzer�nden  yorumlanacaktır.  Bu  bağlamda;  Zen’�n  ve  Kendo’nun  nesnel  b�r  olgu  olarak 

 ele  alınmasından  z�yade,  b�reyler�n  kend�  yargıları,  algıları  ve  sezg�ler�  �çer�s�nde  bu 

 kavramları  nasıl  yorumladıkları  üzer�nden  b�reylere  özgü  görelel�  b�r  perspekt�ften  ele 

 alınması  planlanmaktadır.  Her  b�rey�n  kend�s�ne  has,  kend�s�ne  özgü  deney�mlere  sah�p 

 olduğunu  vurguladığı  kadar  b�reyler�n  dünyayı  farklı  şek�llerde  algıladıkları  noktasına 

 da  vurgu  yapan  yorumsamacı  yaklaşım;  Zen  g�b�  felsef�k  ve  b�reye  özgü  farklı  anlamlar 

 taşıyab�lecek  b�r  yaklaşımı  kavrayab�lme  noktasında  olduğu  kadar  Kendo  g�b�  b�reyler�n 

 kend�  doğalarını  keşfetme  sürec�nde  yol  gösteren  b�r  prat�ğ�n  yorumlanması  ve 

 �rdelenmes�  sürec�nde  de  başvurulacak  temel  yöntemd�r.  Yorumsama  B�l�m�ne  Edmund 

 17 



 Husserl  ve  öğrenc�s�  Mart�n  He�degger  tarafından  kazandırılan,  algıladığımız  dünyanın, 

 duyularımızdan  bağımsız  var  olan  b�r  öz  (numen)  olduğu  ve  bu  öze  ulaşmak  �ç�n 

 kullanılacak  yöntem  olarak  da  gel�şt�r�len  fenomenoloj�  (Kaya,  2019:274)  de  çalışmada 

 faydalanılacak  b�r  d�ğer  yöntemsel  yaklaşımdır.  Duyusal  ver�lerle  elde  ed�len  alanı 

 fenomen  olarak  tanımlayan  Kant,  bu  alanın  b�lg�s�ne  zaman,  mekan  ve  kategor�ler 

 aracılığıyla  sah�p  olunab�leceğ�n�  �ler�  sürer.  Bu  bakış  açısıyla  bakıldığında,  b�r  nesne 

 üzer�ne  ortaya  koyduğumuz  düşünceler�m�z  ve  bu  düşüncelerle  �lg�l�  yargılarımız 

 sadece  söz  konusu  kategor�ler�n  sunduğu  kavramsal  çerçeve  �le  mümkün  olab�lmekted�r 

 (Çakmak,  2011:190).  Fenomenoloj�k  yaklaşımda  vurgulanan  duyularla  algıladığımız 

 nesneler�n  arkalarındak�lere,  özlere  ulaşılab�lmes�  noktasında  fenomen�  b�lmek 

 gerekmekted�r;  çünkü  öz,  fenomen�n  �çer�s�nded�r  ve  özü  anlamlandırab�lmem�z  b�l�nç 

 ve  sezg�ler�m�zle  mümkündür.  B�r  nesney�  kend�s�  yapan  şey  özüdür  ve  bu  öze 

 fenomenden  hareketle  ulaşılab�l�r  (Kaya,  2019:274).  Genel  anlamıyla  fenomenoloj�k 

 yaklaşım,  b�reyler�n  b�r  fenomen  ya  da  kavramla  �lg�l�  yaşadıkları  deney�mler�n  ortak 

 anlamını  tanımlamaktır.  Fenomenoloj�k  araştırmayla  amaçlanan  �se,  araştırma  konusunu 

 oluşturan  fenomenle  �lg�l�  b�reyler�n  k�ş�sel  deney�mler�n�  evrensel  b�r  açıklamayla 

 n�telemekt�r.  Bu  yaklaşımla,  araştırılan  fenomenle  �lg�l�  deney�me  sah�p  olan  b�reylerden 

 toplanan  ver�ler  üzer�nden  araştırmaya  katılan  k�ş�ler�n  tamamının  deney�mler�n�n  özünü 

 tanımlayan kapsamlı b�r bet�mleme yapılır (Aydın, 2016:77). 

 B�r  başka  dey�şle,  b�r  fenomen  veya  kavram  hakkında  k�ş�ler�n  kend�  deney�mler�n�n 

 ortak  yönünü  tanımlamaya  yönel�k  b�r  açıklama  sunan  fenomenoloj�k  çalışmadak� 

 temel  amaç,  bahs�  geçen  fenomen  hakkında  b�reyler�n  yaşadıkları  deney�mler  üzer�nden 

 evrensel  n�tel�kte  b�r  açıklama  ortaya  koymaktır.  Bu  doğrultuda  araştırmacılar, 

 araştırılan  fenomen  hakkında  deney�m�  olan  k�ş�lerden  gerekl�  ver�ler�  toplayarak 

 onların  deney�mler�n�n  özünü,  “ney�”,  “nasıl”  deney�mled�kler�n�  tanımlamaya  yönel�k 

 bütüncül  b�r  bet�mleme  ortaya  çıkarır  (Creswell,  2013:77).  Bu  araştırmanın  konusunu 
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 oluşturacak  fenomen  olarak  düşüneb�leceğ�m�z  Zen’�n  ve  Kendo'nun,  kapsamlı  b�r 

 bet�mlemes�n�n  yapılması  hususunda  Kendo'yu  deney�mleyen  b�reyler�n  bu  fenomene 

 yükled�kler�  anlamlar  s�stem�n�  kavramak  gerekmekted�r.  Bu  noktada,  Kendo'yu  ve 

 Kendo'yu  besleyen  Zen  öğret�ler�n�  deney�mleyen  b�reyler�n  gündel�k  yaşamları 

 �çer�s�nde  bu  anlam  s�stem�n�  nasıl  kurduklarını  ve  yaşattıklarını  yorumlayab�lmek  �ç�n 

 fenomenoloj�k-yorumsamacı yaklaşımdan faydalanılacaktır. 

 2.4. Araştırma Evren� ve Örneklem 

 Bu  çalışmanın  sorunsalını  oluşturan  Zen  öğret�s�n�n  ülkem�zde  nasıl  yorumlandığı  ve 

 b�reyler�n  bu  öğret�y�  ayrıca  bu  öğret�n�n  olmazsa  olmazı  Kendo'yu  günlük  hayatlarına 

 ne  ölçüde  dah�l  edeb�ld�kler�  konusunun  araştırılması  sürec�nde  kullanılacak  olan 

 ver�ler�n  Zen’le  �lg�l�  deney�me  sah�p  olan  b�reylerden  toplanması  gerekmekted�r.  Bu 

 nedenle,  aralarında  Zen  öğret�s�  �çer�s�nde  büyük  yer  ed�nen  Bud�st  öğret�yle  de  �l�şk�s� 

 bulunan  Kendo  prat�ğ�  üzer�nden  çalışmanın  yürütülmes�  ve  bu  prat�ğ�n  eğ�t�m�n�  alan 

 k�ş�lerle  etnograf�k  b�r  araştırma  yapılması  planlanmaktadır,  fakat  Türk�ye’de  henüz 

 d�ğer  Japon  eylemler�  (sanatları)  kadar  �lg�  görmeyen  Kendo'nun  �cra  ed�ld�ğ�  az  sayıda 

 kurum  bulunmakla  b�rl�kte  �çer�s�nde  bulunduğumuz  pandem�  dönem�  neden�yle  de 

 çalışmanın  mekansal  sınırının  oluşturulması  noktasında  büyük  b�r  sorunlarla 

 karşılaşılmıştır.  Hem  pandem�  sebeb�yle  hem  de  Kendo  prat�ğ�n�n  yeter�  kadar  �lg� 

 görmemes�  ve  eğ�t�m�n�n  ver�lmemes�  neden�yle  araştırmaya  katılması  planlanılan  k�ş� 

 sayısı  sınırlı  tutulmak  zorunda  kalmıştır.  Bu  çalışmada,  n�tel  araştırma  gereğ�  yeterl� 

 oranda  ver�  elde  ed�leb�lmes�  amacıyla  farklı  Kendo  sev�yeler�nden  10  k�ş�yle 

 der�nlemes�ne görüşme yapılmıştır. 
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 2.5. Ver� Toplama Tekn�kler� 

 Çalışmada  temel  olarak  etnograf�k  yöntem  ve  yaklaşım  ben�msenmekted�r.  Bunun 

 yanısıra,  y�ne  etnograf�k  araştırma  yaparken  faydalanılan  yorumsamacı  yaklaşım, 

 b�reyler�n  deney�mler�n�  tanımlama  sürec�nde  az  sayıda  k�ş�yle  yoğun  görüşmeler 

 yaparak  �l�şk�ler�  gel�şt�rmey�  ve  böylece  sosyal  yönden  kurulan  gerçekl�ğ�n  b�reyler 

 arasındak�  ağlarını  anlatab�lmey�  amaçladığından  bu  çalışmada  araştırma  sorunun 

 yorumlanması  �ç�n  gereken  n�tel  ver�n�n  oluşturulması  sürec�nde  der�nlemes�ne  görüşme 

 yöntem�nden  faydalanılmıştır.  Etnograf�k  araştırmalar  �çer�s�nde  sıklıkla  kullanılan 

 der�nlemes�ne  görüşme  tekn�ğ�nde  açık  uçlu  sorular  sorularak  görüşme  yapılan  k�ş�n�n 

 verd�ğ�  yanıtlar  d�nlen�r,  kayded�l�r  ve  ver�len  cevaplar  üzer�nden  �lave  sorular  sorularak 

 araştırılan  konunun  detaylı  b�r  �ncelemes�  yapılmaya  çalışılır.  N�tel�ksel  araştırma 

 üzer�nden  yürütülen  çalışmalarda  kullanılan  bu  tekn�k,  “görünür”  olguların,  süreçler�n 

 ve  �l�şk�ler�n  görünümünden  z�yade  öze  �nmey�  ve  bu  etmenler�  ayrıntılı  b�r  şek�lde 

 kavramayı,  bütüncül  b�r  şek�lde  anlamayı  mümkün  kılan  öneml�  b�r  ver�  oluşturma 

 tekn�ğ�d�r  (Kümbetoğlu.  2019:72).  Bu  çalışmada  araştırılan  konunun  özüne  �neb�lmek 

 �ç�n  der�nlemes�ne  görüşme  tekn�ğ�n�n  kullanımı  büyük  önem  arz  etmekted�r. 

 Görüşmeler  esnasında  yarı  yapılandırılmış  açık  uçlu  sorular  sorularak  katılımcıların  Zen 

 öğret�s�n�  ve  Kendo'yu  kend�  deney�mler�  üzer�nden  yorumlamaları  sağlanmaya 

 çalışılmıştır.  Katılımcılardan  gerekl�  �z�nler  alınarak  görüşmeler  esnasında  ses  kayıt 

 c�hazı  kullanılmıştır.  Ses  kayıt  c�hazındak�  ver�ler  daha  sonra  deş�fre  ed�lerek  yazılı 

 met�n hal�ne get�r�lerek ve tez �çer�s�nde yer ver�lm�şt�r. 
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 3. BÖLÜM 

 BUDA’NIN HAYATI VE BUDİST ÖĞRETİ 

 S�ddhartha  Gautama,  hayatı  boyunca  ed�nd�ğ�  k�ş�sel  deney�mler�nden  yola  çıkarak 

 gel�şt�rd�ğ�  öğret�ler�  çerçeves�nde  şek�llend�rd�ğ�  Bud�zm’�n  kurucusudur.  Gautama’nın 

 hayat  yolculuğunda  ed�nd�ğ�  deney�mler  ona  hayatın  acılarla  dolu  olduğunu,  acı  ve 

 ıztıraptan  bağımsız  b�r  hayatın  düşünülemeyeceğ�n�  gösterm�şt�r.  Onun  bu  gördükler� 

 �ler�de  ortaya  koyacağı  Bud�st  öğret�ler�n  de  yapıtaşını  oluşturmuştur.  Ona  göre,  acılarla 

 dolu  olan  bu  dünyada  �nsanların  kurtuluşa  ereb�lmes�n�n  yolu;  acı  ve  ıztıraptan 

 kurtulmaktan  geçmekted�r.  Acı  ve  ızdıraptan  kurtulab�lmek  �ç�n  �se  arzu  ve  �steklerden 

 sıyrılmak,  sönmek  gerekmekted�r.  Bud�zm’�n  cevher�n�  oluşturan  bu  temel  öğret�  g�b� 

 geçen  yüzyıllar  �çer�s�nde  gel�ş�p  dönüşen  Bud�st  gelenek  de  kurucusu  Gautama’nın 

 şahs�  hayatından  bağımsız  değ�ld�r.  Bu  anlamda;  Bud�zm�  anlayab�lmek  �ç�n 

 Gautama’nın  öğret�ler�n�  b�lmek,  Gautama’nın  öğret�ler�n�  anlayab�lmek  �ç�n  de  onun 

 hayatını b�lmek gerekmekted�r. 

 3.1. S�ddhartha Gautama’nın Hayatı 

 Yaşam  yolculuğu  çeş�tl�  efsanelere  ve  h�kayelere  konu  olan,  geçen  zaman  �çer�s�nde 

 g�derek  �nsanüstü  b�r  boyut  kazanan  ve  Buda  sıfatıyla  tanınan  S�ddhartha  Gautama’nın 

 hayatına  �l�şk�n  h�kayelere  V�naya  ve  Sutta  P�taka  ’lar  6  �çer�s�nde  rastlanmaktadır. 

 Gautama’nın  hayatı  �le  �lg�l�  b�l�nen  en  esk�  kaynak  olarak  kabul  ed�len  Tr�p�taka  ’lar  7 

 7  Sanskr�tçede, “Anatman”, Pal� d�l�nde “Anatta” olarak �fade ed�len bu kavram 

 kabaca, “ayrı b�r benl�ğ�n olmayışı”, “ruhsuzluğu, bens�zl�ğ�” �fade etmekted�r. Bu 

 6  Tus�ta (Tush�ta); Haller�nden Hoşnut Tanrıların  Ev� 
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 �se  Gautama’nın  konuşmalarını  ve  Pal�  d�l�ndek�  yorumlarını  �çeren  en  öneml�  kaynak 

 olarak göster�lmekted�r. 

 Gautama’nın  kutsallaştırılması,  hayat  h�kayes�n�n  ve  k�ş�l�ğ�n�n  masallaştırılmasını, 

 m�tsel  b�r  kurgu  �çer�s�nde  yen�den  yaratılmasını  kaçınılmaz  kılmıştır  (El�ade,  2003:86). 

 Her  ne  kadar  Gautama’yı  m�toloj�k  b�r  şahs�yet  olarak  kabul  eden  araştırmacılar 

 bulunuyor  olsa  da  onun  tar�hsel  k�ml�ğ�n�  destekleyen  çok  sayıda  somut  kaynak 

 mevcuttur.  Bu  konuyu  açıklığa  kavuşturan  en  esk�  kaynaklar  M.Ö.  250  yılında  Patna 

 Kons�l�  (kurulu)  tarafından  yazılan  Pal�  met�nler�d�r  (Çeleb�,  2015:21).  Kral  Aşoka 

 (Asoka)'nın  g�r�ş�m�yle  Patal�putra  (Patna)’  da  toplanan  bu  Budacı  kurul  daha  önce 

 toplanan  konseyler�n  yapamadıkları  başararak  Gautama’nın  öğret�ler�n�  “Tr�p�taka”  adı 

 altında  derlem�şt�r  (Ruben,  2000:11).  Gautama’nın  hayatı  ve  öğret�ler�ne  da�r  gen�ş 

 b�lg�ler  sunan  bu  Pal�  met�nler�n�n  yanı  sıra  Kral  Asoka  tarafından  M.Ö.  268  yılında 

 Gautama’nın  anısına  d�kt�r�len  k�tabe  (Yılmaz,  2007:19-20)  �se  Gautama’nın  k�ş�l�ğ�, 

 yaşadığı  dönem  ve  muh�t  hakkında  detaylı  b�lg�ler  sunmaktadır  (Çeleb�,  2015:21).  Bu 

 kaynaklar  dışında  yapılan  arkeoloj�k  çalışmalar  net�ces�nde  Nepal’de  keşfed�len 

 P�preva  kutsal  eşya  sandığındak�  b�r  yazıt  da  b�zlere  Gautama’nın  kutsal  eşya  kültünün 

 m�lattan 300 sene önces�ne kadar uzandığını göstermekted�r (Arvon, 2006:33). 

 3.1.1. Tar�hsel B�r Şahs�yet Olarak Gautama 

 Çoğunlukla  Buda  (Buddha;  aydın,  uyanık  olan)  �sm�yle  tanınan  S�ddhartha  Gotama’nın 

 (Sanskr�tçe;  Gautama)  M.Ö.  560-480  tar�hler�  arasında  yaşadığı  b�rçok  araştırmacı 

 tarafından  kabul  ed�lmekted�r.  Asoka  ab�des�  ve  Pal�  met�nler�ne  göre  Gautama, 

 açıdan yen�den doğuş s�ls�les� �çer�s�nde varlığını sürdürdüğüne �nanılan “ruh” ya da 

 “Ben”� karşılayan “Atta, Atman” kavramlarına karşıttır. 
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 Sakyalar’ın  başkent�  olan  Kap�lavatthu’nun  b�rkaç  k�lometre  ötes�nde  yer  alan  Lumb�n� 

 koruluğunda  doğmuştur.  Bu  bölge  günümüzde  Nepal  sınırları  �çer�s�nde  yer  almaktadır 

 (Çeleb�, 2015: 21-22). 

 Sakyalar’ın  l�der�  (Racası)  olan  Suddhodana’nın  oğlu  olarak  dünyaya  gelen  Buda’ya 

 doğumunda  “S�ddhartha”  �sm�  ver�lm�ş,  klan  �sm�  olarak  seç�len  “Gautama”  da  �se 

 “B�lge  K�ş�”  anlamına  gelen  “Gotama”  dan  es�nlen�lm�şt�r  (Sm�th,  2010:25).  Bunun 

 dışında  Buda,  doğumunda  ver�len  S�ddhartha  (amacını  gerçekleşt�ren)  ve  soyadı  olarak 

 ver�len  Gautama,  Sakyamun�  (Çakyamun�,  Sakya  a�les�nden  gelen  b�lge)  �s�mler�n�n 

 dışında  Bhagavat  (mesut  olan,  baht�yar),  Tatagata  (amacına  eren,  yetk�n),  J�no 

 (Muzaffer) g�b� b�rçok başka sıfata sah�pt�r (Arvon, 2006:34-35). 

 Kaynaklara  göre,  S�ddhartha  Gautama’nın  doğumundan  yed�  gün  sonra  annes� 

 Mahamaya  vefat  etm�ş  ve  bu  sebeple  hem  üvey  annes�  hem  de  teyzes�  olan 

 Mahaprajapat�  tarafından  yet�şt�r�lm�şt�r.  16  yaşına  varan  prens  Gautama,  kuzen� 

 Prenses  Yasodhara  �le  evlen�r  ve  Rahula  adında  b�r  oğulları  olur.  Geçen  zaman 

 �çer�s�nde  hayatın  kaçınılmaz  acılarıyla  yüzleşmes�n�n  ardından  Gautama,  sarayını  terk 

 eder  ve  altı  yıl  kadar  münzev�  b�r  yaşam  sürer.  Ç�lec�  hayatın  mutlu  b�r  yaşam  sürmek 

 �ç�n  yeterl�  olmadığını  fark  etmes�n�n  ardından  ne  zevk  ne  de  ç�le  �çer�s�nde  b�r  hayat 

 sürmey�  terk  ed�p  orta  yolu  tak�p  etmeye  başlar.  Orta  yolda  sürdürdüğü  hayatı  �çer�s�nde 

 g�derek  arzularından  kurtulup  aydınlığa  erer.  Bu  noktadan  sonra  ölene  kadark�  kırk  beş 

 yıl boyunca, yürüdüğü orta yolu �nsanlara öğretmeye çalışır (Karataş, 2013:131-132). 

 Aydınmayla  b�rl�kte  Buda’lığa  er�şen  ve  ardından  öğret�s�n�  �nsanlara  ulaştırmak  �ç�n 

 çalışan  Gautama,  dünyaya  gelen  yed�nc�  Buda’dır.  Bazı  kaynaklarda  �se  S�ddhartha 

 Gautama’nın  y�rm�  beş�nc�  Buda  olduğu  olduğu  bel�rt�lmekted�r.  Gautama’dan  öncek� 

 Budalarla  �lg�l�  anlatılara  “Gataka”  adı  ver�len  k�taplarda  rastlanmaktadır  (Şarafull�na, 

 2013:6).  Her  b�r  �lah�  meydana  gel�şle  b�rl�kte  yen�den  doğduğuna  �nanılan  Budaların  bu 
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 enkarnasyon  sürec�n�n  yed�nc�s�  olarak  dünyaya  gelen  Gautama,  “Uyanış”a  erene  kadar 

 k�  süreç  �çer�s�nde  b�r  Bodh�satva  (Uyanmakta  olan,  Uyanık  tab�atlı)  �d�.  Ondan  sonra 

 gelecek  olan  Ma�treya’nın  �se  şu  anda  göktek�  b�r  Bodh�satva  olduğu  bel�rt�lmekted�r 

 (Coomaraswamy, 2000:82). 

 Esasen  bodh�satva’  nın  öyküsü  çağlarca  zaman  önce  başlamıştır.  Sumedha  olarak 

 b�l�nen  b�r  bodh�satva  ’nın  Buda  olmaya  karar  vermes�yle  b�rl�kte  başlayan  b�r 

 yolculuktur  bu.  Sumedha  her  dünyaya  gel�ş�yle  b�rl�kte,  Buda  olmanın  gerekt�rd�ğ� 

 olgunluk  ve  yetk�nl�k  vasıflarını  g�derek  kazanır.  Prens  Vessantra  adındak�  b�r  erm�ş  k�ş� 

 olarak  son  yaşamını  tamamlayan  Sumedha  artık  Buda’lığa  erme  vakt�n�n  geld�ğ�n�n 

 farkına varır (Yılmaz, 2007:20). 

 Dünyadak�  son  doğuşundan  önce  Tus�ta  ’da  8  yaşayan  Bodh�satva,  kend�s�ne  yapılan 

 baskılar  net�ces�nde  evren�  ıztıraptan  kurtarmak  �ç�n  dünyaya  gelmeye  karar  ver�r.  B�r 

 Buda,  o  dönem  �çer�s�ndek�  en  baskın  ruhban  veya  kral�yet  kastlarından  b�r�n�n  ferd� 

 olarak  dünyaya  gelmel�d�r.  Böylece,  S�ddhartha  Gautama’nın  dünyaya  geld�ğ� 

 Kap�lavastu’dak�  Sakyalılar’ın  l�der�  Suddhodana’nın  eş�  kral�çe  Mahamaya  tarafından 

 dünyaya get�r�lmey� seçer (Coomaraswamy, 2000:82). 

 Bu  noktada  d�kkat  ed�lmes�  gereken  nokta  şudur  k�;  Buda’nın  doğumu  ve  hayatı  �le 

 �lg�l�  anlatımlar  ölümünden  yaklaşık  beş  yüz  yıl  sonra  kaleme  alınmıştır.  Bu  süreye 

 kadar  Buda  �le  �lg�l�  b�lg�ler�n  sözel  yoldan  kuşaktan  kuşağa  geç�r�lmes�  b�lg�ler�n 

 8  Sanskr�tçede, “ An�tya”, Pal� d�l�nde “ An�cca” olarak �fade ed�len bu kavram 

 kabaca, “geç�c�l�k” anlamına denk gelmekted�r. Bu anlayışa göre kalıcılık ve sürekl�l�k 

 d�ye b�r şey yoktur. Her şey değ�ş�m ve dönüşüm �çer�s�nded�r. H�çb�r şey değ�ş�me 

 uğramadan kalamaz ve sonsuza kadar devam edemez. Anatman (bens�zl�k) ve Dukkha 

 (Izdırap) kavramlarıyla b�rl�kte Bud�st öğret� �çer�s�ndek� varoluş anlayışını oluşturan üç 

 �şaretten b�r�s�d�r. 
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 zaman  �çer�s�nde  değ�ş�p  dönüşmes�n�  hatta  onun  hayat  öyküsünün  efsaneleşt�r�lmes�n� 

 kaçınılmaz  kılmıştır.  Her  ne  kadar  bu  çalışmada  m�toloj�k  b�r  f�gür  olan  Buda’dan  çok 

 onun  tar�hsel  k�ml�ğ�  ele  alınacak  olsa  da  bu  m�tleşt�r�lm�ş  yaşam  öyküsüne  değ�nmen�n 

 Budacılığı anlama sürec�nde önem arz edeceğ� kanaat�ndey�z. 

 3.1.2. Gautama’nın M�toloj�k Anlatısı 

 Gautama’nın  hayatıyla  �lg�l�  kapsamlı  b�lg�  sunan  �lk  kaynak  M.S.  1.  veya  2.  yüzyılda 

 Sanskr�t  şa�r  Asvaghosa’nın  yazmış  olduğu  “Buddhaçar�ta”  �s�ml�  destandır. 

 Asvaghosa’nın  bu  eser�nde  Gautama’nın  yaşam  öyküsü  efsaneler  ve  kahramanlık 

 h�kayeler�  �çer�s�nde  ver�lmekte,  Gautama  tar�hsel  k�ş�l�ğ�n�n  dışında  tanrısallaştırılmış, 

 doğaüstü  b�r  karakter  olarak  lanse  ed�lmekted�r  (Sm�th,  2010  :40).  Bu  destanla  �lg�l� 

 üzer�nde  durulması  gereken  b�r  başka  konuysa  destanın  H�nt  destanlarıyla  olan 

 benzerl�ğ�d�r.  Buddhaçar�ta  ’da  H�nt  destanlarında  geçen  ve  V�şnu  mezheb�  �çer�s�ndek� 

 Brahmancılık’ta  �nanılan  Tanrı  Rama  ve  Kr�shna’nıın  �nsan  formunda  dünyaya 

 geld�kler�  �nanışını  ve  onların  yaşam  h�kayeler�ne  benzer  olayları  göreb�lmek 

 mümkündür.  Buddhaçar�ta  ’nın  H�nt  destanlarıyla  gösterm�ş  olduğu  bu  benzerl�kler�n 

 temel�nde  �se  Asvaghosa’nın  bu  H�nt  destanlarındak�  olayların  gerçekleşt�ğ�ne  �nanılan 

 bölgede  doğmuş  olması  ve  Buddhaçar�ta’yı  yazarken  de  bu  destandan  �lham  almış 

 olması yer almaktadır (Ruben, 2000:80). 

 Buddhaçar�ta  destanı  �lk  olarak  Buda’nın  Tanrılar  arasındak�  yaşamıyla  başlar.  Destana 

 göre  Bodh�sattva  �nsan  formunda  dünyaya  gelmeden  önce  Veda  Tanrıları  �le  b�rl�kte 

 otuz  üçüncü  Tush�ta  cennet�nde  yaşamaktaydı.  Ardından  �nsan  olarak  yeryüzüne  �nme 

 vakt�n�n  gelmes�yle  b�rl�kte  Aydhoya  ’da  hüküm  süren  İkshauoku  sülales�  �çer�s�ndek� 

 Ksatr�ya  kastına  bağlı  Suddhodana  a�les�n�n  b�r  ferd�  olarak  dünyaya  gelmeye  karar 

 ver�r (Ruben, 2000:81). 
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 Destan  Mahamaya’nın  gördüğü  rüyayla  devam  eder.  Gelecekte  Buda’nın  annes�  olacak 

 Mahamaya  b�r  gece  rüyasında  gökyüzünden  �nen  kar  beyazı  renkl�,  altı  d�şl�  b�r  f�l�n 

 hortumunda  taşıdığı  pembe  renkl�  b�r  lotus  ç�çeğ�n�  üzer�ne  bıraktığı  ve  ardından  h�ç 

 zorlanmadan  beden�ne  g�rd�ğ�n�  görür.  Onun  bu  rüyasını  yorumlayan  d�n  adamları 

 çocuğun  ya  dört  b�r  yöne  hükmeden  büyük  b�r  �mparator  ya  da  tüm  canlılara  hak�kat 

 yolunu  öğretecek  büyük  b�r  öğretmen  olacağını  söylerler.  Doğumun  yaklaşmasıyla 

 b�rl�kte  Mahamaya  Ramagama’dak�  a�les�n�n  yanına  g�tmek  �ç�n  yola  çıkar.  O  günlerde 

 kadınların  anne  ve  babasının  ev�ne  dönerek  orada  doğum  yapması  b�r  gelenekt�. 

 Mahamaya  Kal�ya  ülkes�nend�.  Bu  nedenle  doğumu  gerçekleşt�rmek  �ç�n  Kal�ya’nın 

 başkent�  Ramagama’ya  doğru  yola  çıkar.  Yolda  d�nlenmek  �ç�n  durdukları  Lumb�n� 

 bahçes�nde  ç�çekler�n�  açmış  b�r  ashok  (ashoka)  ağacı  görür  ve  ona  doğru  yürümeye 

 başlar.  An�den  denges�n�  kaybeden  ve  destek  almak  �ç�n  ağacın  dalına  tutuyorken 

 Mahamaya  oğlunu  dünyaya  get�r�r  (Nhat,  2012:8).  Doğar  doğmaz  yürümeye  başlayan 

 çocuk  kuzeye,doğuya,güneye  ve  batıya  doğru  yed�  adım  atıp  dört  b�r  yöne  �nsanları  acı 

 ve  kederden  kurtarmaya  geld�ğ�n�  müjdeler.  Bodh�sattva  ’nın  doğumuyla  b�rl�kte 

 müstakbel  eş�,  b�neceğ�  atı  ve  gelecekte  mür�d�  olacak  arabacısı  da  dünyaya  gel�r 

 (Ruben, 2000:84). 

 Mahamaya  doğumdan  yed�  gün  sonra  vefat  eder.  Baba  Suddhodana  eş�n�n  ölümüyle 

 b�rl�kte  Maya'nın  kız  kardeş�yle  evlen�r  ve  Buda,  Mahapacapat�  (Sanskr�tçe, 

 Mahaprajapat�  Gatum�)  olarak  da  tanınan  Gotam�  �sm�n�  taşıyan  teyzes�  tarafından 

 yet�şt�r�l�r.  Gelecekte  �lk  Bud�st  rah�be  olarak  budanın  mür�dler�  arasında  yer  alacak  olan 

 teyzes� ona hayatı boyunca destek olmuştur (Çeleb�, 2015 :23). 

 Çocuğun  doğumunun  ardından  �s�m  ver�lmes�  seremon�s�  düzenlen�r  ve  Baba 

 Suddhodana  o  dönemde  Lumb�n�  yakınlarında  �nz�vaya  çek�len  As�ta  �sm�nde  b�r  "r�ş�" 

 y�  de  seremon�ye  çağırır.  As�ta  Buda'ya  bakar  ve  ondak�  �şaretler�  tesp�t  eder.  Ardından 

 çocuğun  �ler�de  ya  çok  güçlü  b�r  l�der,  hatta  H�nd�stan'ın  kralı  olacağı  ya  da  çok  büyük 
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 b�r  b�lge  tüm  dünyanın  kurtarıcısı  olacağı  kehanet�nde  bulunur.  Oğlunun  büyük  b�r  kral 

 olmasını  arzu  eden  Suddhodana  onun  b�r  münzev�  yolunu  seçmes�ndense  savaşçılara 

 uygun  olan  yolu  �zlemes�n�  �ster  ve  oğluna  hayatın  zor  ve  acı  gerçekler�nden  uzak, 

 sıkıntısız,  güzell�kler  �çer�s�nde,  kusursuz  b�r  hayat  sunmaya  çalışır.  Ona  sunulan  acı  ve 

 ızdıraptan  uzak,  göz  kamaştırıcı  b�r  hayat  �çer�s�nde  yaşamını  devam  eden  Buda,  on  altı 

 yaşına  geld�ğ�nde  katıldığı  savaş  sanatları  müsabakasında  gösterm�ş  olduğu  üstün 

 başarılar  net�ces�nde  kuzen�  Yasadhara  �le  evlenme  hakkını  kazanır  ve  on  üç  yıl  sonra 

 Rahula �sm�nde b�r oğulları olur (Arıtan ve d�ğerler�, 2015:27-28). 

 Babasının  oğluna  münzev�  yolunu  seçmemes�  �ç�n  sunduğu  bu  acı  ve  ızdıraptan 

 yalıtılmış  korunaklı  hayat  geçen  zaman  �çer�s�nde  S�ddhartha'nın  en  büyük  ızdırabı  olur. 

 Bu  ızdırapla  tanışmasıysa  yaşlılık,  hastalık  ve  ölümle  karşılaştığı  meşhur  "Dört 

 Müşahede" �le başlar. 

 Destanda  bahsed�ld�ğ�  şekl�yle,  Gautama  b�r  gün  şehr�n  dışında  yer  alan  koruluklara 

 gez�nt�  yapmak  �ster  ve  bunun  üzer�ne  babası  yolların  tem�zlen�p  güzelleşt�r�lmes�  �ç�n 

 em�r  ver�r;  fakat  babasının  bu  çabası  sonuçsuz  kalır.  Gautama  yolda  g�derken  bel� 

 bükük,  ölmek  üzere  olan  b�r  �ht�yar  görür  ve  b�r  gün  kend�s�n�n  de  yaşlanacağı 

 gerçeğ�yle  yüzleş�r;  der�n  b�r  üzüntü  duymaya  başlar.  İk�nc�  gez�s�nde;  sokak  ortasında 

 tükenm�ş,  b�t�k  vaz�yette  b�r  hastaya  rastlar.  Bu  rastlantı  �le  b�rl�kte  b�r  gün  kend�s�n�n  de 

 hastalanıp  bu  hallere  düşeb�leceğ�n�  fark  ederek  kederlen�r.  Üçüncü  gez�s�nde,  matem 

 g�ys�ler�ne  bürünmüş  b�r  topluluk  tarafından  götürülen  b�r  ölü  görür.  Gördükler�  ona  b�r 

 gün  kend�s�n�n  ve  sevd�ğ�  �nsanların  öleceğ�n�  düşündürür  ve  der�n  b�r  üzüntü  duyar. 

 Dördüncü  gez�s�nde  �se;  d�ğer  �nsanlardan  farklı  g�y�nen,  herkese  sevg�  �le  bakan, 

 doğruluğa  �y�l�ğe  yönelm�ş  b�r  derv�ş  görür.  Derv�ş�n  bu  hal�  ona  bu  ızdıraptan  b�r  çıkış 

 yolu sunar (Ruben, 2000:87). 
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 Tüm  bu  gördükler�  net�ces�nde  ona  sunulan  bu  korunaklı  göster�şl�  hayatın  gerçek 

 hayatın  get�rd�ğ�  kaçınılmaz  ızdırabı  es�rgeyemeyeceğ�n�  anlayan  Gautama,  çarey� 

 gezg�n  b�r  ç�lec�  olup  hayatın  kaçınılmaz  gerçekler�n�n  etk�s�nden  kurtulmaya  çalışmak 

 da  bulur  ve  b�r  gece  karısını  yen�  doğmuş  oğlunu  saraylarını  arkasında  bırakarak  gezg�n 

 b�r ç�lec� olur. 

 Ç�lec�  hayatı  seçerek  yen�  yolculuğuna  başlayan  Gautama,  Brahmancı  b�r  Samkhya 

 öğret�c�  olan  Arada  Kalama  �le  tanışır.  Arada  onun  �lk  öğret�men�  olur.  Gautama 

 Samkhya  öğret�s�n�  kısa  sürede  öğren�r  ve  öğret�y�  yeters�z  bulur.  Ardından  Arada'yı 

 terk  ed�p  b�r  başka  üstad  olan  Udraka'nın  öğrenc�s�  olur.  Kısa  süre  �çer�s�nde  üstadın 

 öğrett�ğ�  yoga  öğrets�nde  de  ulaşan  Gautama'nın  felsefe  ve  yoga  eğ�t�mler�  b�r  yılın 

 sonunda  b�ter;  fakat  öğrend�kler�n�  yeterl�  bulamaz  ve  beş  mür�d�yle  b�rl�kte  Gaya'ya 

 doğru yola çıkar (El�ade, 2003:88). 

 Gautama  altı  yıl  boyunca  ağır  b�r  r�yazete  g�rer,  beden�n�  ç�lec�  hayatının  en  ağır 

 eğ�t�mler�nden  geç�r�r.  Ağır  nefes  egzers�zler�  yaparak,  uzun  süre  kend�s�n�  aç  bırakarak 

 neredeyse  ölümün  eş�ğ�ne  gel�r  ve  en  sonunda  ç�lec�l�ğ�n,  onu  aradığı  ızdıraptan 

 kurtuluş  yoluna  götürme  y�yeceğ�n�  farkeder.  Geçen  zaman  �çer�s�nde  ed�nd�ğ� 

 deney�mler  net�ces�nde  ne  zevk  ve  refah  �çer�s�nde  süren  b�r  hayatın  ne  de  �nz�va  ve 

 r�yazet  �çer�s�ndek�  ç�lec�  b�r  hayatın  aradığı  kurtuluşun  anahtarı  olmadığının  farkına 

 varır.  Ona  göre  �zlenmes�  gereken  yol,  zevk  ve  ç�len�n  aşırılıklarından  uzakta  orta  b�r 

 yol  bulab�lmekt�.  Bu  �k�  hayatın  da  aradığı  yol  olmadığını  fark  etmes�  �le  b�rl�kte  ç�lec� 

 yaşam  tarzını  bırakan  Gautama'nın  mür�tler�  onun  bu  �st�krarsızlığını  anlamaz  ve  onu 

 terk eder. 

 Zevk  ve  sefa  �çer�s�ndek�  b�r  hayatın  ve  ç�lec�  b�r  hayatın  aşırı  uçlarından  uzakta  orta 

 b�r  yol  bulunduğu  anlayışı  onun  "Dharma"  olarak  adlandırdığı  yaşam  yasasının  da  yapı 

 taşını  oluşturmuştur.  �lerleyen  zamanlarda  Beneres  Vaazı'nda  da  bel�rteceğ�  g�b�  hazza 
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 adanmış  b�r  yaşam  da  ç�lec�  yaşam  da  boş  ve  onursuzdur.  Bu  �k�  uçtan  korunmayı,  uzak 

 durmayı  b�len  b�r  k�ş�  orta  yolu  keşfetm�şt�r.  Orta  yol;  "Z�hn�  açan,  huzura,  b�l�me, 

 aydınlığa, N�rvana'ya götüren yol" dur (Arvon, 2006:37). 

 Aydınlanmaya  g�den  yolu  keşfeden  Gautama'nın  Buda'ya  dönüşmes�yse  kolay  olmaz, 

 çünkü  ayartıcı  Tanrı  Mara'nın  oyunları  onu  beklemekted�r.  Destana  göre;  Gaya 

 yakınlarında  bulunan  Na�rancana  kıyısına  gelen  Gautama,  neh�rde  yaşayan  Kal�ka  �s�ml� 

 b�r  yılan  tarafından  övgü  dolu  güzel  sözlerle  karşılanır  ve  kutsanır.  Yolda  rastladığı  b�r 

 köylüden  aldığı  ot  demet�n�  nehr�n  kenarındak�  büyük  b�r  �nc�r  ağacının  altına  serer  ve 

 aydınlığa  erene  kadar  bu  ağacın  altından  kalkmamaya  and  �çer;  fakat  onun  bu  kararını 

 duyan  Maya  yem�n�n�  bozab�lmek  �ç�n  sayısız  şeytanlar,  canavarlar  gönder�r;  fırtınalar 

 koparır,  taşlar  fırlatır.  Gautama  �se  sözünden  dönmez,  der�n  med�tasyonuna  devam  eder. 

 Ona  saldıran  canavarlar  ger�  çek�l�r,  atılan  taşlar  ç�çeklere  dönüşür.  Maya  bununla 

 yet�nmez.  Onu  yolundan  ger�  döndürmek  �ç�n  üç  kızını  gönder�r.  Bütün  güzell�kler�n�  ve 

 caz�beler�n�  kullanarak  Gautama'yı  cezbetmeye  çalışan  kızları  onun  der�n 

 med�tasyonunu  bozmayı  başaramaz.  Böylece  onu  yolundan  döndüremeyeceğ�n  anlayan 

 Maya  ger�  çek�lmeye  karar  ver�r.  Gautama  �nc�r  ağacının  altında  der�n  b�r  med�tasyona 

 dalmışken  öncek�  yaşamlarını,  b�r  bedenden  d�ğer�ne  g�ren  kend�  varlığını  görür.  Bu 

 yen�den  doğuş  s�ls�les�  �çer�s�nde  dünyanın  acılardan,  ızdıraptan  ve  yanılgılardan 

 oluştuğunu  fark  ett�ğ�n�  ardından  da  bu  acı  ve  ızdıraplardan  kurtulab�lmek  �ç�n 

 med�tasyona  başladığını  görür.  Onun  varmak  �sted�ğ�  bu  dönüm  noktası  artık 

 başlamaktadır.  Sabahın  erken  saatler�nde  mutlak  aydınlanmaya  er�ş�r  ve  yanılgılardan 

 sıyrılan,  gerçeğ�n  b�l�nc�ne  varan,  gaflet  uykusundan  uyanan  k�ş�,  Buda  olur  (Ruben, 

 2000:94-98). 

 Mara'nın  oyunlarına,  baştan  çıkarma  çabalarına  aldırış  etmeden  aydınlığa  ermey� 

 başaran  Gautama'nın  bu  m�toloj�k  anlatısı  onun  "mutlak  ahlak�  saflığı"  nın  b�r  n�şanes� 

 olarak  yorumlanab�l�r.  Maya'nın  saldırılarına  başarıyla  d�renen  Gautama,  der�n 
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 med�tasyonuna  devam  eder,  acı  ve  ızdıraptan  kurtuluşun  çares�ne  odaklanır.  B�r�nc� 

 gece,  karmanın  kontrolündek�  yen�den  doğuş  s�ls�les�n�  kavrar.  İk�nc�  gece;  daha  önce 

 yaşadığı  hayatlarını,  ötek�ler�n  sonsuz  varoluşlarını  görür.  Üçüncü  gece  �se,  "Uyanış'ı, 

 bodh�  '  y�"  oluşturur.  Yen�den  doğuş  döngüsüne  neden  olan,  karşılıklı  bağımlılık  �ç�ndek� 

 "On  �k�  üret�m  yasası"  olarak  adlandırılan  nedensell�k  yasasını  ve  bu  sürece 

 durdurmanın,  yen�den  doğuş  z�nc�r�n�  kırmanın  yolunu  keşfeder  (El�ade,  2003:29). 

 Böylece Dört Soylu Hak�kat'e er�şen  Bodh�sattva  mutlak  uyanıklığa, Buda'lığa ulaşır. 

 Izdırap,  ızdırabın  neden�,  ızdırabın  nedenler�n�n  ortadan  kaldırılması,  ızdırabın  yok 

 oluşuna  çıkan  yol.  Bu  "Dört  Soylu  Hak�kat"  �  öğrenen  Gautama,  öğret�s�n�n  d�ğer 

 �nsanlar  tarafından  anlaşılamayacağı  ve  öğret�s�n�  yayma  sürec�n�de  sükunet  ve 

 huzurunun  bozulacağından  end�şe  duyar;  fakat  kend�s�  g�b�  tüm  canlıları  da  dünyanın 

 acı  ve  ızdırabından  kurtuluş  yoluna  ulaştırmak  �ster  ve  "  Dhamma  (doktr�n)  'nın 

 tekerleğ�n� döndürme" ye başlar (Sch�mmel, 2016:124). 

 Gautama,  öğret�s�n�  tüm  canlılara  ulaştırmaya  karar  vermes�yle  b�rl�kte  Benares'  e 

 g�der.  Burada  daha  önce  ç�lec�  yaşamı  bıraktığı  �ç�n  onu  terk  eden  beş  mür�d�  �le 

 karşılaşır  ve  onlara  Dört  Soylu  Hak�kat'�  anlatır.  Beş  mür�d�ne  verm�ş  olduğu  bu  �lk 

 vaazıyla  Dharma  'nın  tekerleğ�n�  döndürmeye  başlayan  Gautama,  ger�ye  kalan  yaklaşık 

 kırk  beş  yıllık  ömrünü  bu  tekerleğ�  durmaksızın  döndürmeye,  d�yar  d�yar  dolaşarak 

 �nsanlara ızdırabın ve acının nedenler�n�, nasıl kurtulacaklarını öğretmeye adar. 

 3.1.3. Yolun Sonuna Doğru 

 Sarnath’ta  bulunan  Gey�k  Parkı’nda  beş  mür�d�ne  “  Dhamma  ’nın  Tekerleğ�n� 

 Döndürmek”  adıyla  da  b�l�nen  �lk  vaazını  veren  Gautama,  mür�dler�ne  “Dört  Soylu 

 Hak�kat”�  ve  aydınlanmaya  nasıl  er�şt�ğ�n�  anlatır.  Hak�kat’�n  dört  bölüme  ayrılmış 

 olması  da  onun  bu  öğret�y�  ortaya  koyma  sürec�nde  yaşadıklarını  nasıl  anal�z  ett�ğ�n�n 
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 b�r  gösterges�d�r.  Onun  ortaya  koyduğu  gerçekler  hayatla  ve  hayatın  her  gününde 

 yaşanılan yaşam deney�mler�yle �lg�l�d�r. 

 Beş  mür�d�ne  kend�  yaşam  deney�mler�  net�ces�nde  elde  ett�ğ�  öğret�s�n�  açıklamasıyla 

 b�rl�kte  hayatın  kaçınılmaz  ızdırap  çıkmazından  kurtulan  aydınlığa  er�şenler�n  sayısı 

 altıyı  bulur.  Bu,  daha  sonradan  “Sangha”  olarak  adlandırılacak  olan  �lk  Bud�st 

 topluluğunun  başlangıcıdır.  Gautama  seksen  yaşında  ölünceye  kadar  öğret�s�n�  daha  çok 

 �nsana  ulaştırab�lmek  �ç�n  çalışır.  Zamanla  herkese  açık  olan,  kast  ve  sosyal  statü 

 farklılığını  h�çe  sayan  Sangha  topluluğuna  b�rçok  mür�d  kazandırmıştır.  Böylece  onun 

 ölümünden  sonra  b�le  ger�de  öğret�y�  devam  ett�r�p,  tüm  �nsanlığa  ulaştırmaya  çalışacak 

 b�r çok k�ş� kalacaktır. 

 Aydınlığa  ermes�n�n  ardından  geçen  kırk  beş  yılın  sonunda  b�r  yağmur  mevs�m� 

 dönem�nde  konakladığı  Beluva’da  ağır  b�r  rahatsızlık  geç�ren  Gautama,  artık  daha  fazla 

 yaşayamayacağının  farkına  varır  ve  tüm  gücüyle  mür�tler�n�  Dhamma  ’ya  sıkı  sıkıya 

 bağlı  kalmaları,  doktr�n�  gayretle  yaymaya  devam  etmeler�  �ç�n  teşv�k  etmeye  çalışır. 

 Yağmur  mevs�m�n�n  sona  ermes�yle  b�rl�kte  ülken�n  dört  b�r  tarafına  dağılmış 

 mür�dler�n�  z�yaret  etmek  �ç�n  çıktığı  Savatth�’den  Rajagaha’ya  kadar  uzanan  yolculuğu 

 sürec�nde de bu teşv�k�ne devam eder (Bomhard, 2012:12). 

 Gautama,  yolculuğu  esnasında  ulaştığı  Pava’da  Chunda  adındak�  b�r  k�ş�n�n  verd�ğ� 

 yemeğe  katılır  ve  yed�ğ�  yemeğ�n  ardından  çok  hastalanır  (Arıtan  ve  d�ğerler�,  2015:64). 

 Akut  karın  ağrısı  ve  kanama  ş�kayet�  yaşayan  Gautama’nın  böyles�ne  ş�ddetl�  b�r 

 rahatsızlık  yaşamasına  neden  olan  bu  yemekte  mantar  ve  domuz  et�  bulunduğu  bazı 

 kaynaklarda  bel�rt�lmekted�r  (Sm�th,  2010:79).  Bazı  Avrupalı  H�ntb�l�mc�ler 

 tarafındansa  söz  konusu  olan  bu  yemeğ�n  “Yaban  domuzu  neşes�”  adıylada  b�l�nen  b�r 

 mantar olab�leceğ� bel�rt�lmekted�r (Arvon, 2006:41). 
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 Yaşadığı  rahatsızlığa  rağmen  güçlükle  Kus�nara’ya  varan  Gautama  daha  fazla 

 �lerleyemeyeceğ�n�n  farkına  varır  ve  H�ranyavat�  Nehr�’n�n  kenarında,  sala  ağaçlarıyla 

 çevr�l�  b�r  koruluktak�  �k�z  sala  ağacının  altına  uzanır  (Çeleb�,  2015:38)  ve  seksen  yıllık 

 ömrünün son nefes�n� ver�r. 

 Kırk  beş  yıl  boyunca  kend�  hayat  öyküsü  �çer�s�nde  gel�şt�rd�ğ�  uygulama  ve  öğret�ler 

 net�ces�nde  b�rçok  �nsanın  yaşamını  etk�leyen  ve  etk�lemeye  devam  eden  Buda,  esasen 

 kend�s�ne  nazaran  öğret�s�n�n  önem�n�  ön  plana  çıkarmıştır.  Yaklaşık  2500  yıldır  devam 

 eden  bu  öğret�  Bud�zm�n  günümüze  kadar  süre  geleb�lmes�n�n  dayanak  noktası 

 olmuştur. 

 3.2. Bud�st Topluluğu Sangha ve Bud�st Öğret� 

 3.2.1. Sangha Topluluğu 

 Aydınlanma  �le  b�rl�kte  bodh�sattva  yolculuğu  sona  eren  ve  artık  b�r  Buda  olan 

 Gautama,  evrensel  acı  ve  bu  açıdan  kurtuluşa  götüren  Dört  Soylu  Hak�kat’�  tüm 

 �nsanlara  ulaştırab�lmek  �ç�n  Benares  Vaazı  �le  başlattığı  yolculuğunu  Sangha  topluluğu 

 �le  b�rl�kte  sürdürmeye  başlamıştır.  Benares  Vaazı'nın  ardından  beş  mür�d�yle  b�rl�kte 

 dharma’  nın  tekerleğ�n�  döndüren  Buda'  ya  geçen  zaman  �çer�s�nde  kadınlardan  ve 

 erkeklerden  oluşan  Sangha  olarak  b�l�nen  büyük  b�r  topluluk  eşl�k  etm�şt�r.  Buda'nın  tek 

 başına  döndürmeye  başladığı  dharma  ’nın  tekerleğ�  artık  onun  öğret�s�n�  �nsanlara 

 ulaştırmak �ç�n çabalayan mür�tler�yle b�rl�kte dönmekted�r. 

 Buda'nın  �lk  vaazının  arkasından  onun  yürüdüğü  yoldan  �lerlemeye  başlayan  beş 

 mür�d�n�n  arasına  zeng�n  b�r  a�len�n  ferd�  olan  Yasa  adındak�  b�r  genç  katılır.  Buda'nın 

 öğret�s�n�  ben�mseyen  aydınlananlar  arasındak�  yer�n�  alan  Yasa'nın  ardından  babası  ve 

 arkadaşlarından  oluşan  ell�  dört  k�ş�  Gautama'nın  öğret�s�n�  d�nler  ve  topluluğa  katılır. 
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 Böylece  Sangha  adıyla  b�l�nen  ve  öğret�n�n  kurucusu  Gautama  dışında  altmış  k�ş�den 

 oluşan  �lk  Bud�st  keş�ş  topluluğu  kurulmuş  olur  (Şaraffull�na,  2013:9).  İlerleyen 

 zamanlarda  oğlu  Rahula,  babası  Suddhodana'nın  teyzes�nden  olan  oğlu  Nanda  ve  kuzen� 

 Ananda'da  topluğa  katılır.  Hem  torunu  hem  de  Nanda'yı  kaybetmes�  neden�yle  çok 

 üzülen  Suddhodana,  Gautama'ya  acısını  anlatır  ve  ondan  babalarının  rızası  olmadan 

 çocukların  keş�şl�ğe  kabul  ed�lmemes�n�  �ster.  Gautama  babasının  bu  �steğ�n�  ger� 

 çev�rmez  ve  çocukların  Sangha  'ya  katılab�lmes�  �ç�n  babalarının  rızasını  almaları 

 gerekt�ğ�  kuralını  get�r�r.  Gautama'  nın  topluluğuna  katılan  b�r  d�ğer  akrabası  �se  üvey 

 annes�  ve  teyzes�  olan  Pajapat�'d�r.  Başlangıçta  kadınların  topluluğa  katılmasını  kabul 

 etmeyen  Gautama,  Pajapat�'n�n  ve  kuzen�  Ananda'n  ın  r�casıyla  bu  tutumundan  vazgeçer 

 ve  kadınlar  kadınların  da  topluluğa  dah�l  olmalarına  �z�n  ver�r  (Arıtan  ve  d�ğerler�,  2015 

 :60). 

 Erkekler�ne  "Bk�kkhu"  kadınlarına  �se  "  Bh�kkhun�"  den�len,  gez�c�  keş�şlerden  oluşan 

 bu  topluluk,  Muson  yağmurlarının  etk�l�  olduğu  dönemlerde  "v�hara"  larda  konaklardı 

 (Turan,  2004:38-39).  Buda  ve  Sangha  mensupları,  dört  aylık  yağmur  dönem�n�n  dışında 

 yılın  sek�z  ayı  dharmayı  �nsanlara  öğreteb�lmek  �ç�n  şeh�r  şeh�r  dolaşır.  Seksen  yaşında 

 dünyaya  gözler�n�  kapatana  kadar  Buda,  baştan  başa  dolaştığı  H�nd�stan'da  Bud�zm'�n  üç 

 cevher�ne herkese ulaştırmaya çalışmıştır. 

 Çeş�tl�  yaştak�  �nsanlardan  ve  farklı  c�ns�yetlerden  oluşan  bu  keş�ş  topluluğu  kast  farkı 

 gözetmeks�z�n  Dört  Soylu  Hak�kat’�  ve  Bud�zm'�n  üç  cevher�n�  kabul  eden  herkese 

 açıktır: 

 Buddham saranam gaccham� 

 Sangham saranam gaccham� 

 Dharmam saranam gaccham� 
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 "Buddha'ya sığınırım. 

 Sangha'ya sığınırım. 

 Dharma'ya sığınırım" (Patel, 1959:79). 

 Bud�st  öğret�n�n  yapı  taşları  olarak  kabul  gören  Buda,  dharma  ve  Sangha;  aydınlanma 

 yolunda  em�n  adımlarla  yürüyenler  �ç�n  b�r  yol  göster�c�,  b�r  sığınak  olmuştur.  Ömrünün 

 ger�  kalanını  kend�  deney�mler�yle  keşfett�ğ�  kurtuluş  yolunu  tüm  �nsanlara  öğretmeye 

 adayan  Buda;  onun  öğret�s�n�n  temel  ögeler�nden  b�r�  olan  b�reysel  deney�mlerle 

 kavranab�l�neceğ�ne  �nanılan  yaşam  yasası  Dharma  ve  kast,  sosyal  statü  g�b� 

 farklılıkların  h�çb�r  önem�n�n  olmadığı,  herkes�n  eş�t  b�reyler  olarak  kabul  gördüğü, 

 Buda'yı  ve  onun  öğret�ler�n�  tak�p  eden  keş�ş  topluluğu  Sangha  ;  Bud�zm'�n  üç  sac 

 ayağını oluşturmaktadır. 

 3.2.2. Bud�st Öğret� 

 3.2.2.1. Dört Soylu Hak�kat 

 Buda'nın  Benares’te  beş  mür�d�ne  verd�ğ�  vaazında  aktardığı  Dört  Soylu  Hak�kat 

 esasında  Buda'nın  öğret�ler�n�n  temel  noktası  olarak  görülmekted�r.  Buda'nın  bu 

 öğret�s�nde  bahsett�ğ�  temel  konuysa  “Evrensel  acı”dır.  Evrensel  acı  gerçeğ�,  bu  acının 

 sonlandırılması  ve  bu  sona  çıkan  yol,  Dört  Soylu  Hak�kat  öğret�s�n�n  ve  Bud�st 

 öğreten�n odağında yer alan konulardır. 

 Dört  Soylu  Hak�kat’e  göre  yen�den  doğuş  alemler�  �çer�s�nde  hayat,  en  n�hayet�nde 

 tatm�n ed�c� değ�ld�r ızdıraptır  (dukkha)  . Buda'nın  vaazında bahsett�ğ� g�b�: 

 “Doğum  ızdıraptır.  Yaşlılık  ızdıraptır.  Hastalık  ızdıraptır.  Ölüm  ızdıraptır.  Hoş  olmayana 

 dah�l  olmak  ızdıraptır.  Hoş  olandan  ayrı  düşmek  ızdıraptır.  Ayrıca  k�ş�n�n  �sted�ğ�n�  ve 
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 uğruna  çabaladığını  elde  edememes�  ızdıraptır.”  Kısacası  benl�ğ�  oluşturan  beş  unsur 

 (  Skandhalar  :  beden  (rupa)  ,  duygu  (vedana)  ,  tasavvur  (samjna)  ,  karm�k  unsurlar 

 (samskanas)  ,  b�l�nç  (v�jnana)  )  ızdıraptır.  Bu  ızdırabın  b�r  neden�  vardır,  arzuya  bağlı  b�r 

 köken  (samudaya)  ,  b�z�  varlıklara,  �nsanlara,  yaşamın  kend�s�ne  tutunmaya  sürükleyen 

 b�r  susuzluk.  Buda'nın  bel�rtt�ğ�  şek�lde  bu  susuzluk  ara  sıra  g�der�leb�l�r;  fakat  en 

 n�hayet�nde  de  �nd�r�lmes�  mümkün  değ�ld�r.  Buna  rağmen  k�fayets�zl�ğ�  ve  ızdırabın 

 nedenler�n�n  kökler�n�  kazıyarak,  devam  eden  susuzluğu  ortadan  kaldırarak, 

 k�fayets�zl�kten  ve  ızdıraptan  sıyrılab�lmek  yada  sona  erd�reb�lmek  (n�rodha) 

 mümkündür.  Izdırabın  durdurulmasına,  terk  ed�lmes�ne,  ortadan  kaldırılmasına  g�den 

 Yol �se “Sek�z D�l�ml� Yol  (marga)  ” dan geçmekted�r  (Strong, 2009: 109-111). 

 3.2.2.2. Sek�z D�l�ml� Yol 

 Dört  Soylu  Hak�kat  �le  b�rl�kte  Buda'nın  öğret�s�n�n  özünü  oluşturan  “Sek�z  D�l�ml�  Yol” 

 doktr�n�  Buda'ya  göre  ızdıraptan  kurtuluşa  ve  özgürlüğe  çıkan  yoldur.  Buda'ya  göre, 

 özgür  olab�lmek  �ç�n  b�rey�n  öncel�kle  şu  konulara  �rdelenmes�  gerekmekted�r;  görüşler�, 

 duyguları  ve  n�yetler�;  konuşma  şekl�,  eylemler�  ve  dünyada  nasıl  b�r  yol  �zled�ğ�.  Bu 

 konular  yolun  �lk  beş  aşamasına  kapsamaktadır.  Bunun  dışında  b�rey,  farkındalık  ve 

 med�tasyon  becer�ler�n�  gel�şt�rmek  �ç�n  de  çaba  göstermel�d�r.  Bu  kısım  �se  Yolun  Sonu 

 üç aşamasını oluşturmaktadır. 

 Bud�st  öğret�  �çer�s�nde  özell�kle  ön  plana  çıkan  ızdırap,  her  canlının  hayatında  yaşadığı 

 kaçınılmaz  b�r  olgudur.  Doğmak,  yaşlanmak  ve  ölmek  her  canlının  kaçamadığı  b�r 

 süreçt�r  ve  ızdırabın  kaynağıdır.  B�reyler  uzun  ve  mutlu  b�r  hayat  sürme  arzusuyla 

 g�derek  ölümden  korkar  b�r  hal  almaya  başlamakla  b�rl�kte  hayatlarındak�  ızdırabı 

 besleyen  b�r  kaynak  yaratır.  Buda'nın  b�r  öğret�  hal�ne  get�rd�ğ�  Sek�z  D�l�ml�  Yol  �se 
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 b�lgel�k,  et�k  davranış  ve  med�tasyon  üzer�nden  bu  ızdırabı  besleyen  kaynakların 

 kurutulduğu, b�rey�n ızdırabın es�r� olmaktan kurtulduğu b�r yol sunmaktadır. 

 Sek�z  D�l�ml�  Yol,  hayl�  uzlaşılmaz  olan  varoluşumuzun  eks�ks�z  ve  mutlak  b�r  şek�lde 

 yen�den  uyumlanması  sürec�ndek�  b�r  yol  göster�c�d�r  (Sangharaksh�ta,  2006:8-9).  Bu 

 yol  üç  grupta  düzenlenm�şt�r.  Bunlar,  “Erdem  (S�la)  ,  Konsantrasyon  (Samadh�)  ve 

 B�lgel�k  (Panna)  ” t�r. Yolu oluşturan sek�z unsur  �se şunlardır: 

 1.  Doğru Anlama 

 2.  Doğru Düşünme 

 3.  Doğru Konuşma 

 4.  Doğru Eylem 

 5.  Doğru Geç�m Yolu 

 6.  Doğru Çaba 

 7.  Doğru Farkındalık 

 8.  Tamamıyla Der�n Düşünme 

 Bud�st  d�s�pl�nde  öğret�len  bu  davranış  kurallarından  �lk  olarak  S�la  ,  erdem  ve  ahlak� 

 eğ�t�m�  �fade  eder.  Bunun  dışında  doktr�n,  b�rey�n  z�h�nsel  eğ�t�m�  ve  z�hn�n 

 ehl�lleşt�r�lmes�yle  �lg�len�r.  Bu  �se,  med�tasyon  veya  “Z�h�nsel  konsantrasyonun 

 gel�şmes�”  Samadh�  ve  “B�lgel�k”  Panna  ’dır.  İşte  bu  üçü  d�kkatl�ce  ve  tam  b�r  kend�n� 

 adama  �çer�s�nde  yapıldığında  b�rey�n  z�h�nsel  yaşamını  daha  üst  b�r  sev�yeye  çıkarır; 

 onu  karanlıktan  aydınlığa,  tutkudan  tutkusuzluğa,  kargaşadan  sükunete  götürür  (Thera, 

 2010:2). 
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 S�la  ’yı  oluşturan  Doğru  Davranış,  Doğru  Yaşayış  ve  Doğru  Konuşma  Bud�stler’�n 

 uyması gereken beş em�rden bağımsız değ�ld�r: 

 1.  H�çb�r cana kıymamak 

 2.  Yalan söz söylememek 

 3.  Başkalarının mallarına el uzatmamak 

 4.  Duyularını kontrol altında tutmak 

 5.  Alkol ve madde kullanmamak 

 Bu  beş  em�r  Doğru  Söz  ve  Doğru  Davranışa  ulaşmak  �ç�n  �zlenmes�  gereken  yoldur. 

 Doğru  Yaşayış  (Geç�m  yolu)  �ç�nse;  esrar  üret�m�  ve  satışı,  s�lah  ve  zeh�rl�  madde 

 üret�m�,  kasaplık  ve  meyhanec�l�k  uzak  durulması  gereken  meslekler  arasındadır  (Şah�n, 

 2005:35). 

 Yolun  bu  üç  basamağı  yolun  b�r  sonrak�  bölümünü  oluşturan  Konsantrasyonun 

 (Samadh�kkandha)  temel�n�  oluşturmaktadır.  Z�h�nsel  eğ�t�m�n  ön  plana  çıktığı  bu 

 aşama;  Doğru  Çaba,  Doğru  Farkındalık,  Doğru  Konsantrasyon  olmak  üzere  üç 

 faktörden  oluşmaktadır.  Doğru  Konsantrasyon,  z�hn�  uygun  b�r  nesneye  d�kkat�n 

 dağılmayacağı  b�r  şek�lde  odaklayarak  onu  b�r  bütün  hal�ne  get�rmey�  ve  böylece  z�h�n 

 �ç�n  gerekl�  olan  d�ng�nl�ğ�  sağlamaktır.  Bu  noktada  Doğru  Çaba,  konsantrasyon  �ç�n 

 gereken  enerj�y�  sağlarken  Doğru  Farkındalık  uyanıklık  �ç�n  �st�krar  alanı  sağlar.  Doğru 

 Farkındalık  uygulamasında  z�h�n  mevcut  olan  durumu  d�kkatl�ce  �zleyerek  ş�md�k� 

 zamanda  sess�z,  açık,  uyanık  kalmak  �ç�n  eğ�t�l�r.  Doğru  Çaba,  “Beş  engel 

 (pancan�varana)  ”  adı  ver�len  ve  kurtuluşa  erme  yolunda  engel  teşk�l  eden  nefs�  arzular, 

 kötü  n�yet,  donukluk  ve  uyuşukluk,  ted�rg�nl�k  ve  end�şe;  son  olarak  da  şüphe  g�b� 

 sağlıksız  durumların  üstes�nden  gelerek  z�hn�  arındırmayı  amaçlamaktadır.  Yolun  b�r 

 sonrak�  basamağı  olan  Doğru  Konsantrasyon;  z�hn�  daha  yüksek,  daha  saf  b�r  uyanıklık 

 37 



 düzey�ne  çıkarmaya  yönel�k  �ht�yatlı  b�r  çabadan  doğan  der�n  konsantrasyonu  �fade 

 etmekted�r (Bodh�, 2000:61-94). 

 S�la  ve  Samad�  basamaklarını  geçenler  artık  “B�lgel�ğe”  varış  yolundadır.  B�lgel�k; 

 Panna  (Prajna),  uyanma  veya  aydınlanmayla  er�ş�len  özgürleşt�r�c�  hak�kat  b�lg�s�n� 

 �şaret  etmekted�r.  Doğru  Anlayış  (Görüş)  ve  Doğru  Düşünce  (N�yet)  varoluşun  gerçek 

 doğasını anlamaya g�den yolun �k� unsurunu oluşturmaktadır. 

 Kabaca  Doğru  Anlayış;  Buda’nın  öğret�ler�n�,  ter�mler�n�  hem  teor�k  hem  de  prat�k 

 olarak  doğru  anlamadan  geçmekted�r.  Bu  noktada  Doğru  Anlayış,  Sek�z  D�l�ml�  Yol’un 

 d�ğer  basamaklarının  temel�nde  yer  almakta  ve  bu  basamakların  n�ha�  mot�ve  kaynağını 

 oluşturmaktadır.  Doğru  Düşünce,  b�rey�n  egolarından  sıyrılarak  dünyayı  tüm 

 gerçekl�ğ�yle  göreb�lmek  �ç�n  düşünce  yapımızda  nasıl  değ�ş�mler  yapab�leceğ�n�z 

 hususunda  yol  göstermekted�r.  B�rey�n  z�hn�nde  b�rtakım  ve  reformlar  yaparak  başka 

 yönler�  gösteren  düşünce  b�ç�mler�n�  ben�msemek  ,  bu  yolu  herhang�  b�r  k�ş�sel  gel�ş�m 

 ed�nme  gayes�yle  yürümemek  aks�ne  kend�s�n�  tüm  egosantr�k  görüşlerden 

 uzaklaştırmak �ç�n yürümek, doğru düşünme �ç�n yapılması gerekenlerd�r. 

 Doğru  Anlayış  ve  Doğru  Görüş  basamaklarını  da  tırmanarak  dünyayı  tüm  gerçekl�ğ�  �le 

 göreb�lecek  b�lg�ye  er�şmek,  Dört  Soylu  Hak�kat  b�lg�s�n�  anlamak;  Sek�z  D�l�ml�  Yol 

 öğret�s�n�n  b�reye  ulaşılmak  �ç�n  sunduğu  temel  yoldur.  Bu  noktada,  Panna’nın 

 kazanılması  Bud�zm’�n  ve  Bud�st  öğret�n�n  en  can  alıcı  noktalarından  b�r�ne  �şaret 

 etmekted�r.  Genel  anlamıyla  Buda’nın  gel�şt�rd�ğ�  bu  öğret�,  Dört  Soylu  Hak�kat 

 �çer�s�nde  açıkladığı  acının  kaynaklarının  kurutulması  yolunu  göstermekte  ve  er�ş�len 

 son  basamakla  ed�n�len  hak�kat  b�lg�s�yle  de  b�rey�  yolun  sonuna,  N�rvana'ya 

 ulaştırmaktadır. 
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 3.2.2.3. N�rvana 

 Dört  Soylu  Hak�kat  ve  Sek�z  D�l�ml�  Yol  öğret�s�  temel  anlamda  Dukkha  ’nın  (ızdırap) 

 ne  olduğunu,  Dukkha  ’nın  üstes�nden  nasıl  gel�neceğ�n�  ve  böylece  N�rvana  ’ya  nasıl 

 ulaşılacağını  gösteren  b�r  yol  sunmaktadır.  Bu  amaçla;  N�rvana'ya  açılan  kapıyı 

 aralayab�lmek  �ç�n  Sek�z  D�l�ml�  Yol’unun  basamaklarını  tırmanarak,  Dört  Soylu 

 Hak�kat  öğret�s�n�n  özünü  oluşturan  Dukkha  ’nın  kaynaklarının  ne  olduğunu  ve  bu 

 kaynakların  nasıl  kurtulacağını  gösteren  hak�kat  b�lg�s�ne  er�şmek  gerekmekted�r. 

 Böylece;  Bud�zm  �çer�s�ndek�  ulaşılacak  en  üst  basamağa,  N�rvana  ’ya  g�den  yol 

 tamamlanmış olur. 

 Dört  Soylu  Hak�kat’�n  b�lg�s�ne  er�şen  ve  cehaletten  kurtulan  b�reyler  arzularının 

 ateş�yle  b�rl�kte  söner,  yen�den  doğma  döngüsünden  kurtulur  ve  aydınlanmış  k�ş�,  b�r 

 Buda  olur.  Bud�st  öğret�ler�n  de  Bud�zm'�n  de  temel�nde  yer  alan  bu  aşama,  N�rvana  'ya 

 ulaşınca  er�ş�len  ve  tüm  Bud�stler�n  ulaşmak  �ç�n  �lerled�ğ�  yolun  sonu,  ateş�n  söndüğü 

 an  olarak  görülmekted�r.  Tüm  arzu  ve  �stekler�nden  kurtularak,  nefret�n�  ve  öfkes�n�  terk 

 ederek,  duygularını  kontol  edeb�lenler�n,  yanılgılarını  yıkab�lenler�n  ulaştığı  nokta 

 N�rvana olarak �fade ed�lmekted�r. 

 N�bbana  (N�rvana)  kel�mes�n�n  bel�rs�z  b�r  et�moloj�s�  olmakla  b�rl�kte  kel�men�n  “N�r  ” 

 olumsuzluk  son  ek�nden  veya  üflemek  anlamına  gelen  “  Va”  ya  da  üzer�n�  örtmek 

 anlamına  gelen  “Vr”  Sanskr�t  kökünden  oluştuğu  düşünülmekted�r.  Her  �k�  koşulda  da 

 alev�  söndürme  �majını  çağrıştıran  bu  �k�  önermeden  �lk�;  “üfleyerek  söndürmek”, 

 �k�nc�s�  �se  “havasız  bırakarak  söndürmek  ya  da  yakıttan  yoksun  bırakarak  söndürmek” 

 anlamı  vermekted�r.  Bu  �k�  önerme  �çer�s�nden  genell�kle,  N�rvana  'yı  an�  ve  dramat�k  b�r 

 olaydan  z�yade  ateşe  g�den  yakıtı  kesmek  ve  korların  sönmes�ne  �z�n  vermeye  benzer 

 kademel�  b�r  süreç  olarak  anlaşıldığı  �k�nc�  önerme  erken  dönem  kaynaklarda 

 çoğunlukla terc�h ed�lmekted�r (Laumak�s, 2008:153). 
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 N�rvana  'nın  tasv�r�nde  karşımıza  çıkan  bu  ateş  metaforu  Buda'nın  üçün  vaazı  olan 

 “Ateş  Vaazı”  ndan  bağımsız  değ�ld�r.  Bahs�  geçen  bu  vaazına  Buda;  “Ey  keş�şler  her  şey 

 yanıyor”  sözler�yle  başlar  ve  ardından  her  şey  �le  ne  anlatmak  �sted�ğ�n�  açıklar:  “Tüm 

 yet�ler�m�z,  beş  duyumuz;  ayrıca  z�hn�m�z  ve  bunların  nesneler�,  �şley�şler�  ve 

 doğurdukları  duygulardır.  B�r  başka  dey�şle  ‘her  şey’  deney�m�n  bütünlüğünü  �fade 

 eder.”  Buda'nın  burada  d�le  get�rd�ğ�  bu  dünyadak�  tecrübeler�m�z�n  bütün  unsurlarının 

 tutku  ve  yanılgı  ateş�nde  tutuştuğudur  (Gombr�ch,  2009:111-112).  Tutku  ve  arzuların, 

 k�n  ve  öfken�n,  yanılgı  ve  hoşnutsuzluğun  ateş�;  her  şey�  yakan  ateş�n  kaynağıdır.  Bu 

 ateş  aynı  zamanda  doğmak,  yaşlanmak  ve  ölmekten  gelen  ateşt�r.  Bu  ateş�n  söndü  yer 

 �se  N�rvana  ’dır. 

 Buda’nın  vaazında  bahsett�ğ�  “her  şey�n  yanıyor  olduğu”  olgusu  esasında  her  şey�n 

 geç�c�  olduğu  gerçeğ�ne  vurgu  yapmaktadır.  Geç�c�  şeyler�n  geç�c�l�kler�n�  fark 

 edemey�p  sonsuza  kadar  devam  edeceğ�ne  duyulan  �nanç,  sadece  b�r  yanılgıdan  �barett�r 

 (Sümer,  2020:1175).  Bu  noktada;  görme,  duyma,  tatma,  koklama,  dokunma  ve  düşünme 

 ve  bu  altı  duyudan  çıkan  duyumların  etk�s�yle  dünyanın  güzell�kler�ne  kapılıp,  dünyanın 

 sonsuzluğu  yanılgısına  düşmek  ya  da  dünyada  sonsuza  kadar  kalma  arzusuna  kapılmak 

 yakıcı b�rer ateşt�r. 

 Geç�c�  olan  şeyler�n  yanılgısına  düşüp  onlara  bağlanmak  yakıcı  b�r  ateşt�r.  Beş  duyu  ve 

 z�h�n  ayrıca  bunlardan  meydana  gelen  duyumların  h�çb�r�s�  kalıcı  değ�ld�r,  heps� 

 geç�c�d�r  ve  değ�ş�m  �çer�s�nded�r.  Yaşama  ve  dünyaya  duyulan  bağlılık,  duyumların 

 çek�c�l�ğ�  arzu  ve  tutkuların  b�r  sonucudur.  İnsanlar  hayatları  boyunca  b�r  takım 

 arzularının  ve  tutkularının  peş�nden  koşar.  K�m�ler�  bunlara  er�ş�r  ve  yen�  arzular 

 peş�nden  koşar,  kend�s�n�  sonu  olmayan  acılı  b�r  döngünün  �çer�s�nde  bulur.  K�m�ler�  �se 

 peş�nden  koştukları  arzulara  ulaşamaz  ve  y�ne  acı  �le  yüzleşmek  zorunda  kalır.  Bazıları 

 tutkularının  es�r�  olur  ve  kavuşamadığın  şeylerden,  hayattan  nefret  duymaya  başlar; 

 kend�s�ne  acı  dolu  b�r  süreç  yaratır.  Yanılgılara  kapılıp  hak�kat�  görmeden,  arzu  ve 
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 nefret�n  es�r�  olarak  süren  b�r  hayat  acı  ver�c�d�r.  Bud�st  öğret�n�n  kalb�nde  yer  alan  bu 

 ızdırap  kavramı,  N�rvana  'nın  anlamını  vurgulayan  Ateş  Vaazı’nın  da  ana  konusunu 

 oluşturmaktadır.  Vaazdan  yola  çıkarak  anlaşılan  şudur  k�;  arzu,  nefret  ve  yanılgı  ateş�n� 

 söndürürerek  kurtuluşa,  N�rvana  'ya  ulaşmak  bağımlılıklardan  ve  ızdıraptan  kurtulmanın, 

 özgürlüğe ulaşmanın çares�d�r. 

 Kurtuluşa  varan  b�rey,  yanılgıların  farkına  varmış  ve  kend�n�  bu  esaretten  kurtarmıştır. 

 Kurtuluşa  er�şeb�lmek  �ç�nse  h�çb�r  şey�n  sonsuz  olmadığının  farkına  varmak 

 gerekmekted�r.  Buda’ya  göre  her  şey  geç�c�  olgulardan  �barett�r  ve  bu  olguların  bağlı 

 bulunduğu  neden-sonuç  z�nc�r�  kırılab�l�r  �se,  kurtuluşa  N�rvana  'ya  ermek  mümkün 

 olacaktır (Ruben, 2000:143). 

 3.2.2.4. Bağımlı Doğuş Kavrayışı 

 Yanılgıların  es�r�  olan  ve  hak�kat�  göremeyen  �nsan  her  şey�n  sonsuz  olduğuna  aldanır 

 ve  bu  sonsuzluğun  peş�nden  koşar.  İnsanların  sonsuzluğa  duyduğu  bu  arzuyu  yok 

 edeb�lmeler�,  yok  olma  korkularından  yanılgılarından  kurtulab�lmeler�  �ç�n  neden-sonuç 

 z�nc�r�n�  kırması  gerekmekted�r.  Bud�zm’e  göre;  on  �k�  safhadan  meydana  gelen  bu 

 z�nc�r�n  son  safhasından  başlangıç  halkasına  doğru  çıkıldıkça  cehaletten  kurtulunur  ve 

 yen�den doğuş döngüsü yok ed�lerek kurtuluşa varılır. 

 Z�nc�r�n  b�r�nc�  halkası,  cehalett�r.  Cehalet  ve  yanılgılar  düşüncen�n  yanlış  yollara 

 sapmasına  sebep  olur.  Yanlış  yollara  sapan  düşünceler  b�rey�n  b�rtakım  güdülenmelere 

 yönelmes�ne  ve  buna  bağlı  k�ş�l�k  özell�kler�n�n  şek�llenmes�ne  yol  açar.  Bu  noktadan 

 b�l�nç  meydana  gel�r.  Ben  ve  ben  dışındak�ler�  ayırt  eden  b�l�nçten  özne-nesne  ayrımı, 

 �s�m  ve  beden  meydana  gel�r.  Buradan  altı  duyu  alanı  oluşur.  Bu  altı  duyu  alanı, 

 duyuların  ve  nesneler�n  karşılaşmasına  yol  açar.  Bu  karşılaşmadan  b�r  şeyden 

 hoşlanmak  ya  da  hoşlanmamak  g�b�  haz  odaklı  duygular  türer.  Bu  duygular  �se,  �steklere 
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 ve  tutkulara  evr�l�r.  Ortaya  çıkan  bu  �stek  ve  tutkular;  b�rey�n  özgürlüğünü  engelleyerek 

 tutkularının  esaret�ne  düşmes�ne,  yaşama  duyulan  �steğe  sebep  olur.  Yaşama  duyulan 

 arzu  var  olmaya  yönel�k  b�r  bağımlılık  yaratır.  Bu  varoluş  �se  doğuşa  neden  olur.  Son 

 halkadaysa  doğuş;  yaşlanma  ve  ölüme,  ızdıraba  yol  açar.  On  �k�c�  halkaya  varılınca 

 yen�den cehalet ve yanılgı �le başlayan �lk halka ortaya çıkar (Der�n, 2016:40). 

 Buda'ya  göre  her  şey  değ�şme  tab�d�r,  h�çb�r  şey  ebed�  değ�ld�r.  Bu  durum  evrendek�  her 

 şey  g�b�  varlığın  özü  �ç�n  de  geçerl�d�r.  Buda  sürekl�  var  olan  b�r  öze,  ruha  �nanmamıştır. 

 Ona  göre  öz,  z�h�nsel  ve  bedensel  süreçlerden  oluşur  ve  da�m�  değ�ld�r.  Dünyanın 

 herhang�  b�r  özü  yoktur.  O,  sadece  boşluk  ve  da�m�  olmayan  n�tel�kler�n  toplamından 

 �barett�r.  Bu  kabaca  “Özün  Yokluğu  Teor�s�”  olarak  b�l�nen  “Anatma-vada  / 

 Na�ratma-vada”  doktr�n�n karşılığıdır (Mohapatra,  2003:178). 

 Buda,  Benares  yakınlarındak�  Sarnath’ta  bulunan  Gey�k  Parkı’nda  “  Dharma  ’nın 

 Tekerleğ�n�  Döndürmek”  olarak  da  b�l�nen  �lk  vaazıyla  öğret�s�n�  beş  mür�d�ne  anlatır; 

 fakat  onlara  vaaz  ett�ğ�  tek  şey  ızdırap  ve  ızdıraptan  kurtuluşu  açıkladığı  Dört  Soylu 

 Hak�kat  öğret�s�  değ�ld�.  Öğret�y�  kısaca  özetlersek;  “Tüm  yen�den  doğuş  alemler� 

 �çer�s�ndek�  hayat  en  n�hayet�nde  k�fayets�zd�r,  ızdıraptır  (dukkha)  .  Izdıraptan  kurtuluş 

 �ç�nse  Dharm  a’nın  (doktr�n)  erdeml�  yolundan  g�d�lmel�d�r.  Dharma  ’nın  Tekerleğ�n� 

 Döndürme  Vaazı’nın  ardından  Buda,  �k�nc�  vaazında  ızdırap  konusundak�  öğret�s�n� 

 �l�şk�lend�r�ld�ğ�  Bud�st  doktr�n�n  d�ğer  �k�  yapıtaşı  olan  özsüzlük  9  (  anatman;  noneself  ) 

 9  Sanskr�tçe  b�r  sözcük  olan  Ekac�tta,  Eka  “b�r,  tek”  ve  c�tta  “  z�h�n” 

 sözcükler�nden  oluşup  “tek  z�h�n”  anlamına  gelmekted�r.  Tüm  canlı  varlıkların  z�hn� 

 olan tek b�r z�hn� �fade eder. 
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 öğret�s�  ve  geç�c�l�k  10  (  an�tya;  �mpermanence  )  öğret�s�n�  açıklar.  Öğret�y�  onun 

 sözler�yle  vurgularsak;  “Keş�şler  beden  (rupa)  benl�k  (self)  değ�ld�r.  Keş�şler,  eğer 

 beden  benl�k  olsaydı  acı  ve  ızdıraba  maruz  kalmazdı.”  Buda'nın  burada  bahsett�ğ� 

 “Benl�k”  kavramı,  Upan�şadlar’dak�  değ�şmez,  kalıcı,  tar�f  ed�lemez  ve  temel  olarak  bu 

 dünyadan  farklı  olan  özel  b�r  şeyd�r.  Bu  noktada  “Benl�k  (self)  ”�,  “Mutlak  Benl�k 

 Kavramı”na  benzer  b�r  şek�lde  “Ruh  (soul)  ”  olarak  değerlend�rmek  daha  sağlıklı 

 olacaktır.  Ona  göre,  eğer  beden  ruh  olsaydı  hastalığa,  ölüme,  yaşlılığa  maruz  kalmazdı; 

 fakat bunlardan muzdar�p olduğu �ç�n ruh olmamalıdır (Strong, 2009:107-110). 

 Ruh  kavramıyla  b�rl�kte  sonsuzluk  anlayışını  da  reddeden  Bud�zm’�n  dayanağı 

 “Bağımlı  Doğuş  Kavrayışı  (Prat�tya  samupada)  ”  olmuştur.  Bu  kavrayışla  Buda, 

 nedensell�k  yasasını  yen�den  tanımlamaktadır.  Buda'ya  göre;  sonsuz  ve  neden  arasındak� 

 �l�şk�,  b�r�n�n  d�ğer�nden  önce  gelmes�  d�ğer�n�n  �se  onu  �zlemes�nden  �barett�r.  “O 

 varken  (daha  sonra)  bu  ortaya  çıktı  ve  (ancak)  o  vardı  k�  bu  oluştu”  sözler�yle  neden�n 

 b�tmes�yle  b�rl�kte  ortaya  çıkan  sonuç  �çer�s�nde  nedenden  aktarılan  herhang�  b�r  sonsuz 

 tözün  bulunmadığını  bel�rtmekted�r.  Neden�n  tamamlanmasıyla  sonuç  ortaya 

 çıkmaktadır.  Her  ne  kadar  neden  ve  sonuç  b�rb�r�ne  benzer  olsa  da  nedenden  sonuca 

 geçen  sonsuz  töz  bulunmaz.  Lambanın  alev�  sürekl�  b�r  değ�ş�m  �çer�s�nded�r;  fakat  esk� 

 alevden  meydana  gelen  yen�  alev  esk�s�ne  benzed�ğ�nden  aynı  alev  olduğunu 

 sanmaktayız (Özbudun ve Anand, 1998:10-11). 

 Aynı  alev  g�b�  karma  yasasına  göre,  f�z�ksel  ve  ahlak�  beş  unsurdan  meydana  gelen 

 �nsan  da  sürekl�  olarak  yen�lenmekte  ve  değ�şmekted�r.  Bud�zm  �çer�s�ndek�  bu  temel 

 neden-sonuç  anlayışına  göre;  b�r  �nsanın  ölümünü  b�r  başkasının  doğumu  �zler.  Artık  bu 

 10  “Ha�butsu”,  Buda'yı  terk  etmek,  “K�şaku”  �se  Buda'nın  öğret�ler�n�  yok  etmek 

 anlamına  gelmekte  olup;  Bud�st  tapınakları,  Bud�st  heykeller�  ve  sutraların  yazılı  olduğu 

 parşomenler� yok ederek Bud�zm'�n ortadan kaldırılmasını �fade etmekted�r. 
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 yen�den  doğan  k�ş�  ölenle  aynı  k�ş�  değ�ld�r.  Neden  sonuçtan  farklıdır;  fakat  sonuç 

 nedene  bağlıdır.  Neden  var  olursa  sonuçta  var  olur,  eğer  neden  yok  olursa  sonuçta 

 onunla b�rl�kte yok olur (Özbudun ve Anand, 1998 :44). 

 Bud�st  felsefen�n  temel�n�  oluşturan  bu  Bağımlı  Doğuş  Kavrayışı,  neden  sonuç 

 �l�şk�s�n�  Skolast�k  düşünceler�n�n  dışında  yen�  b�r  bakış  açısı  �le  değerlend�rmekte  ve 

 Brahman  m�st�s�zm�n�n  özell�kle  vurguladığı  sonsuzluk,  evrensel  b�reysel  ruh  ve 

 b�reysel  ruhun  (Brahman-Atman)  b�rl�ğ�  g�b�  kavramları  yok  saymakta,  bunun  yer�ne 

 dharma kavramını öne sürmekted�r. 

 3.2.2.5. Karma ve Samsara 

 Bağımlı  Doğuş  Kavrayışı  �çer�s�nde  açıklanan,  b�r�n�n  ölümünün  ardından  b�r 

 başkasının  yen�den  doğduğu  ve  bu  yen�doğanın  b�r�nc�s�ne  bağlı  olduğu  yen�den  doğuş 

 oluşumu  noktasında  “Karma”  anlayışı  yer  almaktadır.  Karma  yasasına  göre;  b�rey�n 

 gerçekleşt�rd�ğ�  eylemler  net�ces�nde  gösterm�ş  olduğu  ahlak�  davranışlar  b�rey�n 

 yen�den  doğuşunu  bel�rler.  Bu  noktada,  b�rey�n  geçm�ş  yaşamında  yaptığı  olumsuz 

 eylemler  b�r  sonrak�  yen�den  doğuşuna  eşl�k  eder.  Varoluş  döngüsü  üzer�nde  kontrolü 

 olmayan  ve  her  yen�den  doğuşuyla  b�rl�kte  karmasının  yansımalarıyla  karşılaşmak 

 zorunda kalan �nsan �ç�n acı ve ızdıraptan uzak b�r hayat süreb�lmek mümkün değ�ld�r. 

 Kel�me  olarak  Karma  (Pal�  d�l�nde  Kamma  );  “eylemde  bulunma”  veya  “eylem” 

 anlamına  gel�r  ve  hem  bu  dünyada  hem  de  ölümden  sonra  k�ş�n�n  hayatını  etk�leyen 

 eylemler  ve  sonuçları  arasındak�  bağlantıyı  �fade  eder.  Samsara  �se  kel�men�n  tam 

 anlamıyla  “amaçsızca  dolaşmak”  anlamına  gel�r  ve  ant�k  H�nt  felsefes�,  d�n�  �çer�s�nde 

 de  yer  alan  doğum,  yaşam  ölüm  ve  ardından  gelen  yen�den  doğuş  döngüsünü  �fade  eder 

 (Laumak�s, 2008:19-20). 
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 Karma  yasası,  b�rey�n  b�l�nçl�  b�r  şek�lde  gerçekleşt�rd�ğ�  eylemler  ve  bu  eylemler�n 

 sonuçları  arasındak�  bağlantıyı  düzenleyen  b�r  sebep-sonuç  veya  etk�-tepk�  yasasıdır.  Bu 

 noktada  Karma  ’yı,  �y�  ve  kötüyü  bel�rleyen  tanrısal  b�r  varlık  tarafından  ortaya  konulan 

 b�r çeş�t ödül ve ceza s�stem� olarak değerlend�rmek yanlış olacaktır (Karataş, 2015:88). 

 Bud�zm’de  herhang�  b�r  yaratıcı  bulunmadığı  g�b�  yaratıcıya  bağlı  b�r  �y�l�k-kötülük 

 anlayışı  da  bulunmamaktadır.  Ahlak,  yaratıcının  buyurduğu  �y�  şeyler  ve  yasakladığı 

 kötü  şeyler  üzer�ne  kurulmamıştır.  Bud�zm’de  yer  alan  ahlak  anlayışı,  “çoğunluğun 

 �y�l�ğ�,  çoğunluğun  mutluluğu”  na  dayalı  b�r  �y�-kötü  ölçüsü  üzer�ne  kurulmuştur 

 (Özbudun  ve  Anand,  1998:7).  Bu  sebeple;  herhang�  b�r  mükafatlandırıcı  ve  cezalandırıcı 

 anlayışından  uzak  b�r  şek�lde  Karma  ,  sebep-sonuç  �l�şk�s�ne  dayalı  f�z�k  yasasına  benzer 

 b�r doğa yasası tarafından üret�lmekted�r (Gombr�ch, 2009:19). 

 Bud�stlere  göre,  Karma  yasası  herhang�  b�r  kutsal  varlık  tarafından  yaratılmamıştır. 

 Karma  �nsanın  yaptığı  olumsuz  eylemler�n  b�r  yansımasıdır.  Bu  olumsuz  eylemler 

 sonucunda  meydana  gelen  Karma  ve  Karma  ’dan  meydana  gelen  yen�den  doğuş 

 döngüsü aynı zamanda yaşamdak� ızdırapların da kaynağıdır. 

 Bud�zm  �ç�n  ızdıraptan  oluşan  bu  döngüyü  ortadan  kaldırmak,  “Samsara”  den�len 

 doğum  ve  ölüm  döngüsünden  k�ş�  kurtulmak  gerek�r.  Kısaca  Buda’nın  amacı,  yen�den 

 doğuşu  ve  her  varlığım  geçm�şte  yaptığı  tüm  olumsuz  eylemler  sebeb�yle  kaçınılmaz 

 olarak  hayatına  eşl�k  eden  ızdırapları  sona  erd�rmekt�r.  Buradak�  k�l�t  nokta,  yen�den 

 doğuşa  sebep  olan  Karma  ’dır.  Karma  ;  beden,  konuşma  ve  z�h�nden  çıkan  eylemler,  arzu 

 ve  nefret  tarafından  beslen�r.  Arzu  ve  nefret  �se  cehaletten  kaynaklanır.  Cehalet  durursa 

 arzu  ve  nefret�n  var  olması  �mkansız  hale  gel�r.  Böylece  arzu  ve  nefret  var  olmadan 

 Karma  ’nın  da  var  olması  mümkün  olmaz;  çünkü  samsara  ’ya  oluşturan  eylemler�  mot�ve 

 edecek  h�çb�r  şey  ortada  kalmıştır.  Karma  olmadan  da  yen�den  doğuşun  oluşması 

 mümkün  değ�ld�r  (Lopez,  2012:  57).  Karma  yı  yok  ederek  Samsara  döngüsünden 
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 kurtuluşu  vaad  eden  Bud�st  öğret�,  Samsara  �le  b�rl�kte  b�rey�n  ızdırap  döngüsünün  de 

 sonunu get�rmekted�r. 

 Bud�zm’�n  odak  noktası  olan  Dört  Soylu  Hak�kat  ve  Sek�z  D�l�ml�  Yol  öğret�s�  temelde 

 dukkha  ’nın  (ızdırap)  ne  olduğunu,  dukkha  ’nın  üstes�nden  nasıl  gel�neceğ�  ve  böylece 

 N�rvana'ya  nasıl  er�ş�leceğ�n�  gösteren  b�r  yol  sunmaktadır.  Burada;  doğru  med�tasyon 

 tekn�kler�yle,  konsantrasyonu  güçlend�rmek  ardından  görüşler�,  duyguları,  eylemler� 

 doğru  b�r  yöne  yönlend�rerek  Dört  Soylu  Hak�kat’�n  gerçekte  ne  anlama  geld�ğ�n�  �drak 

 edeb�lmek;  Bud�st  öğret�de  ulaşmak  �ç�n  yürünen  son  noktayı,  N�rvana  ’yı  görünür 

 kullanılmaktadır.  Bu  yolu  �zleyerek  arzu,  öfke  ve  yanılgı  ateşler�n�  söndüren;  hak�kat�n 

 b�lg�s�ne  ererek  cehaletten  kurtulan  ve  böylece  Karma  yı  oluşturan  kaynakları  kurutup 

 yen�den  doğma  döngüsü  Samsara  ’dan  kurtulmayı  başararak  hayatlarını  tamamlayanlar 

 N�rvana  'ya erm�ş k�ş�lerd�r. 

 Bud�st  öğret�ye  hayat  veren  bu  temel  kavramlar;  M.Ö.  6.yüzyılda,  kast  s�stem�ne 

 dayalı  eş�ts�zl�klerle  dolu,  zorlu  b�r  coğrafyada  dünyaya  gelen  S�ddhartha  Gautama’nın 

 kend�  yaşam  deney�mler�nden  yola  çıkarak  gel�şt�rd�ğ�  ve  ömrü  boyunca  tüm  �nsanlara 

 öğretmek  �ç�n  uğraştığı  kurtuluşa  erme  yolundak�  yol  göster�c�ler  olarak  kabul 

 görmekted�r.  Günümüzde  çoğunlukla  Buda  sıfatıyla  tanınan  S�ddhartha  Gautama, 

 öğret�s�  �le  �nsanların  z�h�nsel  huzura  kavuşmalarını  amaçlamıştır.  O,  acılarla  dolu  olan 

 bu  dünyada  acıların  sona  ermes�  �le  �nsanların  kurtulacağına  �nanmaktaydı.  Onun 

 öğret�s�  kalıplaşmış  önyargılara  bağlanmadan  k�ş�n�n  kend�  deney�mler�  ve  kend�ne 

 özgü  çalışmalar  net�ces�nde  ed�nd�ğ�  z�h�nsel  olgunlukla  yolculuğunu  sürdürmes�n� 

 öğütler.  Bud�zm’e  göre,  k�ş�n�n  kend�  olgunluk  sürec�  �çer�s�nde  kend�s�n�  keşfetmes�  ve 

 bu şek�lde hak�kate ulaşması �zlenmes� gereken temel yoldur. 
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 3.3. Bud�st Okulların Doğuşu ve Mahayana Bud�zm� 

 Buda’nın  yaşamı  boyunca  gel�şt�rd�ğ�  öğret�s�  onun  ölümünün  ardından  geçen  zaman 

 �çer�s�nde  okuldan  okula,  ülkeden  ülkeye  g�derek  farklılaşmaya;  yen�  anlamlar 

 yüklenerek  yen�den  yorumlanmaya  başlamıştır.  Bu  farklılaşmaların  çeş�tl�  sebepler� 

 olmakla  b�rl�kte;  Buda’nın  ölümünden  önce  Sangha  ’nın  başına  geçecek  herhang�  b�r 

 k�ş�y�  seçmey�ş�,  topluluk  �çer�s�ndek�  kutuplaşmaların  ortaya  çıkmasındak�  en  bel�rg�n 

 sebep  olarak  düşünüleb�l�r.  Sangha  �çer�s�nde  ortaya  çıkan  bu  çok  sesl�l�ğ�  çözüme 

 kavuşturab�lmek  �ç�n  �se,  çeş�tl�  konseyler  düzenlenerek  b�r  f�k�r  b�rl�ğ�ne  ulaşılmaya 

 çalışılmıştır. 

 Buda,  o  öldükten  sonra  dharma  nın  Sangha  ’nın  öğretmen�  olacağını  bel�rtm�şt�r.  Onun 

 ölümünün  hemen  ardından  öğret�yle  �lg�l�  uzlaşmaya  varab�lmek  �ç�n  b�r  konsey 

 toplanır.  Bu  konsey�n  üzer�nden  geçen  yüzyılın  ardından  �k�nc�  b�r  konsey  toplanır,  fakat 

 geçen  uzun  süre  �çer�s�nde  Bud�stler  arasında  dharma  �le  �lg�l�  karşıt  görüşler  ortaya 

 çıkar.  Bud�zm’�n  g�derek  yayılması  ve  topluluğun  g�derek  büyümes�yle  b�rl�kte  Bud�zm� 

 b�rb�r�nden  farklı  şek�lde  tanımlayan  �k�  karşıt  görüş  b�ç�mlen�r  (Wangu,  2009  :  56). 

 Bud�zm  �çer�s�ndek�  bu  bölünmeler�n  sonucunda  18  c�varı  Bud�st  okul  ortaya  çıkmıştır 

 (Geth�n, 2008: 19). 

 Geçen  zaman  �ç�nde  �se,  Bud�zm  �çer�s�nde  üç  büyük  kol  ortaya  çıkmıştır.  Bunlar; 

 Mahayana  (Büyük  Taşıt),  H�nayana  (Küçük  Taşıt)  ve  Vajrayana  (Tantra  Taşıtı)’dır.  Bu 

 üç  taşıtın  �sm�n�  oluşturan  “Yana  ”,  Bud�stler�n  ruh  göçü  nehr�n�  aşarak  kıyıya;  d�ğer  b�r 

 dey�şle  N�rvana’ya  ulaşmasını  sağlayan  “Yol”  anlamına  gelmekted�r  (Arvon,  2006:  71). 

 Mahayanacılık  ve  H�mayanacılık  arasındak�  fark  �se  kabaca  şudur;  Mahayanacılık  daha 

 l�beral  ve  �ler�c�d�r,  fakat  b�rçok  yönden  fazla  metaf�z�kseld�r  ve  spekülat�f  düşüncelerle 

 doludur.  Öte  taraftan,  H�nayanacılığı  kısmen  muhafazakar  ve  rasyonal�st  b�r  et�k  s�stem 

 olarak  değerlend�reb�lmek  mümkündür  (Suzuk�,  1907:  2).  Bunun  dışında  kültürel 
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 bağlamda  Mahayana  Bud�zm�;  H�nd�stan  sınırlarının  ötes�nde  edeb�yatın,  soyut 

 felsefen�n,  Sanskr�tçe  met�nler�n  çevr�lmes�,  sanatsal  yaratıcılığın  gel�şmes�  ve 

 Bud�zm’�n  yen�  kültürlere  uyarlanmasının  yolunu  açmıştır.  Kültürel  açıdan  bakıldığında 

 Mahayana  Bud�zm�  ulaştığı  ülkelerde  kültürel  değ�ş�mler  sağladığı  g�b�  kend�s�  de  temas 

 kurduğu  ülkelerden  etk�lenm�ş  ve  değ�şm�şt�r.  Mahayana  Bud�zm�’n�n  bu  değ�şen  doğası 

 onun stat�k değ�l d�nam�k b�r olgu olduğunun da gösterges�d�r (Olson, 2005: 162). 

 Esasen  Mahayana’nın  �z�nden  �lerleyen  Vajrayana  �se,  �çer�s�nde  mandala  ,  mantra  ve 

 s�mgesel  el  hareketler�  olan  mudrā’l  ar  g�b�  tekn�kler  yer  almaktadır.  Bu  okul,  görseller 

 kullanarak,  semboller  ve  r�tüeller  aracılığıyla  b�l�şsel  aktarımı  öne  süren  Tantra’nın 

 ezoter�k met�nler�ne dayalı uygulamalarla ve med�tasyonla bağlantılıdır (İs�, 2020: 502). 

 Geçen  zaman  �çer�s�nde  Bud�zm  g�derek  farklı  coğrafyalara  yayılır  ve  bahs�  geçen  bu 

 Bud�st  okullar  kend�ler�ne  yen�  ülkelerde  yen�  destekç�ler  bulmaya  başlar.  H�nayana 

 (Theravada)  Bud�zm�;  Sr�  Lanka,  Tayland,  V�etnam  ve  Burma’da  yaygınlaşarak  Güney 

 Bud�zm�  hal�n�  almıştır.  Öte  taraftan  Ç�n,  Japonya  ve  Kore’de  etk�l�  olan  Mahayana 

 Bud�zm�  �se  Kuzey  Bud�zm'�n  oluşturmaktadır.  Özell�kle  T�bet’te  kend�s�ne  gen�ş  b�r 

 alan  yaratan  ve  Japonya’da  M�kkyō  olarak  b�l�nen  Vajrayana  okulu  Nepal,  Ç�n,  Japonya 

 ve  Moğol�stan’a  yayılmıştır.  Çalışmanın  devamında  bu  araştırmanın  ana  konusunu 

 oluşturan Zen okulunun �çer�s�nde yer aldığı Mahayana Bud�zm� üzer�nde durulacaktır. 

 3.3.1. Mahayana Bud�zm� 

 Sanskr�tçe  b�r  kel�me  olan  Mahayana,  (kurtuluşa  g�den)  “Büyük  Yol”  anlamına  gel�r  ve 

 b�rçok  mensubu  tarafından  “  Bodh�sattvayana”  olarak  da  b�l�nmekted�r.  K�ş�n�n  b�r 

 bodh�sattva  olarak  ya  da  ondan  yardım  alarak,  kurtuluş  yolunda  �lerlemes�  gerekt�ğ� 

 �nancı  Mahayana’nın  ayırt  ed�c�  noktası  veya  karakter�st�ğ�d�r.  Bodh�sattva  ’nın  görev� 

 erdem�  d�ğer  varlıklara  aktarmaktadır.  Mahayana’nın  can  alıcı  noktası  olan  bodh�sattva 
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 doktr�n�  temelde  Erdem  Transfer�  üzer�ne  kurulmuştur.  “  Yana”  kel�mes�  “Yol”  dışında 

 “Araç”  anlamına  da  gelmekted�r.  Bu  esasen  b�r  kel�me  oyunudur.  Yana  ,  bodh�sattva  �ç�n 

 b�r yoldur, onun erdem� aktardığı k�ş�ler �ç�nse b�r araçtır (Gombr�ch, 2009: 198-199). 

 Mahayana  Bud�zm�  �çer�s�nde  büyük  oranda  bodh�sattva  f�gürü  ön  plana  çıkmaktadır. 

 Bodh�sattva  ,  kend�s�n�  tüm  canlıların  Budalığa  er�şeb�lmes�  �ç�n  çalışmaya  adamış 

 k�mselerd�r.  Bodh�sattva  �ç�n  N�rvana  ’ya  ulaşıp  kurtuluşa  ermek  yer�ne  olab�ld�ğ�nce 

 çok  varlığı  kurtuluşa  ulaştırmak  �ç�n  çalışılmalıdır.  Bodh�sattva  lar  kend�  kurtuluşlarını 

 erteleyerek  başkalarına  nasıl  kurtulacaklarını  öğretmey�  görev  ed�nm�ş  k�ş�ler  olarak 

 yorumlanab�l�r.  Onlar  �ç�n  öneml�  olan  N�rvana  ’ya  ulaşmak  değ�l  her  b�r  varlığı 

 Budalığa  ulaştırab�lmek  �ç�n  çalışmaktır.  Bu  nedenle,  N�rvana  ’ya  ulaşma  noktasına 

 varsalar  dah�  kurtuluşlarını  ger�de  bırakıp  başkalarına  yardım  etme  yolunda  yürümey� 

 seçerler. 

 Mahayana’nın  �deal�  olarak  görülen  bodh�sattva  (uyanmış  olan)  kavramı  sadece 

 Mahayana’ya  özgü  değ�ld�r.  Theravada  �çer�s�nde  de  yer  alır  fakat  Theravada’da 

 Sakyamun�’n�n  geçm�ş  yaşamlarına  atıfta  bulunmaktadır.  Theravada’ya  göre  sadece 

 b�rkaç  �st�sna�  öğrenc�  bodh�sattva  ’nın  yolunu  �zleyeb�l�r  ve  Sakyamun�  g�b�  b�r  Buda 

 olab�l�r.  Öte  taraftan,  Mahayana  tüm  varlıkların  Sakyamun�  �le  aynı  potans�yele  sah�p 

 olduğunu  ve  herkes�n  başkalarının  yararı  �ç�n  esas  olan  amacı  araması  gerekt�ğ�n�  �ler� 

 sürmekted�r (Powers, 2015: 31). 

 Mahayana  �çer�s�nde  kurulan  bu  yen�  ahlak  s�stem�  onun  özgün  olduğu  noktadır.  Esas 

 olan  k�ş�n�n  kend�  kurtuluşuna,  N�rvana  'sına  ulaşması  değ�l  başkalarının  da  yen�den 

 doğuş  döngüsünden  kurtulab�lmeler�n�  sağlamaktır.  Bu  açıdan,  benc�l  b�r  tutum 

 �zleyerek  kend�  kurtuluşunu  düşünmey�  reddederek  başkalarının  kurtuluşu  �ç�n 

 çalışmaya razı olmak Mahayana �ç�n öneml� b�r değerd�r (Arvon, 2006: 79). 
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 B�r  kurtarıcı  görev�  üstlenen  bodh�sattva  “Altı  Erdem”  veya  pāram�tā  ’ları  uygulayarak 

 �nsanlık  �ç�n  erdem  kazanır.  Erdem;  öz  b�l�nçten,  art  n�yetlerden  veya  kend�n� 

 beğenm�şl�kten  yalınlaşmış  b�r  z�h�nle  gerçekleşt�r�ld�ğ�nde  kusursuzluğa  ulaşır.  Bahs� 

 geçen bu “Altı Erdem” �se şunlardır: 

 1. Vermen�n Kusursuzluğu  (Dana) 

 2. Ahlakın  Kusursuzluğu  (S�la) 

 3. Dayanmanın Kusursuzluğu  (Ksant�) 

 4. Cesaret�n Mükemmell�ğ�  (V�rya) 

 5. Med�tasyonun Mükemmell�ğ�  (Dhyana) 

 6. B�lgel�ğ�n Mükemmell�ğ�  (Prajna)  (Wangu,  2009:  58). 

 Altı  Pāram�tā  ’yı  kısaca  özetlersek;  1.  Zeng�nl�ğe  ve  zevke  bağlanmamak,  2.  Ka�dey� 

 �hlal  edecek  h�çb�r  düşüncey�  beslememek,  3.  Kötülük  karşısında  karamsar 

 h�ssetmemek,  4.  Cömertl�kte  bulunurken  üşengeçl�ğe  da�r  en  ufak  b�r  h�s 

 uyandırmamak,  5.  Dünyanın  kargaşası  ve  karmaşası  ortasında  z�hn�n  d�ng�nl�ğ�n� 

 korumak,  6.  Ekac�tta  11  ’yı  her  zaman  uygulamak  ve  varlıkların  gerçek  doğasını  doğru 

 b�r şek�lde kavramak (Suzuk�, 1907: 69-70). 

 Altı  Erdem  �çer�s�nde  geçen  “Kusursuzluklar  (Sanskr�tçe.  Pāram�tā  )”  b�r  bodh�sattva 

 tarafından  bütünüyle  ed�n�lm�ş  erdemler  ya  da  n�tel�klerd�r.  Sanskr�tçe  ve  Pal�  d�l�nde 

 esk�  b�r  �s�m  olan  pāram�tā  kel�mes�,  “yüksek,  kusursuz,  eks�ks�z”  anlamına  gelen 

 “pāram�”  sıfatından  türet�lm�ş  olup  en  yüksek  noktaya  �fade  etmekted�r.  Mahayana 

 geleneğ�  �çer�s�nde  �se  bu  ter�m  bodh�sattva  yolunda  �lerlemeye  karşılık  gelecek  şek�lde 

 11  Japoncada  己  事  究  明  olarak  yazılan  bu  �fade  “Kend�  kend�n�  sorgulama” 

 anlamına gelmekted�r. 
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 “öte  tarafa  g�tm�ş”  anlamında  pāram  ve  �tā  şekl�nde  �k�  kel�meden  oluşan  b�r  ter�m 

 olarak  değerlend�r�lm�şt�r.  Bu  ter�m,  pāram  “d�ğer  taraf”  ve  �tā  “g�tm�ş”  anlamına  gelen 

 geçm�ş  zaman  ortacından  türet�lm�şt�r.  “D�ğer  tarafa”,  “kıyıya  ulaşmak”  anlamına  gelen 

 param�ta  genel  olarak  kusursuzluğun,  tekrarlanan  yen�den  doğuş  ve  yen�den  ölüm 

 dünyası  olan  Samsara  ’dan  mutluluğun  d�yarı  N�rvana  'ya  g�rmey�  mümkün  kıldığı 

 f�kr�n� aktarmaktadır. (Apple, 2016: 3-4) 

 Kabaca  b�r  bodh�sattva  ’nın  budalığa  er�şeb�lmes�  �ç�n  ed�nmes�  gereken  erdem  ve 

 n�tel�kler,  pāram�tā  ’lar  Mahayana  geleneğ�  �çer�s�nde  öneml�  b�r  yer  ed�nm�şt�r.  Altı 

 Erdem'�  kazanarak  benc�l  tutumuna  ger�de  bırakmayı  başaran  bodh�sattva,  N�rvana  'ya 

 ulaşarak  yen�den  doğuş  çarkı  samsara  ’dan  kend�n�  kurtarab�lecek  �ken  yoluna  bu  çarkın 

 �çer�s�nde  devam  etmey�  seçer.  Artık  bodh�sattva  ’nın  n�ha�  amacı  çarktan  kend�s�n� 

 çek�p  çıkarmak  değ�l,  çarkını  �çer�s�nde  sıkışıp  kalan  �nsanları  kurtarmaktır.  Esasen 

 onlar  budalığa  er�şmeler�ne  rağmen  başkalarının  kurtuluşu  �ç�n  budalığı  bırakmış 

 k�ş�lerd�r.  Bodh�sattva  ’nın  bu  kurtarıcı  rolüne  er�şeb�lmes�,  budalığa  ulaşab�lmes�  �se 

 Altı Erdem'�n son basamağı “B�lgel�ğ�n Kusursuzluğu” ndan geçmekted�r 

 B�lgel�ğ�n  Kusursuzluğu,  öncek�  basamakları  esas  alır  ve  kusursuzlukların  doruk 

 noktasıdır.  Fenomenler�n  gerçek  doğasının  anal�z�n�  kapsayan  med�tasyon  aracılığıyla 

 fenomenler�n  �çsel  varoluştan  (�nherent  ex�stence)  yoksun  oldukları,  nedenlere  ve 

 koşullara  bağlı  olarak  gel�p  g�tt�kler�  doğrudan  fark  ed�l�r.  Başlangıçta  “Duymadan 

 Kaynaklanan  B�lg�”  olarak  adlandırılan  bu  süreç,  k�ş�ler�n  fenomenler�n  boş  doğalarının 

 �zahını  d�nlemen�n  ve  meşruluklarınıı  tanımanın  sonucu  olan  entelektüel  b�r  süreçt�r.  B�r 

 sonrak�  basamak  olan  “Düşünceden  Doğan  B�lgel�k”  basamağında  b�rey  bu  �ç  görüşünü 

 der�nleşt�r�r  ve  sezg�sel  b�r  boşluk  anlayışı  elde  eder.  “Med�tasyondan  Doğan  B�lgel�k” 

 adındak�  üçüncü  basamak,  k�ş�n�n  gerçekl�k  algısı  değ�şene  ve  artık  tecrübe  olgusu 

 �çer�s�ndek�  en  ufak  b�reysell�ğ�  dah�  hayal  etmektense  evren�n  d�nam�k  ve  sürekl� 

 değ�şen  doğasını  tanıyan  ve  şeyler�  sab�t  varlıklar  olarak  değ�l,  b�rb�r�ne  bağlı 
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 nedensell�k  bağları  olarak  gören  b�r  gerçekl�k  v�zyonu  oluşturana  kadar  defalarca  boşluk 

 üzer�ne  düşünmes�ne  kapsar.  Bu,  budaların  gerçekl�ğ�  anlama  şekl�d�r  ve  bodh�sattva  da 

 bu şek�lde b�lgel�ğ�n� tamamen kusursuzlaştırdığında budalığa er�ş�r (Powers, 2015: 33). 

 Mahayanacılar  �ç�n  normat�f  b�r  �deal  hal�ne  gelen  bodh�sattva  ,  tüm  �nsanların  ve 

 fenomenler�n  özündek�  boşluğa  nüfuz  eder.  Y�ne  de  o  kadar  büyük  b�r  şefkat  duygusu 

 tarafından  yönlend�r�l�r  k�,  yalnızca  tüm  varlıkların  acıdan  kurtulmasını  d�lemekle 

 kalmaz,  dah�l  olduğu  tüm  zorluklara  aldırış  etmeks�z�n  bu  özgürlüğü  b�zzat  oluşturmaya 

 karar  ver�r.  Başkalarının  aydınlığa  ulaşmasına  yardım  edeb�lmek  �ç�n  samsara  alem�nde 

 kalmaya  karar  veren  bodh�sattva  ,  güçlü  b�r  şefkat  duygusu  (karuna)  tarafından  mot�ve 

 ed�l�r.  Şefkat  duygusu,  Mahayana  met�nler�nde  vurgulanan  en  öneml�  duygudur  ve 

 B�lgel�ğ�n  (Prajna)  yanında  yer  alır.  Bodh�sattva  yet�şme  süres�  boyunca  Karuna  ve 

 Prajna  ’yı eş�t olarak gel�şt�rmel�d�r (İrons, 2008:  323). 

 Altı  Erdem'�n  son  basamağıyla  b�rl�kte  her  şey�n  sab�t  b�r  özü  değ�l;  değ�şen  b�r  doğaya 

 sah�p  olduğunu,  her  varlığın  değ�şen  doğası  gereğ�  sab�t  kalamayacağını  anlayan  ve 

 olguları  oldukları  g�b�  göreb�ld�kler�  boşluk  durumunu  keşfeden  bodh�sattva  lar  artık 

 ben  ve  d�ğerler�  g�b�  ayrımlar  gözetmeks�z�n  herkes�  eş�t  olarak  sevmeye  ve  şefkat 

 duymaya  başlar.  Böylece,  şefkat'�n  üçüncü  aşamasını  da  tamamlayan  bodh�sattva  , 

 ruhsal  olgunluğunu  tamamlayarak  tüm  canlıları  samsara  ızdırabından  kurtaracak 

 mot�vasyona er�ş�r. 

 3.3.2. Boşluk Doktr�n� 

 Kısa  b�r  süren�n  ötes�nde  tüm  varoluş  geç�c�d�r,  kalıcı  değ�ld�r.  Herhang�  b�r  şey�n  veya 

 b�r  düşüncen�n  kalıcı  olduğuna  da�r  her  �nanç  yanıltıcıdır.  Anatman,  süreks�zl�ğ�n  benl�k 

 �ç�n  de  geçerl�  olduğunu  savunur.  B�reysel  b�r  benl�k  olmadığı  g�b�  evren�n  veya 

 olguların  herhang�  b�r  bölümünde  h�çb�r  töz  ya  da  altta  yatan  b�r  gerçekl�k  yoktur.  Her 
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 şey�n  kalıcılığına  ve  benl�ğ�ne  da�r  olan  �nanca  bağlanmanın  sonucuysa  Dukkha  ’dır 

 (ızdırap) (İrons, 2008: 504). 

 Bud�st  doktr�n�n  can  alıcı  noktası  olan  ızdıraptan  kurtuluşun  sağlanab�lmes�  �ç�n 

 ızdırabın  nedenler�n�n  bastırmak  değ�l  tamamen  kökünü  kazımak  gerekmekted�r. 

 Izdıraptan  kurtuluşa  g�den  yol  �se  b�rey�n  farkındalık  kazanması  ve  med�tasyon 

 becer�ler�n�  gel�şt�rmes�nden  geçmekted�r,  fakat  her  ne  kadar  med�tasyon  ızdırabı 

 durdurmak  �ç�n  etk�l�  olsa  da  med�tasyon  yapılmadığında  ızdırabın  yen�den  yeşermes� 

 mümkündür.  Izdırabın  kökünü  kazıyab�lmek  �ç�n  b�rey�n  boşluğun  farkındalığına 

 er�şmes�  gerekmekted�r.  Her  şey�n  kalıcı  ve  değ�şmez  olduğu  algısıyla  geç�c�  olan 

 şeyler�n  yanılgısına  düşüp  onların  es�r�  olmak  Buda’nın  Ateş  Vaazı’nda  bahsett�ğ� 

 ızdırap  ateş�n�n  kaynağıdır.  Boşluk,  bu  yanılgı  ateş�n�  söndürerek;  yanılgıların 

 esaret�nden kurtularak özgürlüğe ulaşmayı sağlamaktadır. 

 İlk  olarak;  Prajnaparam�tra  Sutra  ’yla  başlayan  “Boşluk”  ya  da  “Sunyata”  doktr�n�, 

 b�rçok  Mahayan  metn�nde  vurgulanmaktadır.  Deney�msel  gerçekl�ğ�n  geç�c�  yapı  taşları 

 olan  Dharma  ’ların  dah�  esasen  ontoloj�k  b�r  varoluşa  sah�p  olmadıklarını  bel�rten  bu 

 doktr�n,  Anatman’  ın  (özsüzlük)  erken  Bud�st  tutumun  ötes�ne  geçmekted�r.  Bu  sayede 

 varoluşun  bağlantısal  tarafını  vurgular  ve  muhtemeld�r  k�  erken  Bud�st  Bağımlı  Doğuş 

 Doktr�n�’n�n  (prat�tya-samutpada)  düzgün  b�r  şek�lde  anlaşılmasını  sağlar.  Bu  suretle; 

 boşluk,  z�hn�m�z�n  değ�şmeyen  nosyonlarını  “serbest  bırakmak”  �ç�n  kullanılan  b�r 

 ep�stemoloj�k  araca  dönüşür.  Bu  tasarım  altında  kullanılan  Sunyata  ’nın  esasen  ontoloj�k 

 b�r  hal  olmadığının,  boşluğun  dah�  boş  olduğunun  anlaşılması  önem  arz  etmekted�r.  Bu 

 Bud�st  doktr�n,  tüm  Mahayana  okulları  �ç�n  can  alıcı  b�r  nokta  olduğundan  büyük  öneme 

 sah�pt�r.  Yalnızca  H�nd�stan’dak�  Madhyam�ka  ve  Yogachara  okulları  �ç�n  değ�l,  aynı 

 zamanda  bu  coğraf�  tab�atın  dışındak�  esk�  ve  modern  okullar  �ç�n  de  öneml�d�r  (Keown 

 ve Preb�sh, 2004: 157-158). 
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 Mahayana  teoloj�s�n�n  �k�  felsef�  okulundan  b�r�s�  olan  Madhyam�ka  ,  m�lattan  sonra 

 b�r�nc�  ve  �k�nc�  yüzyıl  arasında  Nagarjuna  tarafından  gel�şt�r�lm�şt�r.  Nagarjuna,  var 

 olan  her  şey�n  “boşluk  (empt�ness)”  ya  da  “h�çl�k  (sunyata,  vo�d)”  olduğunu  öne  sürer 

 ve  bu  sebeple  teor�s�  “Boşluk  Doktr�n�”  olarak  da  adlandırılır.  Nagarjuna,  gündel�k 

 dünyanın  temel  amaçlar  �ç�n  var  olduğunu,  fakat  kalıcı  olmayan  veya  geç�c�  olgulardan 

 oluştuğundan  dolayı  mutlak  b�r  gerçekl�ğe  sah�p  olmadığını  kabul  eder.  Boşluk, 

 değ�şmeyen  tek  olgu  olduğundan  h�çl�k  mutlak  gerçekl�kt�r.  Bu  doktr�ne  göre,  boşluk 

 her  yerded�r  ve  n�ha�  boşlukla  fenomenler  dünyası  arasında  herhang�  b�r  fark  bulunmaz. 

 Tüm  varlıklar  boşluğun  b�r  parçasıdır.  Her  ne  kadar  boşluğun  varlığı  olağan  mantıkla 

 kanıtlanmasa  dah�  med�tasyon  aracılığıyla  doğrudan  deney�mleneb�l�r.  Bu  şek�lde, 

 med�tasyon  yoluyla  boşluğu  tanıyan,  şeyler�n  hak�k�  doğasınıı  göreb�len  herkes 

 potans�yel b�r buda’dır (Wangu., 2009: 61). 

 Mahayana  Bud�zm�’n�n  b�r  d�ğer  öneml�  okulu  olan  Yogacara  ,  “Sadece  Farkındalık” 

 okulu  olarak  da  b�l�nmekted�r.  Temel  dokt�r�n�,  c�ttamatra  (sadece  farkındalık)  olan  bu 

 okula  göre;  deney�mled�ğ�m�z  dünya  z�hn�n  b�r  uzantısı  veya  ürünüdür  (Buswell,  2004: 

 914).  “Sadece  farkındalık”  beyanı,  dışsal  nesneler�  z�hn�m�zdek�  dönüşümler  sayes�nde 

 algıladığımızı  bel�rt�r.  Daha  sonraları  dışsal  dünyev�  “nesneler”  ve  �çsel,  algılayıcı 

 “özneler”  olarak  kavramsallaştırılan  dış  dünya  algısı  temelde  z�h�nsel  b�r  olaydır  ve 

 “var”  olan,  yalnızca  bağımlı  olarak  ortaya  çıkan  algıların  akışıdır.  Aydınlanmamış 

 varlıklar  bu  ayrıştırılmış  özne  ve  nesneler�  gerçek  kabul  eder  ve  z�hn�n  sadece 

 farkındalık  �ç�nde  yer  almadıkça  �k�c�  görüşün  kalıntıları  b�tmeyecekt�r.  Yogacara  ’ya 

 göre;  gerçekten  var  olan-özneler  karşısında  gerçekten-  var  olan-  nesneler�n  kurulduğu 

 bu  özne-nesne  �k�l�l�ğ�,  bağımsız  b�r  gerçekl�ğ�  olmayan  z�h�nsel  ayrıştırma  b�ç�mler�d�r. 

 Esasen,  yalnızca  bağımlı  olarak  ortaya  çıkan  algıların  akışı  vardır.  Gerçek  özneler  ve 

 nesneler  yoktur  (Cho,2014:429-  430).  Bunun  yer�ne  boşluk  (sunyata)  vardır  ve  bu  nesne 
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 ya  da  özne  b�ç�m�nden  yoksun  olan  gerçek  dışının  �mgelem  hal�  anlamına  gel�r  (Vy, 

 2015: 30). 

 Yogacara  ’ya  göre,  bağımsız  b�r  şek�lde  var  olan  özne  ve  nesne  dünyasına  karşılık 

 gelmese  dah�  ortaya  çıkan  “kurgusal  algılar”  d�z�s�  y�ne  de  oluşacaktır.  Yogacara  ’nın 

 kend�ne  has  bu  vurgusu,  boşlukta  dah�  b�r  “var  olan”  olduğunu  vurgular.  Ayrıca 

 “yokluk”  ve  “var  olamama”  �le  karakter�ze  ed�len  “  sunyata  ’nın  varlığı”nın  b�r  çel�şk� 

 olduğunu  fark  eden  Yogacara  ,  sunyata  ’yı  “�k�c�l�ğ�n  yokluğu  ve  (o)  var  olmayanın 

 varoluşu”  olarak  yorumlar.  Buna  göre  sunyata  ,  hem  yokluk  hem  de  varoluştur  (Vy, 

 2015: 52-53). 

 Madhyam�ka  ’ya  göre  �se,  başka  b�r  şeye  bağlı  olan  b�r  şey  özünde  bağımsız  b�r 

 varoluşa  sah�p  olamaz.  Her  şey  nedenler�n  ve  koşulların  b�r  sonucudur.  Bu  nedenle, 

 kend�ne  özgü  b�r  varoluşa  sah�p  olamayacağından  boş  olması  gerekmekted�r.  Kısacası, 

 dharma  ’lar  dah�l  her  şey  �çk�n  varoluştan  yoksun  olup  sürekl�  değ�şen  b�r  akışın 

 parçalarıdır.  Buradan  yola  çıkarak  onlar  yoktur  d�yemey�z,  onlar  sadece  göründüğünden 

 farklı,  kavranılamaz  b�r  yapıya  sah�pt�rler.  Bağımlı  Doğuştan  ortaya  çıkan  boşluk, 

 Madhyam�ka  ’nın  kurucusu  Nagarjuna’ya  göre,  özcülük  ve  n�h�l�zm  arasındak�  orta  yol 

 olup, yokluk ve varoluş arasındak� b�r şey� �fade etmekted�r (Vernoo�j, 2019: 2). 

 Her  �k�  okulda  b�r  nesnen�n  b�len  b�r  özne  dışında  b�l�nemeyeceğ�n�  ya  da  anlaşılır 

 kılınamayacağını,  bu  anlaşılırlığın  gerçekl�ğ�n  zarur�  koşulu  olduğunu  ve  bu  sebeple  de 

 bütün  nesneler�n  gerçekl�ğ�n�n  özneler�n  etk�s�ne  dayalı  olduğunu  �ler�  sürer.  İk�  okulun 

 farklılaştığı  noktaysa;  Yogacara  sadece  nesneye  yönel�k  akıllı  yürütürken  Madhyam�ka 

 hem  özne  hemde  nesne  üzer�ne  akıl  yürütür.  Madhyam�kaya  göre,  tüm  nesneler�n 

 gerçekl�ğ�n�n,  özneler�n  faal�yet�ne  bağlı  olması  sadece  nesneler  �ç�n  değ�l  özneler  �ç�n 

 de  geçerl�d�r.  Özneler  sadece  d�ğer  özneler�n  nesneler�  olarak  var  olurlar.  Evrensel  Akıl 

 dah�,  yalnızca  b�r  öznen�n  nesnes�  olarak  gerçek  olab�l�r.  Tüm  b�lg�  görecel�d�r  ve  bunun 
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 sonucunda  tüm  gerçekl�k  de  görecel�d�r.  Esas  olan  gerçekl�k,  boşluk  veya  h�çl�kt�r 

 (sunyata)  (Wangu, 2009: 61). 

 Boşluk,  her  şey�n  sürekl�  ve  değ�şmez  olduğu  yanılgısının  kırıldığı  ve  şeyler�n  gerçek 

 doğasının  özsüzlüğünün  fark  ed�ld�ğ�  noktayı  �fade  etmekted�r.  H�çb�r  şey�n  sonsuza 

 kadar  sab�t  b�r  şek�lde  kalamayacağını,  her  şey�n  değ�ş�me  tab��  olduğunu  bel�rten 

 Gautama,  hem  �nsanların  hem  de  yaşadığımız  alem�n  değ�şmeyen  sonsuz  b�r  özü  olduğu 

 f�kr�n�  reddeder.  Ona  göre  n�ha�  olan  tek  şey  boşluktur  ve  kend�  başına  var  olab�len 

 herhang�  b�r  şey  yoktur.  Kavradığımız  her  şey  en  temelde  z�hn�m�zdek�  dönüşümlerden 

 �barett�r.  Z�hn�m�zdek�  dönüşümlere  bağımlı  olarak  ortaya  çıkan  dış  dünya  algısı 

 gerçekten  var  olan  tek  şey  olsa  da  bağımsız  b�r  var  olan  olmadığı,  başka  b�r  şeye  bağlı 

 bulunduğu  �ç�n  özünde  boştur.  Z�hn�m�zdek�  dönüşen  akıştan  doğan  bu  hal,  boşluk  ve 

 varlık  arasındak�  b�r  nokta  �fade  etmekted�r;  fakat  boşluğun  kend�s�n�  de  besleyen 

 herhang�  b�r  töz  olmadığından  boşluğun  kend�s�  de  boştur.  Kısaca  boşluk,  şeyler�n 

 yanıltıcı  �llüzyon  hal�n�  değ�l,  gerçekte  olan  b�ç�mler�n�  fark  edeb�lme  hal�d�r.  Mahayana 

 öğret�ler�n�n  ön  planda  tuttuğu  bu  farkındalık  noktası  �çer�s�nde  yet�şt�ğ�  H�nd�stan 

 coğrafyası  dışında  da  öğreten�n  yayıldığı  bölgelerde,  yayıldığı  kültürler  �çer�s�nde 

 öneml� b�r yere sah�pt�r. 

 Boşluk,  Bağımlı  doğuş,  karma  ve  samsara  ,  n�rvana  ve  bu  g�b�  öğret�ler�n  hayat 

 damarlarında  aktığı  Bud�zm,  kurucusu  Gautma’nın  hayatıyla  şek�llenmeye  başlayıp 

 geçen  zaman  �çer�s�nde  yayıldığı  coğrafyalarda  yen�  tak�pç�ler  tarafından  yorumlanıp, 

 özümsenm�şt�r.  Her  ne  kadar  bu  dönüşen  süre  �çer�s�nde,  Gautama  tanrısal  b�r  f�gür 

 hal�ne  gelm�şse  de  başlangıçta  b�r  d�n  yaratma  gayes�yle  ortaya  koymamış  olduğu  bu 

 öğret�ler�,  Japonya  dah�l  olmak  üzere  b�rçok  ülkede  sadece  tak�pç�ler�yle  değ�l;  yayıldığı 

 ülkeler�n halkları ve kültürler�yle de der�n bağlar kurmuştur. 
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 4. BÖLÜM 

 JAPONYA’DA ZEN VE JAPON KÜLTÜRÜNDE ZEN İZLERİ 

 4.1. Japonya’da Bud�zm ve Zen Bud�zm�’n�n Tar�hsel Arka Planı 

 M.Ö.  5.  yüzyılda  Kuzey  H�nd�stan’da  ortaya  çıkan  Bud�zm,  kurucusu  S�ddhartha 

 Gautama’nın  ölümünün  ardından  doğduğu  coğrafyanın  ötes�ne  geçerek  yayılmaya 

 başlamıştır.  Kurucusunun  ölümünün  arkasından  geçen  zaman  �çer�s�nde  doğan  f�k�r 

 ayrılıklarıyla  beraber  �k�  büyük  Bud�st  okul  doğmuştur.  Theravada  (H�nayana)  ve 

 Mahayana  olarak  adlandırılan  bu  �k�  okul,  ulaştıkları  coğrafyalarda  Bud�zm’�n 

 yeşermes�  �ç�n  çalışmıştır.  Mahayana  Bud�zm�,  ulaştığı  bölgelerde  kültürel  değ�ş�m 

 yaratmakla  kalmayıp  �çer�s�nde  yaşayan  H�nt  kültürünün  ötes�ne  geçerek  başka 

 kültürler�n  değerler�n�  de  bünyes�ne  katmıştır.  Her  ne  kadar  Bud�st  okullar  H�nt 

 Bud�zm�’n�n  �ç�nden  doğmuş  olsalar  da  ulaştıkları  coğrafyaların  kültürler�yle  yaşadıkları 

 temaslar  onların  özgünleşmes�n�  de  kaçınılmaz  kıldığı  göz  ardı  ed�lmemel�d�r.  Bu 

 noktada,  çalışmanın  araştırma  konusunu  da  oluşturan  ve  Mahayana  Bud�zm�’n�n  b�r 

 parçası  olarak  kabul  ed�len  Zen  Bud�zm�  ve  bu  Bud�st  okuldan  çıkarak  felsefeden 

 m�mar�ye,  ş��rden  dövüş  sanatlarına,  kal�graf�den  çay  �ç�m�ne  kadar  Japon  kültürünün 

 �ç�ne  �şleyen  özgün  doğu  öğret�s�n�n  tar�hsel  yolculuğuna  kabaca  b�r  bakış  atmanın 

 Japon Zen Bud�zm�’n�n daha �y� anlaşılmasını sağlayacağı kanaat�ndey�z. 

 4.1.1. Bud�zm’�n Japonya’ya Uzanışı ve Chan Bud�zm� 

 Bud�zm,  Japon  topraklarına  varmadan  önce  bu  coğrafya  �çer�s�nde;  kam�  den�len  “�nsan 

 durumundak�  b�r  çeş�t  yüksek  varlıklar”a  saygı  �çer�s�nde  b�r  �badet�  ben�mseyen, 

 doğanın  gücünü  yansıtan  şaman�k  türdek�  Ş�nto  �nancı  bulunuyordu.  Esas  olarak 
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 şeyler�n  veya  �nsanların  ruhu  olan  kam�  ’ler,  b�rb�r�nden  farklı  ve  sonsuz  olup  b�tk�lerde, 

 madenlerde  veya  nesnelerde  yaşamaktadır.  Kökler�nde  yeryüzünün  güzell�kler�  yatan  ve 

 Japon  ruhunun  yapı  taşlarından  b�r�  olan  bu  �nancın  Bud�zm’le  tanışmasıyla  b�rl�kte, 

 b�lhassa  He�an  dönem�nde  (794-1185)  b�rb�rler�yle  kaynaşmış  b�rçok  kült  ortaya 

 çıkmıştır.  Vardığı  toprakların  yerel  �nançlarını  ortadan  kaldırmaya  çalışmayan  Bud�zm, 

 bu  özell�ğ�  sayes�nde  Japonya’da  da  varlığını  sürdüreb�lm�ş  ve  senkret�k  Japon  �nancının 

 unsurlarından b�r�s� olab�lm�şt�r (Yamı, 2012:20). 

 Japonya’da  Da�cō  olarak  da  adlandırılan  ve  bu  coğrafyaya  �lk  ulaşan  doktr�n  olan 

 Mahayana,  M.Ö.  1.  yüzyılda  şek�llenmeye  başladığı  H�nd�stan  topraklarından  çıkarak 

 6.yüzyılda  Japonya’ya  ulaşır.  Ardından  Ş�ngon  ve  Tenda�  adlarıyla  Sa�çō  ve  Kūka� 

 tarafından  Japonya’ya  ulaşan  Tantr�k  Bud�zm�’n�n  (M�kkyō),  7.  yüzyılla  b�rl�kte 

 ülkedek�  varlığı  bel�rg�nleşse  de  halk  arasında  kend�s�ne  gen�ş  b�r  yayılma  alanı 

 yaratamamıştır.  Japonca’dak�  karşılığıyla  Şōjō  olarak  da  b�l�nen  H�nayana  (Theravada) 

 �se Japonya’ya ulaşan üçüncü mezhep olmuştur (Yamı, 2012:16-17). 

 Mahayana  Bud�zm�’n�n  resm�  olarak  Japonya’ya  tanıtılma  sürec�  esasen  538  yılında 

 Baekje’den  Seong’un  Japon  İmparatoru  K�nme�’ye  Buda  heykel�  (Butsuzō)  ,  Bud�st 

 r�tüel  araçları  (Butsugu)  ve  Bud�st  yazıtlarını  (Kyōten)  sunmasıyla  başlar.  Kore 

 Yarımadası  üzer�nden  Japonya’nın  �kt�dar  sınıfına  tanıtılan  bu  Bud�zm,  H�nd�stan’ın 

 değ�şmem�ş  Bud�zm�  değ�l;  Ç�nden  dönüşüp  gelen  Mahayana  Bud�zm�  �d� 

 (Bukkyōshosōmokurokukankōka�, 2005:13). 

 Her  ne  kadar  Bud�zm,  daha  erken  b�r  tar�he  dayanması  muhtemel  olmakla  b�rl�kte; 

 resm�  olarak  M.S.  1.yüzyılda  Ç�n’e  tanıtılmıştır.  Durum  böyle  olsa  dah�,  Bud�st 

 düşüncen�n  ve  uygulamaların  kayda  değer  b�r  hale  gelmes�  ve  sırayla  Kore 

 Yarımadası’ndak�  krallıklara,  ardından  Japon  adalarına  ulaşması  ancak  4.yüzyılın 

 sonlarında  mümkün  olmuştur.  Kısmen  s�yas�  entr�kalar  ve  Kore  Krallığı  Baekje’n�n 
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 (Paekche)  �tt�fak  �ht�yacı  sebeb�yle  Bud�st  tasv�rler  ve  met�nlerden  oluşan  hed�yeler� 

 elç�ler  eşl�ğ�nde  6.yüzyılda  Japonya’ya  göndermes�;  esasen  Bud�zm’�n  Ç�n,  Kore  ve 

 Japonya’nın  hem  d�n�  hem  de  s�yas�  dönüşümünde  öneml�  b�r  rol  oynadığının 

 gösterges�d�r.  Buradan  hareketle  Bud�zm’�n  Japonya’ya  aktarımının;  Japon 

 Takımadaları,  Kore  Yarımadası  ve  Ç�n  anakarası  arasındak�  �l�şk�ler  dah�l�nde 

 anlaşılması gerekmekted�r (Deal ve Ruppert, 2015:17). 

 İmparator  K�nme�’ye  Bud�st  eserler�n  sunulmasının  ardından  İmparatorluk  Mahkemes� 

 �çer�s�nde  tartışmalar  çıkmıştır.  Monobe  Klanı,  Bud�zm’�n  redded�lmes�  konusunda 

 ısrarını  sunarken  Soga  Klanı  kabulünü  savunmuştur.  Bunun  üzer�ne  Soga  Klanı,  Bud�st 

 eserler�  alma  r�casında  bulunup  esasen  kend�s�n�n  �kamet  ett�ğ�  b�r  yer�  Bud�st 

 tapınağına  dönüştürerek  Bud�st  �badetler�ne  başlamıştır.  Bu,  Bud�zm’�n  Japonya’dak� 

 yayılışının  başlangıcı  olmuştur,  fakat  Bud�zm’�n  Japonya’dak�  yayılışının  etk�s�n�n 

 h�ssed�lmes�  Su�ko  Hanedanlığı’nın  üyes�  olan  Prens  Şōtoku’dan  (574-622)  �t�barend�r 

 (Hou, 2004:124). 

 Hızlı  b�r  g�r�şle  b�rl�kte  Japonya’da  kend�n�  göstermeye  başlayan  Bud�zm’�n  halk 

 arasında  yaygınlaşması,  Nara  Dönem�’n�n  ardından  başlayacak  olsa  da;  bu  yen�  �nanç 

 s�stem�,  Soga  Klanı’nın  aracılığıyla  özell�kle  ar�stokrat  kes�m  arasında  kabul  görmüştür. 

 Kore’den  gelen  Bud�st  keş�şler�n  ülkeye  g�r�şler�  sürec�n�  kolaylaştıran  Prens  Şōtoku  �se, 

 594  yılında  yayınladığı  ve  �çer�s�nde  “Üç  Cevher  (Mücevher)”  den  alıntılar  bulunan 

 fermanıyla Bud�zm’�n propagandasını yapmıştır (Yamı, 2012:56-57). 

 Bud�zm  Kore  üzer�nden  Japonya’ya  gel�rken  onunla  b�rl�kte  Ç�n  yazı  s�stem�  g�b�  Ç�n 

 kültürüne  a�t  değerler  de  Japonya'ya  ulaşır.  Bud�st  sutra’  ların  tamamının  Ç�nce  yazılı 

 olmasından  dolayı  Japonlar  �ç�n  Korel�  aracıları  kullanmak  yer�ne  doğrudan  Ç�n’le  �l�şk� 

 kurmak  daha  �y�  b�r  yöntem  olacaktı.  Böylece;  607  yılında  Su�  yönet�m�yle  d�plomat�k 

 �l�şk�ler  başlatan  Prens  Şōtaku,  yetenekl�  genç  keş�şlerle  b�rl�kte  akadem�syenler�  Ç�n’e 
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 gönder�r.  Prens  Şōtoku’nun  vak�ts�z  ölümü,  yürüttüğü  pol�t�kaların  çoğunun  boşa 

 çıkmasına  neden  olsa  da  Ç�n’le  kurmuş  olduğu  bu  temaslar  sayes�nde  Japonya’nın 

 s�yas�  ve  kültürel  geleceğ�n�  şek�llend�rm�şt�r.  Öte  taraftan,  kurulan  bu  temaslar  He�an 

 Dönem�  boyunca  saraya  hükmedecek  olan  Ç�n  yanlısı  ve  Soga  Klanı  karşıtı  olan 

 Fuc�vara  ların  ortaya  çıkmasında  katal�zör  görev�  görmüştür  (Rob�nson  ve  Johnson, 

 1997:244). 

 Fuc�vara  ların  10.yüzyıldan  �t�baren  güçler�n�  sağlamlaştırdığı  dönemde  anakarayla 

 temaslar  b�r  kez  daha  ön  plana  çıkar.  907  yılında  Tang  ’ın  çöküşüyle  b�rl�kte  Kuzey  Song 

 Hanedanlığı’nın  (960-1127)  başlangıcına  denk  gelen  bu  dönem,  şüphes�z  k�  Japon 

 İmparatorluk  Teşk�latı’nın  da  d�kkat�nden  kaçmamıştır  (Deal  ve  Ruppert,  2015:109). 

 Ç�n’de  Tang  Hanedanlığı’nın  çöktüğü  10.  yüzyılın  başlangıcında  bölgede  b�r�  Ch’an 

 (Japoncada:  Zen)  d�ğer�yse  Tem�z  Ülke  (Ç�ncede.  J�ngtuzong  )  olmak  üzere  �k�  Bud�st 

 okul bulunuyordu (Yamı, 2012:74). 

 Yaklaşık  olarak  1500  yıl  önce  Ç�n’de  şek�llenen  Chan  (Japoncada.  Zen)  Bud�zm�’n�n 

 �lk  p�r�  olan  Bodh�dharma  veya  Daruma,  Sung  (Japoncada:  Sō  )  Hanedanlığı’nın 

 (420-479)  sonlarında,  M.S.  470  yılında  H�nd�stan’dan  Ç�n’�n  güney  kıyılarına  ulaşır 

 (Ku,  2016:1).  Güney  Ç�n’e  ulaştıktan  sonra  L�ang  Hanedanlığı’nın  kurucusu  olan 

 İmparator  Wu-t�  (502-550)  �le  karşılaşır  ve  Bud�st  tapınaklar  �nşaa  etmen�n,  sutra 

 okumanın  beyhude  olduğunu  öne  sürer.  Bodh�dharma,  Güney  Ç�n’de  kısa  b�r  süre 

 kalmasının  ardından  yüzünü  kuzeye  döner  ve  burada  ömrünün  kırk  yıldan  uzun  b�r 

 süres�n�  aydınlanma  doktr�n�n�n  kuruluşuna  adar.  B�r  H�ntl�  dhyana  üstadı  olarak  büyük 

 �t�bar  gören  ve  b�rçok  öğrenc�  ed�nen  Bodh�dharma,  516-526  yılları  arasında  Lo-yang 

 yakınlarında  bulunan  Yung-n�ng-ssū  Tapınağı’nda  ortaya  çıkar.  Ömrünün  dokuz  yılını 

 durmaksızın  b�r  duvara  bakar  şek�lde  oturarak  geç�rd�ğ�  ve  öğrenc�s�  Hu�-k’o‘ya  burada 

 Dharma  ’yı  aktardığı  r�vayet  ed�len  Sung  Dağı  yakınlarındak�  Shao-l�n-ssū  Manastırı  da 

 y�ne  onun  adıyla  �l�şk�lend�r�lmekted�r.  Nerede  vefat  ett�ğ�  b�l�nmemekle  b�rl�kte 
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 ömrünün  yaşlılık  çağlarında,  534  yılının  önces�nde  vefat  ett�ğ�  bel�rt�lmekted�r. 

 Bodh�dharma’nın  Shao-l�n-ssū  Manastırı’nda  ömrünün  dokuz  yılını  duvara  bakarak 

 geç�rmes�yle  b�rl�kte  p�-kuan  ,  daha  sonralarda  Zen’e  özgü  b�r  aydınlanma  yolunun  �fade 

 ed�lmes�nde  uygun  b�r  tab�r  olarak  kabul  görmüş  ve  yaygın  kullanım  �çer�s�nde 

 Bodh�dharma,  “Gözler�n�  duvara  d�km�ş  (wall-gaz�ng)  Brahman  ”  olarak  adlandırılmıştır 

 (Dumoul�n,  1963:68-71).  Kel�men�n  tam  manasıyla  “Duvara  gözler�n�  d�ken”  e  karşılık 

 gelen  p�-kuan  ter�m�,  tar�hç�  Tao-hsuan  tarafından  da  Daruma’nın  (Bodh�dharma)  en 

 büyük  başarısı  olarak  takd�r  ed�lm�şt�r  (Ku,  2016:2).  Bodh�dharma  tarafından  başlatılıp 

 esas  vurgusu  doğrudan  aydınlanma  olan  ve  daha  sonraları  Chan  Bud�zm�  olarak 

 adlandırılan  bu  gelenek,  zamanın  d�ğer  okullarını  eleşt�ren  büyük  b�r  harekete 

 dönüşmüştür (İrons, 2008:527). 

 Chan  Bud�zm�’n�n  b�r  d�ğer  öneml�  öğretmen�  �se;  bu  ekolün  altıncı  p�r�  ve  Chan  ’ın 

 hem  Ç�n’dek�  hem  Japonya’dak�  baskın  okulu  hal�ne  gelen  Güney  Okulu’nun  kurucusu, 

 Hu�-Neng’d�r  (Encycloped�a  Br�tann�ca,  2022  :  Hu�-neng  ).  M.S.  638  yılında  Güney 

 Ç�n’dek�  Tang  Hanedanlığında  (618-906)  doğan  Hu�-neng,  dağlarda  Baol�n  (haz�ne 

 ormanı)  tapınağını  kurup  öğrenc�ler�ne  dersler  ver�r,  Buda’nın  öğret�ler�  hakkında 

 konuşmalar  yapar.  Saraydan  onur  n�şanları  alan  Hu�-neng,  arkasında  aralarında  keş�ş 

 Heze  Shenhu�’n�n  de  bulunduğu  10  öneml�  öğrenc�  bırakır  ve  713  yılında  hayata 

 gözler�n�  yumar.  Chan  ’ın  altıncı  p�r�  olan  Hu�-neng;  H�nd�stan’ı,  daha  öncek�  entelektüel 

 Chan  ’ı  ve  daha  sonrak�  �rrasyonel  Chan  ’ı  b�rb�r�ne  bağlayan  k�l�t  k�ş�  olmuştur.  9. 

 yüzyılın  başlarına  gel�nd�ğ�nde  b�rçok  Chan  hanes�  (houses)  bulunmaktaydı.  Ç�nl�ler�n 

 soyağacına  verd�kler�  büyük  önem�  patr�yarkal  (patr�archal)  Chan  olarak  adlandıran 

 yen�  b�r  Chan  ’da  göreb�lmek  mümkündür.  Hu�-neng  aracılığıyla  her  Chan  okulu 

 kend�s�n�  doğrudan  Buda’ya  bağlayab�ld�ğ�nden,  her  hanen�n  kend�n� 

 meşrulaştırmasının  yöntem�  Hu�-neng’�n  mür�dler�yle  b�rleşmes�nden  geçmekteyd�.  Bu 

 noktada  gereken  bağlantı,  Hu�-neng’�n  �k�  öğrenc�s�  aracılığıyla  sağlanılmıştır.  Bu 
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 öğrenc�lerden  b�r�,  Nanyue  Huanj�ng  (677-744)  d�ğer�  �se  Ch�ngyuan  X�ngs�  (660-740) 

 �d�.  Chan  Bud�zm�’n�n  ger�de  kalan  her  b�r  dalı,  bu  �k�  �s�m  vasıtasıyla  kend�  soy 

 ağaçlarının ve meşru�yetler�n�n �z�n� tak�p etmekted�r (İrons, 2008:240-241). 

 Hu�neng’�n  gel�şt�rd�ğ�  Chan  büyük  ölçüde  Mahayana’ya  dayanıp  boşluk  (sunyata)  ve 

 aydınlanma  deney�m�n�n  an�l�ğ�n�  (wu)  vurgular.  En  sonunda  Chan  �ç�n  Bazhang 

 Hua�-ha�’n�n  (720-814)  yoluna  dayalı  manastır  geleneğ�  ortaya  çıkmış  ve  H�nt 

 Bud�zm�’nden  farklı  b�r  Ç�n  yaşam  st�l�ne  uyarlanmıştır.  Tang  Hanedanlığı  dönem�nde 

 Chan  beş  “hane”  ye  bölünmüş,  bunlardan  da  ger�ye  �k�  hane  ayakta  kalab�lm�şt�r. 

 Bunlar,  L�nj�  Y�xuan  tarafından  kurulan  L�nj�  ve  Dongshan  L�angj�e  (807-869)  ve 

 Caoshan  Benj�  (840-901)  tarafından  kurulan  Caodong  �d�.  L�nj�  ,  E�sa�  tarafından  R�nza� 

 Zen  olarak  Japonya’ya  götürülürken  Caodong  �se  Dōgen  tarafından  Sōtō  olarak 

 Japonya’ya taşınmıştır (Keown ve Preb�sh, 2006:242). 

 4.1.2. Japonya’da Zen’�n Tar�hsel Yolculuğu 

 Ç�n  tar�h�  �çer�s�nde  en  öneml�  kültürel  dönemlerden  b�r�  olan  Sung  dönem�  Zen’�n  de 

 en  yüksek  �t�bara  ulaştığı  dönem  olmuştur.  Dönem�n  kültürel  �lerley�ş�  �çer�s�nde 

 özell�kle  sanat  alanında  büyük  oranda  Zen  ruhunun  özümsenmes�  �le  b�rl�kte  Zen’�n 

 kültürel  yaratıcılığı  daha  öncek�  kültürel  kazanımları  ger�de  bırakmıştır.  Sung  dönem�n�n 

 bu  güzel  sanat  eserler�n�  Chu-Hs�’n�n  Neo-Konfüçyüs  felsefes�  ve  aydınlanmanın  yolu 

 Zen’le  b�rl�kte  tanıtanlar  �se  Bud�st  keş�şler  ve  onların  yol  arkadaşları  olmuştur.  B�r 

 bütünmüş  g�b�  görülen  bu  üçlü  b�rl�kte  yet�şt�r�lm�ş  ve  Zen  manastırlarında 

 gel�şt�r�lm�şt�r (Dumoul�n, 1963:124). 

 Hangchou’nun  Sung  Hanedanlığı  hükmü  altındak�  Ç�n’de  oldukça  revaçta  olan  Zen, 

 şüphes�z  k�  Chu-Hs�  (1130-1200)  tarafından  yaygın  hale  get�r�len  Konfüçyüsçülük 

 şekl�n�  etk�leyerek  hemen  hemen  aynı  dönemler  �çer�s�nde  her  �k�s�  de  Ç�n’de  eğ�t�m 
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 almış  olan  E�sa�  ve  Dōgen  tarafından  başarıyla  Japonya’ya  tanıtılmıştır.  Bu,  Zen’�n 

 Japonya’ya  �lk  kez  tanıtılışı  değ�ld�,  fakat  Zen’�n  daha  öncek�  bu  topraklarda  yeşerme 

 deney�mler� başarısızlıkla sonuçlanmıştı (El�ot, 2005:397). 

 Japonya'da  Zen’�n  varlığına  da�r  bel�rg�n  şek�lde  ortaya  konulan  �lk  b�lg�,  Zen  tar�h�n�n 

 �lk  dönemler�ne  kadar  uzanmaktadır.  O  dönem�n  önde  gelen  Japon  Bud�st  keş�ş�  Dōşō, 

 Yogacara  felsefes�n�  nezaret�nde  çalıştığı  Ç�nl�  öğretmen�  Hsuan-tsang’ın  etk�s�yle 

 Zen’e  yönelm�şt�r.  (653)  Bu  felsefe  Dōşō'nun  Japonya'ya  aktardığı  Hōssō  okulunun  da 

 temel  öğret�s�  olmuştur.  Bu,  Hu�-ku’nun  da  Ç�n’de  Zen’�  büyük  b�r  üne  kavuşturduğu 

 dönem  �d�.  Bodh�dharma’nın  geleneğ�  �le  doğrudan  etk�leş�m  kuran  Dōşō,  p�rler�n 

 Zen’�n�  Japonya'ya  get�r�r  ve  Nara  ’da  bulunan  b�r  tapınakta  med�tasyon  salonu  kurar. 

 Böylece  Zen,  erkenden  kend�s�ne  Japon  topraklarında  Hōssō  okulu  �çer�s�nde  b�r  yuva 

 bulmuş olur (Dumoul�n, 1963:138). 

 Tenpyō  ’nun  8.  yılında  (736)  Japonya'ya  ulaşan  Dao-Xuan  (Japonca  Dōsen),  Kuzey 

 okulunun  önde  gelen  f�gürler�nden  olan  Puj�’n�n  (Japonca,  Fucaku)  (651-739) 

 öğrenc�s�yd�.  Japonya'ya  geld�ğ�nde  akt�f  b�r  şek�lde  Zen’�  yaymaya  çalışan  Dao-Xuan, 

 ger�de  “Bodh�sattva  Ka�deler  Sutrası”  türev�  eserler  bırakmış  ve  Gyōhyō  (722-797)  g�b� 

 keş�ş  öğrenc�ler  yet�şt�r�p  gelecek  kuşaklar  üzer�nde  büyük  b�r  etk�  yaratmıştır.  B�r  başka 

 dey�şle,  Dao-Xuan’ın  düşünceler�  bu  yazıtlar  ve  öğrenc�s�  Gyōhyō  aracılığıyla 

 Sa�çō’nun  (767-822)  düşünces�n�n  temel�n�  oluşturup  onun  gel�şt�rd�ğ�  “Bağımsız 

 Mahayana  Ka�deler�”  hareket�  �ç�n  hayat�  b�r  rol  oynamıştır.  Bunun  arkasından  da  Zen 

 düşünces�,  Enn�n  (794-864),  Enç�n  (814-891)  ve  Annen  (841-?)  g�b�  �zdeşler�  tarafından 

 Japonya'dak�  Tenda�  okulunun  �çer�s�nde  yaşamaya  devam  etm�şt�r.  Bu,  Kamakura 

 dönem�nde  Song  Hanedanlığı’nın  Zen’�n�n  kabulünde  büyük  b�r  etk�  yaratmıştır  (İbuk�, 

 2022:91-92). 
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 Kamakura  dönem�  (1185-1333)  boyunca  Japonya'nın  o  dönemk�  şeh�rler�  arasında 

 �k�nc�  sırada  yer  alan  Kamukura  şehr�,  özell�kle  samurayların  merkez�  konumundaydı. 

 Bu  dönem�n  Japon  tar�h�nde  çığır  açan  olaylarından  b�r�s�  �se  M�namoto  Yor�tomo 

 (1147-99)  tarafından  b�r  tür  samuray  rej�m�  olan  Kamakura  Şogunluğu  'nun  kuruluşudur. 

 O  döneme  kadar  s�yas�  ekonom�k  ve  kültürel  güçler�n  tamamı  �mparatorun  da  �kamet 

 ett�ğ�  yer  olan  He�an-kyō  'da  toplanmaktaydı,  fakat  samurayları  seferber  ederek 

 Kamakura  'da  asker�  b�r  rej�m  kuran  M�namoto  Yor�tomo,  Kantō  Bölges�'n�  s�yaset�n 

 merkez�  yapar.  Böylece  1225  yılına  kadar  Kamukura  rej�m�  M�namoto  ve  Hōcō 

 klanının üyeler�n�n eller�nde devam eder (Matsuo, 2007:80). 

 Hōcō  yönet�m�n�n  çatısı  altında  Zen  ayrıcalıklı  olmasa  da  su  götürmez  b�r  şek�lde 

 h�maye  ve  �lt�mas  görmüştür.  Kamukura  ve  Kyoto  'da  beş  büyük  tapınağa  sah�p  olan 

 Zen,  bunun  ötes�nde  popüler  kültürü  de  el�nde  tutuyordu.  Terakoya  ya  da  köy  tapınak 

 okullarında  üstat  olarak  çoğunlukla  Zen  keş�şler�  bulunuyordu.  Buna  karşın  Zen'�n 

 bel�rg�n  b�r  şek�lde  güç  ve  etk�  sah�b�  olduğu  dönem  Aş�kagalar  ’ın  hemen  arkasından 

 gelen dönem olmuştur (El�ot, 2005:398). 

 Muromaç�  dönem�n�n  (1336-1573)  başlangıcından  �t�baren  halkla  kurulan  �l�şk�ler 

 g�derek  artmaya  başlar.  Taşra  tapınakları  Zen’�n  nüfusunu  ülke  çapında  yayarken  seçk�n 

 üstadlar  �se  kolayca  anlaşılab�len  akıcı  b�r  st�l  olan  Japon  st�l�n�  kullanarak  �letecekler�n� 

 okuma  yazma  b�lmeyen  k�ş�ler�n  kavrayışlarına  ve  �ht�yaçlarına  göre  uyarladılar.  Bu 

 yen�  halka  duyurma  yöntem�yle  b�rl�kte,  gen�ş  k�tlelere  ulaşan  Zen’�n  �çer�ğ�nde  gözle 

 görülür  b�r  değ�ş�m  yaşanmayıp  metaf�z�ksel  alt  zem�n  esk�den  olduğu  g�b� 

 Buda-doğası,  ve  Buda-z�hn�  doktr�n�  üzer�ne  yoğunlaşan  Mahayan�st  felsefe  olarak 

 varlığına devam ett�rm�şt�r (Dumoul�n, 1963:180). 

 Tokugava  dönem�ne  (1603-1868)  gel�nd�ğ�nde  �se,  Japon  Zen'�  dah�l  olmak  üzere  Japon 

 Bud�zm�'n�n  tüm  okullarında,  ülkey�  yöneten  Tokugava  Şogunluğu  tarafından  büyük 
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 kurumsal  değ�ş�mler  yapılır  ve  ülkedek�  d�n�  örgütler�n  tümü  üzer�nde  sıkı  b�r  kontrol 

 uygulanır (He�ne ve Wr�ght, 2005:149). 

 1623  yılında,  Tokugava  İem�tsu  tarafından  bakufu  (  şogunluğun  altındak�  yönet�m 

 b�ç�m�)  hükümet�ne  bağlı  çeş�tl�  kurumlar  kurularak  Hr�st�yan  d�n�n�n  yasaklanması  ve 

 ulusal  �zolasyon  pol�t�kasının  gel�şt�r�lmes�  amacıyla  bakufu  rej�m�  güçlend�r�lm�ş, 

 Hr�st�yanlığın  kökünü  kazımak  �ç�n  ağır  yaptırımlar  uygulanmaya  başlanmıştır.  Bu  ağır 

 yaptırımlardan  b�r�  olarak  ‘’terauke  se�do‘’  (  寺  請  制  度  )  olarak  adlandırılan  Bud�st 

 Tapınaklarına  kayıt  olma  s�stem�  oluşturulmuştur.  Bu  s�stem  �le  tüm  Japon  halkının 

 bulundukları  bölgedek�  tapınağa  g�derek  kayıt  olması  ve  tapınağı  destekled�ğ�ne  da�r 

 terauke-co  (  寺  請  制  度  ,  tapınak  üyel�k  sert�f�kası)  alması  zorunlu  kılınmıştır  (Kandatsu, 

 2015:  33).  Bu  kayıt  s�stem�  �le  hükümet  tüm  Japon  halkını  kontrolü  altında  tutab�lmey� 

 hedeflem�şt�r.  Ayrıca,  Japonlar  tapınağa  kayıt  olduktan  sonra  ‘’Şumon  aratame’’  (宗  門 

 改)  den�len  b�r  d�ğer  yaptırımı  uygulamak  zorunda  da  kılınmıştır.  Bu  yaptırım  �le  her 

 yıl,  her  a�len�n  köy  muhtarına  veya  eşdeğer  b�r  yetk�l�ye  a�les�ndek�  h�ç  k�msen�n 

 Hr�st�yan  olmadığını  b�ld�rmes�  emred�lm�şt�r  (Noboru,  2012:  127).  Bu  yaptırım  �le 

 İeyasu  her  b�rey�n  d�n�n  �nancının  ne  olduğunu  net  b�r  şek�lde  b�leb�leceğ�  �stat�st�ksel 

 b�r  araştırma  yapmaya  çalışmıştır.  Bu  yaptırımlar  �le  �st�snasız  tüm  Japonlar  Bud�zm 

 d�n�n�  ben�msemeye  mecbur  bırakılmıştır.  En  sonunda  ülken�n  ulusal  d�n�  Bud�zm 

 olmuş  ve  Bud�st  tapınaklar  �se  hükümet�n  egemenl�ğ�  altındak�  �dar�  s�stemlerden  b�r� 

 hal�ne gelm�şt�r. 

 Bu  şek�lde  yer�ne  get�rd�kler�  her  tür  d�n�  h�zmet�n  yanı  sıra  devlet�n  araçları  hal�ne 

 gelen  Bud�st  manastırlar;  yerel  düzeyde  doğum,  ölüm  ve  �kamet  kayıtlarını  tutmanın 

 yanı  sıra  yönet�m�n  d�rekt�fler�n�  halka  duyurmakla  da  görevlend�r�lm�şt�r.  Böylece, 

 Japonya'dak�  mezhepler�n  tüm  manastır  sayılarında  büyük  b�r  artış  meydana  gelm�şt�r. 

 Bu  artışa  karşın,  Şogunluğun  pol�t�kalarının  formüle  ed�lmes�  sürec�ne  Zen  keş�şler�n�n 
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 yakından  dah�l  olmasıyla  b�rl�kte  özell�kle  Zen  okulları  gel�ş�m  gösterm�şt�r  (He�ne  ve 

 Wr�ght, 2005:150). 

 Hem  s�yas�  tar�h  hem  de  Bud�zm  �ç�n  devr�msel  b�r  olay  olan  Edo  (Tokugava) 

 dönem�nde  Şogunluk  tarafından  korunan  Bud�zm'e  ulusal  d�ne  benzer  b�r  statü  ver�l�r. 

 Bud�st  mezhepler�ne  Şogunluğun  b�r  kurumu  g�b�  davranılmaya  başlanmasının  ardından 

 çok  vak�t  geçmeden  dünyadak�  hızlı  �lerley�şle  b�rl�kte  yükselt�len  erken  modern 

 dönem�n  şafağı  Japonya'yı  z�yarete  gel�r.  Avrupa  yayılma  hareket�n�n  dalgaları  Japon 

 kıyılarını  yıkamaya  başlayınca  emekl�l�ğ�  gelen  esk�  s�stem�n  varlığını  devam  ett�rmes� 

 artık  kabul  ed�lemezd�.  Bu  amaçla,  �mparator  merkezl�  modern  b�r  ülke  b�rl�ğ� 

 çerçeves�nde  Me�c�  Restorasyonu  gerçekleşt�r�l�r.  Böylece,  Edo  dönem�n�n  sonundan 

 Me�c�  dönem�n�n  �lk  yıllarına  kadar  Ha�butsu  K�şaku  12  fırtınası  tüm  ülkede  esmeye 

 başlamış olur (N�sh�tan�, 1967a:146). 

 Me�c�  Restorasyonu  (1868)  Şogunluk  s�stem�n�  yok  ederken,  Me�c�  hükümet�  Ş�nto  'yu 

 ulusal  d�n  konumuna  get�rme  pol�t�kasını  destekler.  1868  yılının  Mart  ayında,  hükümet 

 Ş�nto  ve  Bud�zm’�n  ayrılmasına  karar  vererek  Bud�zm  üzer�ndek�  baskıyı  g�derek 

 arttırır.  Bu  kararla  b�rl�kte,  Bud�st  topluluğu  büyük  b�r  darbe  alırken  halkın  üzer�nde  de 

 büyük  b�r  etk�  yaratılmış  olur.  Me�c�  dönem�  önces�ne  kadar  Ş�nto  ve  Bud�zm  b�rb�r�ne 

 harmanlanarak  yaşıyor,  hem  mabetler  hem  de  tapınaklar  aynı  b�leş�kl�k  �çer�s�nde  b�r 

 arada  var  oluyordu.  B�rçok  Ş�nto  mabed�n�n  sunaklarına  Buda  tasv�r�  koyduğu  b�r 

 noktada,  bu  kararla  b�rl�kte  mabetlerdek�  Bud�st  etk�  ortadan  kaldırılmaya,  mabetler 

 12  冷  （  re�,  tsumeta�)  soğuk,  暖  （  dan,  atataka�)  ılık,  自  （  j�)  ve  知  （ち、  し  - 

 る）  b�lmek  kel�meler�nde  oluşan  Re�danc�ç�,  (冷  暖  自  知)  b�r  şey�n  sıcak  mı  soğuk  mu 

 olduğunu  k�ş�n�n  kend�s�  deney�mlemed�kçe  b�lemez  anlamına  gel�r.  Bu  tab�r  Zen'de 

 aydınlanma  deney�m�n�n  b�zzat  k�ş�n�n  kend�s�  tarafından  deney�mlenmed�kçe 

 kavranılmasının mümkün olmadığını �fade eder. 
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 tamamen  Ş�nto  kurumları  hal�ne  get�r�lmeye  çalışılmıştır.  Böylece  b�rçok  kıymetl� 

 tapınak  ve  Buda  tasv�r�  bu  Ant�-Bud�zm  hareket�  neden�yle  yok  ed�lm�şt�r  (Matsuo, 

 2007: 225-226). 

 1868  yılındak�  �mparatorluk  restorasyonunun  arkasından  aralarından  Zen  okullarından 

 olanlar  da  dah�l  olmak  üzere  mezhep  l�derler�  ve  sıradan  d�n  adamları  b�rçok 

 değ�ş�kl�kle  ve  tehd�tle  yüz  yüze  gelmek  zorunda  kalırlar.  Bud�st  d�n  adamlarının 

 karşılaştığı  en  bel�rg�n  sorun  olmasına  rağmen,  Ha�butsu  K�şaku  'nun  gösterd�ğ�  bu  düpe 

 düz  açık  ş�ddet  n�speten  kısa  sürmüştür.  Restorasyonun  ardından  gelen  kurumsal  ve 

 entelektüel  manzaraların  dönüşümü,  bu  sürec�n  Zen  mezhepler�ne  a�t  olan  üyeler  �ç�n 

 çok daha zorlu b�r meydan okuma olduğunu ortaya koymuştur (Jaffe ve Mohr, 1998:3). 

 1872  yılına  gel�nd�ğ�nde  Tenda�,  Ş�ngon,  Ş�n,  N�ç�ren,  J�  ve  Zen'�n  de  dah�l  olduğu 

 Bud�st  gelenekler�n  her  b�r�n�n  �dar�  olarak  b�rleşt�r�lmes�ne  karar  ver�l�r.  Buradan 

 hareketle  R�nza�,  Sōtō  ve  Ōbaku  gelenekler�n�n  tüm  muhtel�f  soylarını  ve  tapınak 

 gruplarını  devlet  tarafından  tay�n  ed�len  tek  b�r  baş  rah�p  (kançō)  kontrolü  altında 

 b�rleşt�ren  Zen  mezhepler�  (zenşu)  adında  yen�  b�r  bürokrat�k  varlık  ortaya  çıkar.  Buna 

 karşın,  sürdürülen  bu  sert  pol�t�kanın  �şe  yarar  olmadığının  ortaya  konulması  �le  b�rl�kte 

 1874  yılında  R�nza�  ve  Sōtō  tapınaklarının  çeş�tl�  tar�hsel  gruplaşmalarının  �k�  ayrı  d�n� 

 kurum hal�ne gelmes�ne �z�n ver�l�r (He�ne ve Wr�ght, 2005:157). 

 İmparator  Me�c�'n�n  1912  yılında  ölmes�n�n  ardından  yen�  �mparator  Ta�şō  olur. 

 Ta�şō’nun  1921  yılında  yaşadığı  rahatsızlık  sebeb�yle  yer�ne  na�b�  olarak  oğlu  H�roh�to 

 gel�r.  1926  yılında  gel�nd�ğ�nde  �se  İmparator  Ta�şō’nun  ölmes�  �le  b�rl�kte  H�roh�to 

 resmen  �mparator  olur  ve  böylece  Şōva  dönem�  başlar.  Bu  süreç  �çer�s�nde  Me�c� 

 dönem�nde  Bud�zm’e  yönel�k  sürdürülen  baskıcı  tutumda  azalır  (Şenavcu,  2015:88). 

 İşgal�n�n  ardındansa,  sosyal  ve  ekonom�k  yönlü  yaşanan  hızlı  değ�ş�mlerle  b�rl�kte 

 hal�hazırda  var  olan  d�nsel  örüntülerde  kalıcı  olarak  etk�len�r  ve  artan  kentselleşme 
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 neden�yle  geleneksel  toplulukların  deformasyonu  hızlanır  (Hunter,  2002:274).  Savaşın 

 sebep  olduğu  yıkımla  b�rl�kte  Amer�ka'nın  �şgal�  �le  karşı  karşıya  olan  Japonya'da  ulusal 

 egemenl�ğ�ne  yen�den  ulaşma  sürec�nde,  güçlü  b�r  büyüme  �le  b�rl�kte  esk� 

 t�nsell�klerden  de  g�derek  uzaklaşılır.  Zen  artık  bu  topraklarda  çok  etk�n  değ�ld�r,  fakat 

 1990  yılının  ortalarının  arkasından  patlayan  spekülat�f  balonla  b�rl�kte  ekonom�k  kr�z� 

 ortaya  çıkar  ve  böylece  uzaklaşılan  t�nsell�kte  yen�  b�r  �lg�  odağı  ortaya  çıkar.  Egemen 

 d�n  hal�n�  alan  madd�  refah  bundan  sonra  esk�s�  g�b�  değer  görmez.  Bu  g�b�  b�r  durum 

 �çer�s�nde  hayatlarına  b�r  anlam  arayanlar  �ç�n  Zen  kurtuluşun  yolu  hal�ne  gel�r  (Toula 

 ve Jean, 2019:101). 

 4.1.3. Zen Okulları ve Kurucuları 

 Japon  tar�h�  �çer�s�nde  Bud�zm’e  yönel�k  yürütülen  hareketlerle  b�rl�kte  Zen  de  k�m� 

 zaman  büyük  �lg�  görürken,  k�m�  zaman  da  terk  ed�lmeye  yüz  tutmuştur.  Her  halükarda 

 gerçek  anlamda  varlığını  h�ssett�rmeye  başladığı  Kamukura  dönem�nde,  hem 

 ar�stokratlar  arasında  hem  de  samuraylar  arasında  yaygınlaşan  Zen;  Japonya'da  da 

 varlığını  farklı  okulların  çatıları  altında  sürdürmüştür.  Japon  Zen’�n�n  üç  büyük  okulu 

 olan  R�nza�  Sōtō  ve  Ōbaku  ’dan  R�nza�  ve  Sōtō  ,  Kamakura  dönem�n�n  başladığı  12. 

 yüzyılın  sonu,  13  yüzyılın  başında  Ç�n'den  aktarılırken;  Ōbaku  �se  17.  yüzyılın 

 ortalarında takım adaya ulaşır. 

 Japon  Bud�st  geleneğ�n  en  öneml�ler�  olan  Pure  Land  (Saf  D�yar),  Zen  ve  N�ç�ren 

 okulu,  Kamakura  dönem�nde  gel�şen  geleneklerd�r.  Y�ne  bu  dönemde  Zen’e  a�t  �k�  ana 

 okul,  R�nza�  ve  Sōtō  da  ülkeye  tanıtılır.  Bu  okulların  her  �k�s�  de  esasen  Ç�n'e  yolculuk 

 yapan  ve  orada  Chan  med�tasyonu  prat�ğ�  �le  �lg�lenen  Tenda�  keş�şler�  tarafından 

 kurulur (Powers, 2015:378). 
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 Japonya'dak�  R�nza�  Zen  Okulu'nun  kurucusu  Myōan  E�sa�  (1141-1215),  genç  yaşında 

 babasından  Bud�zm’�  öğren�r  ve  14  yaşına  geld�ğ�nde  keş�ş  olur.  Tenda�  ve  Ş�ngon 

 okullarının  temel  öğret�ler�n�  çalışan  E�sa�,  28  yaşına  geld�ğ�nde  Ç�n'e  g�der  ve 

 dönerken  yanında  b�rçok  Tenda�  yazılarını  ve  sutralarını  get�r�r.  E�sa�,  47  yaşında  �k�nc� 

 kez  Ç�n’e  g�der  ve  burada  Ç�n'dek�  R�nza�  (L�nj�)  okulunun  kurucusu  olan  R�nza� 

 G�gen’�n  (L�nj�  Y�xuan)  (866)  on  beş�nc�  nes�l  dharma  var�s�  olur.  1191  yılında,  51 

 yaşında  Japonya'ya  dönen  E�sa�,  Japonya'da  R�nza�  okulunu  kurar  (Ku,  2016:92-93).  B�r 

 süre  mücadele  etmek  zorunda  kalan  E�sa�,  en  sonunda  b�r  şogunun  desteğ�n�  kazanınca 

 tapınak  kurmayı  başarır.  Bunun  ardından  Tenda�  ve  ezoter�k  uygulamalarının  Zen 

 uygulamaları  �le  b�rl�kte  örüldüğü  Kenn�n-c�  adındak�  b�r  başka  tapınak  kurar.  Keş�ş 

 Dōgen  K�gen  (1200-1253)  �se  Ç�n'e  gerçekleşt�rd�ğ�  gez�s�  ardından  bu  tapınağa  döner, 

 fakat  Bud�zm’�n  b�rb�r�nden  farklı  olan  Zen,  Ş�ngon  ve  Tenda�  gelenekler�n�n  b�r  araya 

 gelmes�nden  hoşnutsuzluk  duyar.  Bunun  üzer�ne  Dōgen,  saflaştırılmış  b�r  Zen  ortaya 

 çıkarmayı amaç ed�n�r (Olson, 2005:228-229). 

 Ç�n’�n  Caodong  Chan  Bud�zm�’n�  Japonya’ya  tanıtan  Dōgen,  varlıklı  b�r  Japon 

 a�les�nden  �d�.  Ç�n  edeb�yatı  üzer�ne  �y�  b�r  eğ�t�m  alan  Dōgen,  yed�  yaşında  yet�m 

 kalmasının  ardından  Tenda�  Bud�zm'�n  H�e�  Dağı’ndak�  merkez�n�n  yakınlarında 

 yaşayan  dayısı  tarafından  büyütülür  (İrons,  2008:164).  Tenda�  Bud�zm�  çalışmasının 

 ardından  Zen’�n  Japonya'dak�  önde  gelen  savunucularından  b�r�  olan  E�sa�’n�n  mür�d� 

 Myōzen’�n  (1184-1225)  tak�pç�s�  olur.  1223  yılında  Dōgen,  Myōzen’e  Ç�n’e  yaptığı 

 yolculuğunda  eşl�k  eder  ve  T�antang  Dağı'ndak�  J�ngde  Manastırı’nda  kalır.  Burada 

 Caodong  (Sōtō)  soyundan  baş  keş�ş  T�andong  Ruj�ng’den  (1163-1228)  dharma 

 aktarımını  alır  (Buswell,  2004:235-236).  Dōgen,  1927  yılında  Japonya'ya  dönmes�n�n 

 ardından  tekrar  Kenn�n-c�  ’de  çalışmalarını  sürdürür.  1230  yılına  geld�ğ�nde  �se  R�nza� 

 b�ç�m�n�n  kend�s�n�n  uyguladığı  şek�lde  prat�k  yapmasına  ve  öğretmes�ne  �z�n 

 vermed�ğ�n�  fark  eder.  Bunun  üzer�ne  manastırdan  ayrılır.  Ardından  Kyoto’nun 
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 etekler�nde  bulunan  Fukakusa  köyündek�  küçük  b�r  �nz�va  ev�nde  b�rkaç  yıl  boyunca  tek 

 başına  yaşar.  Ç�n'den  döndükten  hemen  sonra,  1227  yılında  zazen  'ın  (oturma 

 med�tasyonu)  esas  anlamı  ve  nasıl  med�tasyona  oturulacağı  �le  �lg�l�  açıklamalara  yer 

 verd�ğ�  Fukanzazeng�  ’y�  kaleme  alan  Dōgen,  otuz  b�r  yaşına  geld�ğ�nde  �se  18  soru  ve 

 cevap  üzer�nden  Bud�st  öğrett�ler  bağlamında  zazen  uygulamasını  tartıştığı  Bendōva  ‘yı 

 (Yolun Gönülden Uygulanışı Üzer�ne Konuşmalar) kaleme alır (Okumura, 2010:9). 

 Dōgen,  eserler�  arasında  en  çok  Şōbōgenzo  (Gerçek  Dharma  Gözü  Haz�nes�)  �le  tanınır. 

 Uzun  yıllar  boyunca  yazdığı  denemelerden  oluşturduğu  b�r  koleks�yon  olan  Şōbōgenzo  , 

 17.  ve  18.  yüzyıllarda  Sōtō  Zen  doktr�n�n�n  gel�ş�m�ndek�  temel  kaynak  hal�ne  gel�r 

 (Buswell,  2004:236).  1247  yılında  Eç�zen  ’e  taşınan  Dōgen,  burada  1248  yılında  Sōtō 

 Zen  �ç�n  ana  eğ�t�m  merkez�  ve  yayılma  noktası  hal�ne  gelen  manastır  kompleks�, 

 E�he�-c�  ’y� kurar (İrons, 2008:164). 

 Dōgen’�n  Japonya’da  kurmuş  olduğu  Sōtō  okulunun  (Caodong,zong)  özell�ğ�, 

 Ş�kantaza  oturma  med�tasyonunu  ön  plana  çıkarmasıdır.  Ş�kantaza  ,  “sadece  kend�n� 

 vererek  oturma  med�tasyonu  (zazen)  yapmak”  anlamına  gel�r.  Dōgen’�n  Song 

 Hanedanlığı’na  vardığı  dönemde  Song  Hanedanlığı  Zen’�nde  L�nj�’n�n  (R�nza�)  Yangq� 

 okulu,  özell�kle  Dahu�  okulu  Zenler�  revaçtaydı.  Dahu�  (Japoncada;  Engo 

 Kokugon,1063-1135)  zazen  esnasında  kōan  ’ın  kullanıldığı  Kanna  Zen’  �n�n  önde  gelen 

 savunucusuyken,  Dahu�’n�n  Kanna  Zen  ’�  karşısında  Hongzh�  Zhengjue  (Japoncada; 

 Wanş�  Şōkaku,  1091–1157  )  sess�zce  zazen  ’e  oturulan  Ş�kantaza  ’yı  öne  sürmekteyd�. 

 Hongzh�  “Mokuşōme�”  y�  yazarak  zazen  ’�n  anlamını  yüceltt�.  Şüphes�z  k�  Dōgen’�n 

 Ş�kantaza  ’yı  savunuşu  Hongzh�’n�n  Mokuşō-Zen  ’�ne  (Sess�z  Aydınlanma  Zen’�) 

 dayanmaktaydı (N�sh�tan�, 1967a:92). 

 R�nza�  Zen  ve  Sōtō  Zen  arasında  farklılıklar  bulunduğu  g�b�  ortak  paydada  buluştukları 

 yerler  de  vardır.  R�nza�  'n�n  ve  Sōtō  ’nun  farklılaştığı  nokta;  R�nza�  ,  kōan  ’ın  (  公  案  ; 
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 paradoksal  b�r  fıkra  veya  b�lmece)  rolüne  vurgu  yaparken,  Sōtō  �se  zazen  '�n  (  坐  禅  ; 

 oturma  med�tasyonu)  önem�ne  odaklanır.  Bu  g�b�  d�kkate  değer  üslup  farklılıklarının 

 yanı  sıra,  her  �k�s�  de  b�rl�ğ�  veya  bütünlüğü  somutlaştırmanın  ve  deney�mlemen�n 

 önem�n� vurgulamaktadır (Masuda, 2017:32). 

 Japonya’dak�  Zen  Bud�zm�’n�n  üç  büyük  okulundan  b�r  d�ğer�  olan  Ōbaku  �se,  Ç�n 

 üzer�nden  Y�nyan  Longj�  (Japoncada;  İngen  Ryūk�)  (1592-1673)  tarafından  get�r�l�r. 

 M�ng  Hanedanlığı’nın  (1368-1644)  sonlarında  etk�l�  b�r  keş�ş  olan  İngen,  M�ng 

 Hanedanlığı’nın  düşüşünün  ardından,  1654  yılının  Temmuz  ayında  Japonya’ya  gel�r. 

 Zen  Bud�zm�’n�  tanıtıp,  baş  tapınağı  Kyoto  Uc�  ’de  olan  Ōbukosan  Mampukuj�  �le 

 b�rl�kte  Ōbaku  okulunu  kurar.  1952  yılında  Güney  Ç�n’de  L�n  a�les�n�n  b�r  üyes�  olarak 

 dünyaya  geld�ğ�  düşünülen  İngen,  çeş�tl�  tapınaklarda  Bud�st  sutralar  üzer�ne  çalışmayı 

 sürdürür  ve  otuz  dört  yaşına  geld�ğ�nde  aydınlanmaya  ulaştığı  r�vayet  ed�l�r. 

 Nagasak�’  de  bulunan  Kofuku-c�  tapınağından  b�r  keş�ş�n  taleb�  üzer�ne  Japonya’ya  gel�r 

 (Matsuo, 2007:214). 

 17.  yüzyılın  ortalarında  Japonya'da  ortaya  çıkan  bu  okul,  an�  aydınlanmaya  ulaşab�lmek 

 �ç�n  zazen  ’�n  yanı  sıra  kōan  uygulamasanının  da  yapılması  gerekt�ğ�n�  ve  buna  ek  olarak 

 da  Am�da  Buda  ’nın  adını  z�kretmey�  öner�r  (Şenavcu,  2015:95).  Ōbaku  okulu,  Cōdo 

 okulunun  b�r  takım  Am�dacı  kavramlarını  ve  Ç�n'�n  ezoter�k  unsurlarını  da 

 uygulamalarına  katar  (Toula  ve  Jean,  2019:49).  Bu  üç  okul,  her  ne  kadar  b�rb�r�nden 

 farklı  uygulamalar  kullanılıyor;  doğru  med�tasyonun  farklı  şek�llerde  yapıldığını 

 savunuyor  olsa  da  bu,  Sōtō  okulunda  kōan  kullanılmaz  ya  da  d�ğer  okullar  ş�kantaza  ’yı 

 reddeder  demek  değ�ld�r.  B�rb�rler�nden  farklı  uygulamalara  ağırlık  verseler  dah� 

 heps�n�n  buluştuğu  ortak  payda,  aydınlanmayı  tatmaktır.  Çünkü  dhyana  (med�tasyon) 

 çalışmalarıyla  hayatın  �çer�s�nde  aydınlanmayı  yaşamak  okul  farkı  gözetmeks�z�n 

 Zen’�n kalb�nde yatmaktadır. 

 71 



 4.2. Zen 

 Zen  kavraması  zor,  açıklaması  güç,  onu  deney�mlemem�ş  k�ş�ler  tarafından 

 anlaşılmayacak  b�rçok  özell�ğe  sah�p  olmanın  yanı  sıra  "Zen  b�r  d�nd�r",  "Zen  b�r 

 felsefed�r"  ya  da  "Zen  b�r  d�nsel  m�st�s�zmd�r"  ve  benzer�  tanımlamalara  da  �ht�yaç 

 duymaz.  Zen'�  tanımlaması  zordur,  çünkü  hayatın  b�r  parçasıdır.  Buna  örnek  olarak 

 kültür  kavramını  göstereb�l�r�z.  Yüzyıllardır  b�rçok  araştırmacı  tarafından  "Kültür, 

 ….dır"  d�yeb�lmek  �ç�n  sayfalarca  süren  tanımlamalar  yapılmış  b�rb�r�nden  farklı 

 görüşler  ortaya  atılarak  kültür  anlamlandırılmaya  çalışılmıştır.  Kültürün  bu  kadar  zor 

 tanımlanıyor  olmasının  sebeb�  �se  onun  hayatımızdak�  en  kapsamlı,  en  çok  etk� 

 uyandıran  şeylerden  b�r�  olması  olarak  görüleb�l�r.  Benzer  şek�lde  Zen  de  hayatımızın 

 her  anında  deney�mleyeb�leceğ�m�z,  yaşamın  b�r  parçası  g�b�d�r.  Akılcılıkla  Zen'� 

 tanımlamaya  çalışmak  yer�ne  k�ş�n�n  kend�  deney�m�yle  onu  anlaması,  keşfetmes� 

 gerek�r. 

 Zen'�n  akılcı  b�r  yaklaşımdan  z�yade  sezg�  ve  deney�mle  anlaşılab�lecek  b�r  yapı 

 serg�led�ğ�ne  da�r  b�r  başka  örnek  olarak  �nsanların  kend�ler�n�  anlatma  çabaları 

 göster�leb�l�r.  Özell�kle  yen�  b�r�yle  tanıştığımızda  karşı  tarafa  kend�m�z�  anlatma,  b�r 

 şek�lde  kend�m�z�n  tanımlarını  yapma  �ht�yacı  duyarız.  "Ben  şurada  yaşıyorum", 

 "Boyum  şudur",  "Yaşım  şudur"  ve  benzer�  d�yeb�lmek  kolaydır  çünkü  bunlar  somut  b�r 

 şek�lde  ortaya  koyab�ld�ğ�m�z  şeylerd�r.  Tereddüt  uyandıracak  b�r  tarafları  yoktur.  Buna 

 karşın,  en  sevd�ğ�m�z  yemekten  bahsetmem�z  gerekt�ğ�nde  yukarıdak�  sorular  kadar 

 rahat  cevap  veremeyeb�l�r�z.  Düşünmem�z  ve  gerçekten  ne  sev�yor  olduğumu 

 bel�rlemem�z  gerek�r.  Bunun  daha  zoru  �se  kend�  k�ş�l�ğ�m�z�  anlatmamız  gerekt�ğ�nde 

 ortaya  çıkar.  İnsanın  kend�s�n�  b�rkaç  cümlede  anlatması  oldukça  zordur.  En  sonunda 

 karşı  tarafın  b�zler�  kend�  deney�mler�yle  tanımasını  bekler�z  ve  yer�  gel�r  "Ben�  h�ç 

 anlamıyorsun" benzer� cümleler kurarız. 
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 İnsanın  kend�  doğasını  açıklayamayışı,  kend�s�n�n  nasıl  b�r�s�  olduğunu  açıklayab�lmek 

 �ç�n  karşı  tarafın  onunla  yaşamayı  deney�mlemes�  gerekl�l�ğ�  Zen'�  tanımlamakla 

 yaşanan  zorluklara  benzerd�r.  Zen  �nsanlar  g�b�,  kültür  g�b�  b�rkaç  kel�meyle  �fade 

 ed�leb�lecek  b�r  şey  olmanın  ötes�nde  sezg�  ve  deney�mlerle  kavranab�lecek,  yaşadıkça 

 keşfed�leb�lecek  b�r  doğaya  sah�pt�r.  Y�ne  de  Zen'�n  ne  olduğuna  da�r  kabaca  b�r  tanım 

 yapmak gerek�rse Zen; k�ş�n�n kend�s�n�, �ç�nde yatan gerçek doğasını keşfetme yoludur. 

 Zen'de  sıklıkla  söylenen  "Koc�kyūme�"  13  ,  Zen'�n  kend�ne  has  bakış  açısını  ortaya  koyan 

 b�r  �faded�r.  Zen;  kend�  (kend�m)  den�len  şey�  aydınlığa  kavuşturana,  �ç  yüzünü  ortaya 

 koyana  kadar  esaslı  b�r  şek�lde  �nceleyen  bakış  açısıdır.  Kend�m�z�n  esas  yüzünü  net  b�r 

 şek�lde  görmen�n  yolu  olduğu  da  söylen�r.  Kend�m  ded�ğ�n�zde  genell�kle,  kend� 

 kend�s�n�n  farkında  olan  ya  da  kend�s�ne  a�t  farklılığı  artmış  b�r  "ben"den 

 bahsed�lmekted�r.  Bu  "ben",  ben�n  (kend�s�n�n)  farkındalığını  özü  olarak  kabul  eder  ve 

 ondan asla ayrılmaz (N�sh�tan�, 1967a:5). 

 Gerçek  ben�  arama  sürec�nde  k�ş�  kend�  önyargılarının  yanı  sıra  kabaca  tanımlanan 

 kend�l�k  duygusundan  doğan  �nançların  farkına  varır.  Böylece  bağlılık  duygusuna 

 kapılmadan  terk  etmey�  öğren�r.  Zen'e  göre,  eşs�z  ve  ebed�  varlıklar  olduğumuza  da�r 

 duyduğumuz  genel  geçer  "kend�l�k,  ben'l�k"  duygusunu  terk  etmed�kçe  gerçek  "ben"� 

 �drak  edemey�z.  Devamlı,  çoğunlukla  yaşam  boyu  süren  Zen  uygulaması  �le  b�rl�kte  b�r 

 Zen  öğrenc�s�  "kend�l�k"  de  dah�l  olmak  üzere  ön  yargılardan  kurtulmayı  öğren�r.  Bud�st 

 uygulamalar  ve  eğ�t�mler�nde  kend�n�  terk  etmek,  Buda  Yolu'nu  somutlaştırmak  �ç�n 

 gereken b�r süreçt�r (Okaj�ma, Masuda ve Sargent, 2017:106). 

 13  Batı  l�teratüründe,  “contemplat�ve  ”  olarak  adlandırılan  Doğu’nun  der�n  der�n 

 düşünme  prat�ğ�,  geçt�ğ�m�z  on  yıl  �çer�s�nde  Batılı  b�l�m  adamlarının  araştırma  konusu 

 hal�ne  gelmes�yle  b�rl�kte  med�tasyon  uygulamasının  etk�ler�n�  anlamaya  yönel�k 

 “contemplat�ve sc�ence (tefekkür b�l�m�)” adıyla b�l�nen yen� b�r yaklaşım doğmuştur. 
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 "Ben"  ded�ğ�n�z  varlığa  duyduğumuz  bağlılık,  onun  b�r�c�k  ve  da�m�  b�r  şey  olduğuna 

 da�r  �nancımız  gerçek  doğamızı  görmem�z  sürec�ndek�  engellerd�r.  Bu  engeller�n 

 ortadan  kalktığı  noktada  k�ş�  özgün  doğasını  kavramaya  başlar.  Zen,  k�ş�n�n  bu  yanlış 

 algılarını  yıkarak  "ben,  kend�m"  ded�ğ�m�z  şey�n  ne  olduğunu  fark  edene  kadar 

 �nceleme  yapmamızı  sağlayan  bakış  açısını  sunar.  K�ş�n�n  gerçek  doğasını  kavrayışı, 

 akıl  yürüterek  elde  edeb�leceğ�  b�r  b�lg�  olmanın  ötes�nde,  k�ş�n�n  kend�  �çer�s�nde 

 deney�mler�  ve  sezg�ler�yle  ulaşab�leceğ�  b�r  hald�r.  Böylece;  Zen  her  b�r�m�z�n  �ç�nde 

 uyumakta  olan  doğamızı  uyandırmanın  yolunu  göster�r,  uyuyanları  uyanmış  olana  doğru 

 dönüştürür. 

 B�r  Zen  Bud�st�  �ç�n  cevap,  k�ş�n�n  dışarıya  değ�l  �ç�ne  bakmasında  yatmaktadır. 

 Başlangıçta  �çer�de  olmayan  h�çb�r  şey  dışarıda  bulunamaz.  K�ş�n�n  "ben"�,  "kend�s�n�" 

 bırakışı  n�ha�  özgürlüktür  ve  bu  noktada  k�ş�  Gerçek  Doğa'sını  uyandırır.  Bens�zl�k 

 (nonself)  kavramının  �drakı  uyanışın  anahtarıdır.  Zen  Bud�stler�,  �ç�m�zde  k�msen�n 

 olmadığına  da�r  b�r  �nanışa  sah�pt�r.  "Ben"�n  esasen  boş  olduğunu,  �ç�nde  h�çb�r  b�rey�n 

 ya  da  k�ş�n�n  bulunmadığını,  b�r  h�ç  olduğumuzu  fark  ett�ğ�n�z  nokta  b�lgel�kt�r.  Dışarıya 

 bakıp  kend�m�z�n  her  şey  olduğunu  fark  ett�ğ�m�z  noktaysa  şefkatt�r  (M�chelson, 

 2016:31-32). 

 Bud�st  öğret�ler�ne  göre  b�zler  madde,  duyum,  algı,  z�h�nsel  oluşumlar  ve  b�l�nc�n 

 oluşturduğu  beş  kümeden  (skandha)  meydana  gelen  b�rer  dermeler�z.  Bu  beş  kümen�n 

 b�rl�kte  çalışması  durumunda  "ben"  ortaya  çıkar.  B�zler,  "ben"�  bu  beş  kümen�n  sah�b� 

 ve  çalıştıran  k�ş�  olarak  addetmektey�z.  Sanskr�çede  "Panca  upadana  skandha"  , 

 "Tutunmanın  beş  kümes�"  den�len  bu  durum,  geçm�şte  sah�p  olduğumuz  çeş�tl�  unsurlar 

 ve  deney�mlerden  meydana  gelen  karm�k  özü  (karm�c  self)  ,  kend�m�z�  �fade  eder. 

 "Gerçek  Ben"  (kend�m�z�n  gerçek  hal�),  karm�k  b�l�nç  tarafından  üret�len  ben  merkez� 

 düşüncelerden  sıyrılarak  kend�m�z�  parçalara  ayırıp  �nceled�ğ�n�zde  ve  karm�k  özle  bu 
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 şek�lde  sürdürdüğümüz  tutunmalardan  kurtulduğumuzda  açığa  çıkar.  Gerçek  ben� 

 �ncelemek Buda yolunu çalışmaktır (Okumura, 2017:50). 

 Her  b�r  parçasına  sıkıca  tutunduğumuz  “ben”  ded�ğ�m�z  varlığı  ortaya  çıkaran  beş 

 skandha  ,  sadece  kend�m�z�  değ�l  ızdırabımızı  da  doğuran  b�r  unsurdur.  İnsanın  kend� 

 varlığına,  k�ş�l�ğ�ne  ve  kend�l�ğ�ne  duyduğu  bağlılık,  eşs�z  ve  sonsuz  varlıklar  olma 

 arzumuzu  da  doğurur.  Hayata  tutunma,  �nsanlara  tutunma,  nesnelere  tutunma, 

 kend�m�ze  tutunma  gerçek  doğamızdan  çok  uzakta  Ben-merkezc�  b�r  k�ş�n�n  ortaya 

 çıkmasına  sebep  olur.  Bu  tutulmalara  bağımlı  yaşayan  k�ş�  sonsuzluğa  ve  eşs�zl�ğe  karşı 

 doyumsuz  b�r  susuzluk  duyar.  Bu  susuzluk  ızdırabın  kend�s�d�r.  Bu  ızdıraptan  kurtuluş 

 �ç�n  de  k�ş�n�n  tutunduğu  şeyler�  bırakıp  ben-merkezc�  düşünceler�nden  kurtulması 

 gerekmekted�r.  Böylece  "ben"�n  gerçekte  sandığı  şey  olmadığını,  aslında  boşluktan 

 �baret  olduğunu  fark  eden  k�ş�,  gerçek  "ben"�n  farkındalığına  er�ş�r;  susuzluğunu 

 d�nd�r�r. 

 Zen  Bud�zm�'nde  kenşō  olarak  adlandırılan  "k�ş�n�n  �çyüzünü  kavrama  anları"  boşluğun 

 ve  böylel�ğ�n  (  suchness  ,  Sanskr�çede;  tathata  )  farkına  varmayı  sağlar  (Watson, 

 2014:30).  Buda  doğasını,  mutlak  h�çl�ğ�  (Japoncada;  zetta�  mu  )  kavramak  (  kenşō  );  kend� 

 �ç�m�zde  "Ben"  den  bağımsız  olmayan  Buda  doğasını  ve  mutlak  h�çl�ğ�  (yokluk)  fark 

 etmekt�r.  Mutlak  h�çl�k,  "varlık  (  U,  有  )  "  ve  "yokluk  (  mu,  無  )  �k�l�l�ğ�n�n  ötes�ne  geçen 

 b�r  şey�  �şaret  eder.  Bunun,  Mutlak  varlık  (  zetta�  u  )  yer�ne  Mutlak  yokluk  (  zetta�  mu  ) 

 olarak  �fade  ed�l�yor  olması,  genell�kle  b�zler�n  tasv�r  ett�ğ�  "Ben"  �n  varlığının 

 redded�lmes�  şekl�nde  deney�mlen�yor  olmasındandır.  Mutlak  h�çl�ğ�n  öz  farkındalığı, 

 b�r  yandan  b�zler�n  mutlak  h�çl�ğ�n  farkına  varmasıyken  b�r  yandan  da  Mutlak  h�çl�ğ�n 

 kend�s�n� fark etmes�d�r (N�sh�mura, 2015:3-4). 

 Boşluk  ancak  deney�m  yoluyla  kavranab�l�r.  Zen'�n  esas  dünyasını  deney�mlemek  ve 

 k�ş�n�n  kend�  yüzünü  görmes�;  daha  net  b�r  �fadeyle,  kend�  gözler�n�zle  kend�  gözünüzü 
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 görmeye  benzer.  Gözünüzün  kend�s�n�  görmen�n  nesnes�  olmayacağına  göre,  göz  de 

 araştırmanın  nesnes�  olamaz.  Esas  dünyayı  kavramının  tek  yolu  onu  �çsel  b�r  şek�lde 

 deney�mlemekt�r.  Buna  "k�ş�sel  farkındalık"  den�r  ve  "Uyanış"  veya  "kenşō"  olarak 

 b�l�n�r  (Yamada,  2015:13).  Zen'�n  sunduğu  bakış  açısıyla;  yanılgıların,  �k�nc�l�ğ�n 

 olmadığı;  her  şey�n,  hep�m�z�n  sandığımız  şek�lde  var  olan  varlıklar  değ�l,  boşluktan 

 doğan,  boş  varlıklar  olduğumuzu  fark  ett�ğ�m�z  an  Zen'�n  esas  dünyasının  keşfed�ld�ğ� 

 andır.  Kend�  doğasını  görmeye  başlayan  k�ş�,  aynı  zamanda  aydınlanmayı  da 

 deney�mler. 

 Mutlak  gerçekl�k  ya  da  mutlak  h�çl�k  akıl  yoluyla  kavranab�lecek  b�r  b�lg�  değ�ld�r. 

 K�ş�n�n  z�hn�  ve  sezg�ler�yle  �drak  edeb�leceğ�  b�r  farkındalık  noktasıdır.  Dünya  en 

 temelde  nesne  ve  özne  arasındak�  �l�şk�den  doğar.  Bu  açıdan  bakınca,  nesne  olarak 

 gördüğümüz  şeyler  en  n�hayet�nde  b�z�m  algımızın  b�r  ürünüdür,  fakat  özneler 

 kend�l�ğ�nden  var  olan  bağımsız  varlıklar  da  değ�ld�r.  Onlar,  başka  öznelerle 

 etk�leş�mden  doğan  bağımlı  nesnelerd�r.  Özne  hem  özned�r  hem  de  nesned�r.  Böylece, 

 nesne  özne  �k�l�ğ�n�n  ortadan  kalkmasıyla  b�rl�kte  dünyanın  b�z�m  algıladığımız  şek�lde 

 kalıcı,  sab�t,  değ�şmeyen  olgulardan  değ�l;  boşluktan  �baret  olduğunu  anlayan  k�ş�, 

 "ben"  ded�ğ�  varlığın  da  bu  gerçekten  bağımsız  olmadığını  �drak  eder.  Bu  �drakla 

 b�rl�kte  b�r  şeye  arzu  duyma;  arzu  duyduğu  şey�  elde  etmeye  çalışma  ve  elde  ett�ğ� 

 arzuyla  tatm�n  olamama,  yen�  arzuların  peş�nden  koşma  döngüsünü  de  kırmış  olur; 

 çünkü  arzu  duyduğu  nesneler  de  en  n�hayet�nde  boştur,  yoktur.  Bu  �drakın  üzer�ne  k�ş�, 

 arzu  duyan  kend�s�n�n  de  esasen  boş  olduğunu  fark  ett�ğ�;  tüm  yanılgılardan  sıyrılıp 

 kend� doğasını görmeye başladığı yerde aydınlanmaya er�ş�r. 

 Zen'�n  ağırlıklı  olarak  yöneld�ğ�  konu,  Budalığın  aydınlanma  tarafıdır.  Zen,  Budalığın 

 aydınlanmasına  akıl  yoluyla  değ�l;  hayatın  �ç�nde  deney�mlemek  üzer�nden  yaklaşır. 

 Aydınlanma;  kend�s�  �le  �lg�l�  ortaya  konulan  ep�stemoloj�k  açıklamalardak�  süreçler� 

 z�h�nsel  olarak  aşan,  ps�koloj�  yönünden  de  k�ş�l�kler�m�z�  baştan  �nşa  eden,  sade  ama 
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 der�nden  etk�ley�c�  b�r  �çer�ğe  sah�pt�r.  Aydınlanma  öğret�s�  �le  b�rl�kte  der�n  b�r  ruhsal 

 tecrüben�n  �ç�ne  dalan  k�ş�,  z�h�nsel  kab�l�yet�  ve  sezg�  gücüyle  b�rl�kte  Buda 

 aydınlanmasını  kavrar.  İnsanın  �ç�nde  yatan  bu  güç,  Prajna  'dır.  Prajna  'nun  harekete 

 geçmes�n� sağlamanın yoluysa med�tasyon uygulamasıdır (D.T. Suzuk�, 2019: 42-55). 

 Karuna  ve  Prajna  ,  Bud�zm'de  mutlak  gerçeklere  ulaşmanın  �k�  yoludur.  İlk�  sevg�, 

 �k�nc�s�  �se  b�lgel�kt�r.  Karuna  k�ş�y�  t�keller  dünyasına  götürürken  Prajna  da  mutlak 

 aleme  götürür.  B�lg�yle  ruhsal  aydınlanmanın  z�rves�ne  ulaşmaya,  sevg�yle  de  �nsanları 

 sefalet  ve  suçtan  kurtarmaya  çalışır  (V�ctor�a,  2006:26).  Buda'nın  Sek�z  D�l�ml�  Yol'u 

 �ç�nde  Prajna  ,  doğru  anlayış  ve  doğru  düşüncey�  bel�rt�r.  Doğru  düşünce;  tüm  duyarlı 

 varlıklara  uzanan  özver�l�  vazgeç�ş�,  sevg�y�  ve  ş�ddets�zl�ğ�  �şaret  eder.  Doğru  anlayış 

 �se,  gerçekl�ğ�n  temeller�n�n  farkındalığına  karşılık  gelmekted�r.  K�ş�,  z�hn�n� 

 med�tasyonla  koşullandırdığında  mutlak  gerçekl�ğ�  der�nlemes�ne  kavrayab�l�r.  Gerçek 

 b�lgel�ğ�  yaratmak  �ç�n  gereken  şefkat  uygulaması  (karuna)  da  doğru  düşünce  ve  doğru 

 anlayışın  b�r  araya  gelmes�yle  güçlen�r  (İrons,  2008:389).  Mutlak  gerçekl�ğ�n  b�lg�s�ne, 

 sunyata  'nın  (boşluk)  b�lg�s�ne  med�tasyon  aracılığıyla  er�şen  k�ş�;  Prajna  'nın  gücünü 

 harekete  geç�r�r,  mükemmel  b�lgel�ğ�  de  kavrar.  Prajna  'nın  b�lg�s�ne  er�şmes�yle  b�rl�kte 

 boşluğun  hak�kat�n�  fark  ederek  arzuların  kıskacından  da  kurtulur.  Zen'de  Prajna  kadar 

 önem ver�len b�r başka unsur da  dhyana  'dır. 

 Zen  (  禅  ),  köklü  b�r  tar�h�  geçm�şe  sah�p  olan  b�r  ter�md�r.  Kullanıldığı  bağlama  ve 

 kültüre  bağlı  olarak  b�rb�r�ne  benzer,  fakat  değ�şken  kavramları  veya  uygulamaları  �fade 

 etmek  �ç�n  de  kullanılab�l�r.  Zen  ter�m�,  Sanskr�tçe  dhyana  veya  Pal�  d�l�ndek�  jhana  'dan 

 gelen  Ç�nce  Chan  sözcüğünün  Japonca'dak�  telaffuzundan  türet�lm�şt�r.  Japon  Zen 

 Bud�zm�  �çer�s�nde  ter�m,  genell�kle  yoga  veya  samadh�  (med�tasyonu  aracılığıyla  elde 

 ed�len  en  yüksek  konsantrasyon  hal�)  �le  eş  anlamlı  olarak  kabul  ed�l�r.  Prat�kte  Zen, 

 çoğunlukla  evren�n  gerçek  doğasını  görerek  ve  yansıtarak  k�ş�n�n  z�hn�n�  uyarlama 
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 hareket�  olarak  anlaşılmaktadır.  Bu  sebeple;  Japoncada  kabaca  cō  (定)  olarak  da 

 tercüme  ed�len  Sanskr�tçe  dhyana  sözcüğünün,  z�hn�n  uyarlanmasını,  çözümlenmes�n�, 

 konsantrasyonunu  vurgulaması  sebeb�yle  Zen'e  Zencō  (禅  定)  da  den�lmekted�r  (İsh��, 

 Masuda ve Sargent, 2017:17). 

 Japon  Bud�zm�’n�n  tüm  kolları,  gen�ş  anlamda,  gerçeğ�n  bütün  deney�msel  kavranışını 

 �fade  eden  kend�n�  vermey�  (Sanskr�tçede;  Samadh�  ,  Japoncada;  Zamma�  )  ben�mser 

 (Dumoul�n,  2007:79).  “  Sam-a-dha”  dan  gelen  Samadh�  ;  z�hn�  tek  b�r  yerde  tutmak,  tek 

 b�r  yere  koymak  anlamına  gel�r.  Zen  ter�m�,  erken  Bud�zm'de  "z�h�n  d�nl�nl�ğ�  (kokoro 

 no  cakucō,  心  の  弱  条)  "  ya  benzer  şek�lde  "d�ng�nl�k"  anlamında  kullanılıp  Samadh�  �le 

 eş  anlamlıdır.  B�l�nc�ndek�  etk�nl�kler�n  durduğu,  mutlak  sess�zl�ğ�n  ve  de  d�ng�nl�ğ�n 

 �ç�ndek�  Samadh�  hal�nden  çıkan  k�ş�,  saf  var  oluşunu  deney�mler  ve  varlığının  tümüyle 

 farkına  varır.  Bu  hal�  deney�mleyen  k�ş�,  saf  varoluşu  dış  dünya  �çer�s�nde  de  tanımaya 

 yönel�r  (Sek�da,  2007:  12-13).  Böylece  kend�  �ç  dünyasındak�  varlığını,  kend�  özgün 

 doğasını  tanımasıyla  b�rl�kte  dış  dünyaya  �çsel  olarak  da  deney�mleyen  k�ş�, 

 Samadh�  'n�n �ç�nde  Kenşō  'yu deney�mler. 

 Zen  Bud�zm�  �çer�s�nde  kenşō  deney�m�ne  zazen  yoluyla  yaklaşılmaya  çalışılır.  Zazen  , 

 sadece  Zen  bud�zm�  �le  sınırlı  değ�ld�r;  çok  esk�  zamanlardan  ber�  Bud�zm'de  s�la  , 

 samadh�  ,  prajna  olarak  b�l�nen  üç  �rfandan  b�r�s�d�r.  Samadh�  olarak  zazen  'e,  Bud�st 

 uygulayıcıların  b�r  prat�ğ�  olarak  önem  added�lm�şt�r.  D�ğerler�ne  nazaran  özell�kle 

 Zencō  (samadh�-dhyana),  b�lgel�ğe  er�ş�p  sator�  'ye  ulaşmak  �ç�n  h�çb�r  koşulda 

 vazgeç�lmeyecek b�r uygulama yöntem�d�r (Atsuo, 2013: 363). 

 K�ş�n�n  gerçek  doğasına  uyumlanması  sürec�n�n  yolu  olan  Sek�z  D�l�ml�  Yol,  mutlak 

 gerçeğe  ve  özgürlüğe  er�şeb�lmek  �ç�n  k�ş�n�n  doğru  çabayla  b�rl�kte  farkındalığını  ve 

 med�tasyon  becer�ler�n�  gel�şt�rmes�n�  sağlar.  Bu  becer�ler�n  gel�şt�ğ�  basamak  olan 

 Samadh�  yolun  son  basamağında  yer  alan  hak�kat�n  b�lg�s�ne,  Prajna  'ya  er�şeb�lmen�n 
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 S�la  (ahlak)  �le  b�rl�kte  anahtarıdır.  Beş  engel�  aşarak  z�hn�n�  tem�zleyen  k�ş�  z�hn�n�n 

 durumunu  gözlemlemeye  ve  z�hn�n�  uyanık  tutmaya  çalışır.  Doğru  konsantrasyonu 

 (samadh�)  sağlamak  �ç�nse,  z�hn�n�  tek  b�r  yerde  tutarak  onu  bütün  hal�ne  get�r�r. 

 Böylece,  k�ş�  sess�zl�ğ�n  altındak�  der�n  konsantrasyon  hal�ne  er�ş�r.  Bu  konsantrasyon 

 hal�yle  b�rl�kte,  z�h�nsel  yoğunlaşma  artar  ve  der�n  b�r  kend�n�  verme  hal�  �ç�nde 

 med�tasyona dalınır  (dhyana)  . 

 Der�n  b�r  z�h�n  konsantrasyonundan  oluşan  Samadh�  ,  dört  dhyan  a'yı  (dört  trans 

 durumu)  beraber�nde  get�r�r.  İlk  dhyana  ’da;  (kend�n�  verme,  jhana  )  med�tasyon  yapan 

 k�ş�  hem  geç�c�  hem  de  uyumlu  düşünceye  sah�p  olmasına  rağmen,  etrafındak�  her  şey� 

 önemsemez  hale  gel�r  ve  d�kkat�  kes�nt�s�z  b�r  şek�lde  med�tasyon  nesnes�  üzer�nde  kalır. 

 Bu  durum  �çer�s�nde;  b�r  yandan  bedensel  rahatlığın  keyf�n�  yaşarken,  b�r  yandan  da  bu 

 g�b�  b�r  huzurlu  konsantrasyona  eşl�k  eden  daha  saf  z�h�nsel  sev�nc�n  tadını  çıkarır.  Bu 

 z�h�n  yapısında  med�tasyon  yapan  k�ş�;  ulaşılmamış  arzulardan,  öfkeden,  h�ss�zl�kten, 

 şüpheden  ve  huzursuzluktan  rahatsızlık  duymaz.  Med�tasyon  yapan  k�ş�  �k�nc�  ve 

 üçüncü  aşamaya  geld�ğ�nde,  g�derek  düşüncelerden  uzaklaşır  ve  kend�n�  g�tg�de  bu 

 med�tasyon  nesnes�ne  daha  fazla  ver�r.  Bu  artan  konsantrasyon  ve  sadeleşme  �le  b�rl�kte 

 rahatlığı  ve  z�h�nsel  sev�nç  duygularını  da  aşar,  sadece  med�tasyon  nesnes�ne  yönel�r. 

 Dördüncü  jhana  'da  (dhyana)  ,  med�tasyona  yönelm�ş  k�ş�,  sadece  nesnen�n  ve  acı  ya  da 

 sev�nç  duygularının  ötes�ndek�  sonsuz  b�r  değ�şmeyen  sak�nl�k  h�ss�n�n  farkındadır. 

 Sağlam  konsantrasyonu  ya  da  "tek-yönlülük"  g�b�  yalın  gerçekl�ğ�n  dışındak�  çok  az 

 şey�n  farkında  olması  sebeb�yle  med�tasyon  yapan  k�ş�,  g�derek  med�tasyon  nesnes� 

 hal�ne gel�r (Carr�thers, 2001:32-33). 

 Bu  dört  dhyana  'ya  ek  olarak,  "Arupav�moksa"  olarak  anılan  dört  aşama  daha  bulunur. 

 Bu  aşamalar  dhyana  'nın  son  aşamasına  ulaşmış  k�ş�lerce  çalışılır.  Bunların  �lk�nde, 

 madden�n  çeş�tl�l�ğ�  tarafından  rahatsız  ed�lmeden  boşluğun  (uzay)  sonsuzluğu  üzer�ne 

 düşünülür.  B�r  sonrak�  aşamada,  boşluğun  sonsuzluğunun  farkındalığı  karşısında  z�hn�n 
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 sonsuzluğu  kavranır.  Üçüncü  dhyana  'ya  gel�nd�ğ�nde  �se,  boşluk  ve  düşünce  ayrımı 

 daha  da  �ler�ye  götürülür.  Son  aşamada  �se,  ayrımsızlık  b�l�nc�  dah�  ortadan  kaldırılır; 

 anal�t�k aklın her türlü �z�nden kurtulunur (Suzuk�, 1961:84). 

 Samadh�  med�tasyon  veya  dhyana  aracılığıyla  kazanılan  d�ng�nl�k  hal�  olup  dhyana’ya 

 benzer  b�r  ter�md�r.  Aydınlanmaya  ulaşma  sürec�nde  z�hn�  ve  �radey�  dengede  tutan 

 dhyana  ,  büyük  ölçüde  samadh�  �le  eş  anlamlı  olup  b�rb�rler�n�n  yer�ne  geçeb�lmekted�r; 

 fakat  samadh�  kabaca  dhyana  uygulaması  �le  ortaya  çıkan  ps�koloj�k  b�r  hal�  �fade 

 etmekted�r. 

 Samadh�  ve  dhyana  ;  doğru  konsantrasyon  ve  der�n  b�r  med�tasyona  dalışla  b�rl�kte  k�ş�, 

 kend�  der�nl�kler�ne  ulaşır  ve  gerçek  doğasının  b�lg�s�ne  er�ş�r.  Gerçek  doğasını  keşfeden 

 k�ş�;  varoluşunun  ne  olduğunu,  gerçek  dünyanın  ne  olduğunu  �çsel  deney�m�yle 

 keşfeder.  Böylece,  özne-nesne  ayrımının  yanılsamasından  kurtularak  cehalet�n�  sona 

 erd�r�p  b�lgel�ğe  er�şt�ğ�  noktada  sator�  (aydınlanma)  deney�m�  �le  tanışır.  Samadh�  ve 

 dhyana  ,  k�ş�n�n  kend�  �ç�ndek�  b�lg�s�n�  ortaya  çıkararak  sator�  deney�m�n�  yaşamasını 

 sağlayan  yoldur.  Günlük  hayatımızda  deney�mled�ğ�m�z,  uygulamaya  çalıştığımız 

 konsantrasyon  ve  med�tasyon  prat�kler�n�n  ötes�nde;  geç�c�  d�ng�nl�k  hal�  �ç�nde  sev�nç 

 ve  huzur  �llüzyonuna  dalıp  g�tmey�  aşan  samadh�  ve  dhyana  ;  d�ng�nl�k  ya  da  huzura 

 ermek,  günlük  streslerden  arınmak  �ç�n  yapılan  prat�kler  değ�ld�r.  Bunlar,  yanılgıları  yok 

 ederek gerçek b�lg�ye er�şmen�n yollarıdır. 

 Zen'�n  özünde  aydınlanmanın  kazanımı,  sator�  yatar.  Ps�koloj�k  ter�mler  üzer�nden 

 aydınlanmanın  nasıl  b�r  hal  olduğu  açıklanacak  olursa;  k�ş�n�n  �ç�nde  ve  dışında  yatan 

 gerçekl�ğe  yüzünü  döndüğü,  gerçekler�n  farkındalığına  er�ş�p  onu  tamamen  �drak  ett�ğ� 

 b�r  hald�r.  Bütünüyle  k�ş�l�ğ�n  gerçekl�ğe  gözler�n�  açışı,  uyanışı  aydınlanmış  olmaktır; 

 fakat  bu  deney�m  k�ş�  tarafından  yaşanmazsa  Zen'�n  tam  olarak  anlaşılması  da  mümkün 

 değ�ld�r (Fromm, 2019:55-58). 
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 Zen  �çer�s�nde  kullanılan  Re�danc�ç�  14  (  冷  暖  自  知  ,  deney�mlenmed�kçe  anlaşılmaz) 

 tab�r�  sator�  'y�  (悟  り)  yansıtır.  Sator�,  b�rey  tarafından  b�zzat  deney�mlenmed�kçe 

 anlaşılamamaktadır.  Bu  durum,  suyun  sıcaklığı  üzer�nden  örneklend�r�leb�l�n�r.  Sant�grat 

 üzer�nden  sıcak  suyun  ne  kadar  sıcak  olduğunu  söyleyeb�l�r�z;  fakat  ısının  kend�s�ne 

 b�nmek  mümkün  değ�ld�r.  Ne  zaman  k�,  kaynar  suyun  �çer�s�ne  el  sokulduğunda  k�ş� 

 kend�  beden�  aracılığıyla  suyun  sıcak  olduğunu  deney�mleyeb�l�r.  Sator�  ,  bu  deney�mle 

 elde ed�len kazanımdır (Ono, 1968:20). 

 K�ş�  sator�  'ye,  aydınlanmaya  ya  da  uyanışa  Zen  med�tasyonu  aracılığıyla  ulaşab�ld�ğ� 

 �ç�n  zazen  (oturma  med�tasyonu)  kıymetl�d�r.  Kel�men�n  tam  anlamıyla  sator�  ,  k�ş�n�n 

 gerçek  doğasını  ve  aynı  zamanda  tüm  varlığın  gerçek  doğasını  görmes�  anlamına  gel�r. 

 Med�tasyon  yapan  k�ş�n�n  egosunu  tamamen  çözdüğünde  ve  evren�  ve  kend�s�n�  �k�l� 

 olmayan  b�r  bütün  olarak  deney�mled�ğ�nde  sator�  'ye  ulaşır.  Zen  Bud�zm�'n�n 

 öğret�ler�ne  göre,  k�ş�  zazen  uygularken  sürekl�  "olgunlaştığından"  em�n  olab�l�r.  Bu 

 sebeple  onun  eğ�t�m  yöntem�n�  �zleyerek  tek  b�r  yaşam  süres�nde  b�r  aydınlanma  veya 

 sator�  deney�m� elde edeb�l�r (Vas�, 2004:95). 

 Zazen  esnasında  Padmasana  (Lotus  Pozu)  adı  ver�len  b�r  oturma  şekl�  terc�h 

 ed�lmekted�r.  Bu  poz�syonda  keş�şler,  ayak  tabanlarını  yukarıya  bakacak  şek�lde 

 kalçalarının  üzer�ne  get�rerek  �ç�  dolu  m�nderler  üzer�nde  med�tasyon  yaparlar.  Bu 

 poz�syondan  zorlanılması  durumundaysa,  yarım  lotus  adı  ver�len  b�r  ayağın  kalçaya 

 alındığı  oturma  poz�syonu  terc�h  ed�leb�lmekted�r.  Med�tasyon  esnasında  eller�n  duruşu 

 da  öneml�d�r.  Avuç  �çler  yukarıyı  gösterecek  şek�lde  sol  el  sağ  el�n  üzer�ne  konur;  bu 

 esnada  baş  parmaklar  �se  b�rb�r�ne  dokunur.  Ağırlık  merkez�n�n  karına  doğru  kaymasını 

 14  剣  術  (kencutsu),  kel�meler�n  tam  karşılığı  olarak  "kılıç  tekn�kler�"  veya  "kılıcın 

 yöntem�"  anlamına  gel�p  feodal  Japonya  sırasında  Samuraylar  tarafından  yaratılan  ve 

 gel�şt�r�len katana kullanım tekn�kler�n� �şaret eder. 
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 sağlamak  �ç�n  d�k  b�r  oturuşla  karından  nefes  alınır.  Çoğu  med�tasyon  uygulamasının 

 aks�ne  zazen  esnasında  gözler,  b�rkaç  metre  uzaklıkta  zem�ne  bakacak  şek�lde  açık 

 tutulmalıdır.  Bu  şek�lde  düzgün  oturuşa  geç�lmes�yle  b�rl�kte  yavaş  ve  sak�n  b�r  şek�lde 

 nefes  alarak  z�h�n  sak�nleşt�r�lmeye  çalışılır.  Bu  esnada,  z�hn�n�  sak�nleşt�rmekte 

 zorlanan  k�ş�ler  nefesler�n�  sayarak  z�h�nsel  d�ng�nl�ğ�  sağlamaya  çalışab�lmekted�rler 

 (Watts, 1998:200). 

 Görsel 1 :  Zazen yapan b�r k�ş� (Şenavcu, 2015:102) 

 Padmasana  oturuşuna  geç�lerek  yapılan  zazen  �le  beden  harekets�z  bırakılır.  Bu  sayede, 

 beyne  g�den  uyaranlar  en  az  hale  get�r�lmeye  çalışılır.  Uyaraların  azalmasıyla  b�rl�kte; 

 bey�n,  g�derek  beden  kımıldamadığı  müddetçe  beden�n  farkına  varmayacak  der�n  b�r 

 hale  geçer.  "Duyum-Dışı  Hal"  olarak  bel�rt�len  bu  durumda;  z�h�nsel  etk�nl�ğ�n  azalması 

 sonucunda  b�l�nc�  oluşturan  zaman,  mekan,  nedensell�k  g�b�  etkenler  de  ortadan  kalkar. 

 Bu  durum  �se,  "Beden  ve  Z�hn�n  Y�tmes�"  olarak  �fade  ed�lmekted�r  (Sek�da, 

 2007:14-16).  Padmasana  oturuşunda  harekets�z  bırakılan  bedende  akt�f  olan  tek  kas, 

 karın  kaslarıdır.  Karın  kasları  dışındak�  bütün  kasların  harekets�z  bırakılması,  beyn�n 

 yoğunlaşamasını  sağlamanın  ve  samadh�  (uyanıklık)  hal�n�  sürdüreb�lmen�n  k�l�t 

 noktasıdır.  Japon  �nanışında  k�ş�n�n  ruhsal  gücünün  kaynağı  olarak  kabul  ed�len  tanden 

 (alt  karın),  z�hn�n  kontrolünde  büyük  rol  oynamaktadır.  Zazen  yaparken  doğru  oturuş, 
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 duruşla  b�rl�kte  doğru  nefes  alarak  beden�n  ağırlığı  tanden’  de  yoğunlaştırılır  ve  ger�l�m 

 yaratılır.  Z�h�nsel  faal�yetler�n  denetlenmes�  sürec�nde  tanden’  �n  doğru  kullanılması 

 gerekmekted�r  (Sek�da,  2007:23-30).  Doğru  oturuş,  doğru  nefes  ve  alt  karın  kontrolüyle 

 b�rl�kte d�ng�nleşt�r�len z�h�n,  samadh�  ’ye ulaşarak  sator�  deney�m�n� elde edeb�l�r. 

 Zazen  ,  sator�  'ye  varma  yolundak�  en  öneml�  uygulamalardan  b�r�  olmakla  b�rl�kte  ana 

 gayes�  sator�  'ye  ulaşmak  değ�ld�r.  Zazen  yapan  k�ş�  aydınlanma  ya  da  gerçeğe  kavuşma 

 g�b�  gayeler�  kapılarak  med�tasyon  yaparsa  gerçek  anlamda  zazen  yapıyor  olmaz. 

 Bud�zm'de  vurgulanan  arzuların  yakıcılığı  zazen  yapan  k�ş�ler  �ç�n  de  tehl�kel�  b�r 

 durumdur.  Zazen  'de  k�ş�n�n  sess�z  ve  d�ng�n  b�r  z�h�n  �çer�s�nde  anın  farkına  kalab�lmes� 

 gerek�r.  Gaye  ya  da  arzuların  peş�ndek�  b�r  z�h�n,  berraklığını  kaybederek 

 bulanıklaşacağı  �ç�n  zazen  'le  er�ş�len  durgun  z�h�nde  dağılacaktır.  Bu  nedenle,  z�hn� 

 olab�ld�ğ�nce  yalın  tutmak  zazen  �ç�n  olmazsa  olmazdır.  Bununla  b�rl�kte,  Zen  �çer�s�nde 

 d�ng�n  z�hne  ulaşmak  �ç�n  uygulanan  tek  yol  zazen  �le  sınırlı  değ�ld�r.  Kōan  (Zen 

 b�lmeceler�),  K�nh�n  (yürüme  med�tasyonu)  g�b�  farklı  yöntemler�n  dışında  Japon 

 sanatlarının  b�zzat  kend�ler�  de  Zen'de  vurgulanan  durgun  z�hn�  ortaya  çıkarmayı 

 sağlayan yollardır. 

 4.3. Japon Kültüründe Zen 

 4.3.1. Zen ve Dō 

 Zen’�n  sadece  bacakların  çaprazlanarak  oturulduğu  b�r  med�tasyon  �çer�s�nde,  k�ş�n�n 

 kend�s�n�  tanıma  arayışından  �baret  olduğu  düşünces�  özell�kle  Japon  Zen’�  �ç�n  büyük 

 b�r  yanılgıdır.  Zen,  sadece  med�tasyon  yapan  k�ş�ler  ya  da  b�r  tapınakta  eğ�t�m  alan 

 keş�şler  tarafından  h�ssed�len  b�r  şey  değ�ld�r.  En  temelde,  Japon  düşünces�  ve  ruhuyla 

 bağlantılıdır.  O,  Zendō  ’da  (Zen  med�tasyonu  yapılan  yer)  med�tasyon  yaparak 

 öğren�lmeye  çalışılan  b�r  şey  olmanın  ötes�nde;  b�zzat  hayatın  �çer�s�nde 
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 deney�mlenerek  de  yaşatılan  b�r  şeyd�r.  Özell�kle  sadel�k  ve  bas�tl�ğ�n,  d�ng�nl�k  ve 

 duruluğun  hak�m  olduğu  Japon  sanatlarını  �cra  eden  k�ş�ler�n  ve  onların  eserler�nde 

 aktarılan  ruhu  h�ssedeb�lenler�n  hayatları  �çer�s�nde  yaşayan  Zen;  esasen  Japon 

 yaşamının ve kültürünün kend�s�n� de �fade etmekted�r. 

 Esk�  çağlardan  ber�  dönem�n�n  hak�m  olan  Bud�st  mezhepler�  �le  bağlantılı  olan  Japon 

 kültürü,  g�derek  bunların  tes�r�  altına  gel�şm�şt�r;  fakat  Kamakura  dönem�nde  yen� 

 tanıtılan  Zen  Bud�zm�’n�n  yaygınlaşmasıyla  b�rl�kte  Zen  Bud�zm�’yle  bağlantılı,  Zen 

 kültürü  olarak  �fade  ed�lmes�  gereken  b�r  kültür;  eş�  benzer�  bulunmayan  b�r  kültür 

 grubu  kurulup  gel�şm�şt�r.  Zen  Bud�zm�  esas  olarak;  Ç�n’de  kültürel  olarak  eğ�t�ml�, 

 donanımlı,  b�lg�n  bürokrat  sınıfın  etk�n  b�r  �zdeş�  olarak;  gel�şt�r�len  �l�şk�ye  dayalı, 

 başlangıçta  ş��r  ve  res�m  benzer�  çeş�tl�  kültürlere  eklenmekte  �d�.  Buna  karşın,  Zen’�n 

 tanıtılmasıyla  b�rl�kte  bu  kültürler  de  ayrıca  Japonya’ya  tanıtılmıştır  (N�sh�tan�, 

 1967b:76). 

 Her  ne  kadar  Ç�n  ve  Japonya,  Doğu  Asya  tar�h�  süres�nce  hem  ruhen  hem  de  kültürel 

 bağlamda  b�rb�rler�ne  bağlı  olmuş  olsa  da  Japonya  her  zaman  b�r  noktaya  kadar 

 bağımsız  kalab�lm�şt�r.  Bu  durum  Zen’�n  kabulü  sürec�nde  de  kend�s�n�  gösterm�şt�r. 

 Zen’e  kend�  �mzasını  atan  Japonya’da  bunun  �zler�n�  “Yol”larda  ve  Zen’den  es�nlenen 

 sanatlar  da  göreb�lmek  mümkündür.  Japonya’da  b�rçok  sanat  ve  hünere  “Yol”  (  Dō,  道  ) 

 den�lmekted�r.  Ç�çek  Yolu  (  kadō  ),  Çay  Yolu  (  sadō  ),  kılıç  yolu  (  kendō  ),  Ok  Yolu 

 (  Kyūdō  ),  Kend�n�  Savunma  Yolu  (  jūdō  )  15  ,  Ş��r  Yolu  (  kadō  ),  kal�graf�  (Yazı  Yolu,  Şodō  ) 

 g�b�  sanatların  tamamı  Zen  ruhunu  yansıtmaktadır.  Yolların  ve  sanatların  Zen 

 med�tasyonuyla  olan  �l�şk�s�  �se  k�ş�ye  bağlıdır.  Bu  sanatlar,  Zen  ruhundan  etk�lenseler 

 de  kazanılan  her  sanatsal  başarının  doğruca  aydınlanma  hal�nden  doğduğu  ya  da  bu 

 15  Türkçede,  “Çay  Tören�”  olarak  gördüğümüz  Sad  ō  veya  Çadō  (茶  道);  çay 

 yapma-p�ş�rme aracılığıyla k�ş�n�n z�hn�n�-ruhunu gel�şt�rd�ğ� b�r yoldur. 
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 sanatların  kes�n  olarak  d�nsel  b�r  deney�m  sunduğu  anlamına  da  gelmemekted�r.  Buna 

 karşın,  yolların  ve  sanatların  gel�şt�reb�leceğ�  manev�  b�r  ortam  sağlayan  Zen’�n  yolunda 

 �lerleyerek  bel�rl�  ölçüde  aydınlanma  deney�m�  yaşayan  sanatçılar  da  olmuştur  ( 

 Dumoul�n, 2007:82-83). 

 İnsan  ve  doğanın  mutlak  b�rl�ğ�n�  �fade  eden  Tao  (Japoncada:  Dō  ),  kel�men�n  tam 

 karşılığı  olarak  “Yol”  demekt�r  ve  Ç�n  düşünces�ndek�  öneml�  b�r  kavramdır. 

 Japonya’dak�  Dō  ruhunun  kökler�n�  ant�k  Ç�n’�n  Taocu  �nançlarında  göreb�lmek 

 mümkündür.  Altıncı  yüzyılla  b�rl�kte  Ç�n’den  ödünç  alınan  d�ğer  şeylerle  b�rl�kte 

 Japonya’ya  g�ren  Tao�zm  ,  Zen  Bud�zm�  üzer�ndek�  şek�llend�r�c�  etk�ler�yle  b�rl�kte 

 Japon kültürünü de etk�lem�şt�r (Dav�es ve İkeno, 2002:73). 

 Ç�ncede  Dao  ya  da  Tao  ,  Japoncada  Dō  ’ya  karşılık  gelen  Yol;  felsef�  b�r  tutum,  sanata 

 veya  tekn�k  hak�m�yete  kavuşturan  b�r  d�s�pl�nd�r.  Yol,  tavrı  yüceltt�ğ�  g�b�  estet�k 

 düşüncey�  oluşturan  kanunları  göster�r;  doğayla  ve  evrenle  kurulan  b�rl�ğe  karşı  saygı 

 duyar.  Bu  değerler,  sanatı  med�tasyondan  ayrı  görmeyen  Zen  tak�pç�ler�n�n  paylaştığı 

 değerlerd�r  (Toula  ve  Jean,  2019:72).  Zen  Bud�zm�;  H�nd�stan’da  ve  Güneydoğu 

 Asya’da  gel�şen  Bud�zm’den  farklı  olarak,  tar�h  boyunca  H�nd�stan’dan  Ç�n’e  sonrada 

 Japonya’ya  yaptığı  yolculukta  dönüşerek  günümüzde  Zen  olarak  b�ld�ğ�m�z  hale 

 bürünmüştür. Bu süreçte, Ç�n Tao�zm�’nden de etk�lenm�şt�r  (Towler, 2010:59). 

 Zen  ve  onun  sadece  d�n�  faal�yetler  üzer�ne  eğ�lmeyen  ayrıca  edeb�yat,  res�m,  m�mar�, 

 bahçec�l�k,  Noh  t�yatrosu,  çay  seremon�s�  ve  ç�çek  tasarımı  g�b�  yaratıcı  sanatlarla  ve 

 d�plomas�yle  de  �lg�lenen  keş�şler�;  Ortaçağ  Japon  sanatının  ve  edeb�yatının  en  öneml� 

 kısımlarıyla  bağdaşır  hale  gelm�şt�r.  Bunlara  kend�  ruhunu  aşılamakla  kalmayıp  ayrıca 

 gerçeğ�n  an�  ve  sezg�sel  deney�m�n�n  ve  bu  gerçeğ�n  öğretmenden  öğrenc�ye  doğrudan 

 aktarımının  önem�n�  de  gösterm�şt�r.  Böyles�ne  doğrudan  ve  tereddütsüz  b�r  yaşam  tarzı 

 öğretmes�  neden�yle  Zen;  ayrıca  asker�  sınıf,  Zen  eğ�t�m�  ve  Konfüçyüsçü  sadakat�n 
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 b�rleş�m�nden  oluşan  Buş�dō  üzer�nde  de  güçlü  b�r  etk�  yaratır.  Samurayların  da  b�l�m  ve 

 sanat  dallarında  kapsamlı  b�r  eğ�t�mden  geçmeler�yle  b�rl�kte  Zen,  Japonların  kültürel  ve 

 estet�k  dışavurumu  üzer�ndek�  en  öneml�  etkenlerden  b�r�s�  hal�ne  gel�r  (Dav�es  ve 

 İkeno, 2002:73). 

 4.3.2. Zen ve Buş�dō 

 Japonya'da  Zen,  sadece  Zen  Bud�zm�'n�  tak�p  eden  keş�şler  tarafından  yaşatılan  b�r  şey 

 olmanın  ötes�nde  Japon  kültürünün  ve  Japon  ruhunun  der�nl�kler�nde  yaşayan  b�r  olgu 

 olmuştur.  Batıya  egzot�k  ve  anlaşılmaz  gelen  Japon  görüşünü  besleyen,  o  coğrafyaya 

 kend�ne  has  b�r  doku  katan  b�r  düşüncen�n  parçasıdır.  B�r  Japon  ş��r�  türü  olan  Ha�ku  'dan 

 Japon  res�mler�ne,  budō’dan,  çay  tören�ne  kadar  Japon  kültürünün  b�rçok  noktasında 

 Zen  �zler�ne  rastlanır.  Bu  noktada,  özell�kle  Kamakura  dönem�  �le  b�rl�kte  kültür 

 �çer�s�nde  de  Zen  etk�s�n�n  büyük  oranda  h�ssed�lmes�  buş�  'ler  (savaşçı  sınıfı)  arasında 

 yaygınlaşan Zen görüşünün ben�msenmes�yle paralel olarak �lerlem�şt�r. 

 Zen  en  temelde  Japon  ruhunu  yansıtmaktadır;  fakat  bunun  temel  sebeb�,  Japon 

 topraklarına  varmasıyla  b�rl�kte  Japon  yaşamının  �ç�nde  yeşeren  b�r  ruh  olmasından 

 z�yade  Japon  yaşamının  b�zzat  kend�s�n�n  onu  yansıtmasındandır.  Zen,  Japon 

 coğrafyasıyla  tanışmadan  dah�  Japon  halkı  Zen'�  yansıtan  b�r  yaşam  b�ç�m�n� 

 ben�msemekteyd�.  Nara  ve  He�an  dönem�  �le  b�rl�kte  Bud�zm'�n  özell�kle  Japon  as�ller� 

 arasında  kabul  görüşünün  dışında,  Kamukura  dönem�n�n  başlamasının  ardından 

 buş�  'ler�n hayatına temas eden Zen'� yeşerten de  buş�  ruhu olmuştur (Özhan, 2018:79). 

 1603  yılında  Tokugava  İeyasu  tarafından  Japonya  b�rleşt�r�lm�ş  ve  Edo  dönem�yle 

 b�rl�kte  Japonya'dak�  büyük  savaşlar  da  sona  erm�şt�r.  Bu  nedenle,  Buş�  'ler�n  esk�den 

 olduğu  g�b�  hayatlarını  ortaya  koyarak  savaşma  �ht�yacı  da  ortadan  kalkmış  olur.  En 

 başından  ber�  Buş�'  ler�n  görev�  efend�ler�  �ç�n  düşmanla  savaşmak  olduğundan  savaşın 
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 olmadığı  dönemlerde  nasıl  yaşamaları  gerekt�ğ�  noktasında  sorunla  karşı  karşıya 

 kalırlar.  Böylece,  savaş  olmasa  dah�  o  an  gelene  kadar  aynı  şek�lde  toplum  �çer�s�nde 

 öneml�  poz�syonlarını  koruyup  onurlu  b�r  yaşam  sürmek  �ç�n  b�r  buş�  olmanın  �deal 

 hal�n�  ve  manev�  yolu  arar  hale  gel�rler.  Bu,  "  Buş�  olarak  yaşamanın  doğru  yolu"  olan 

 Buş�dō  'dur.  H�çb�r  şeye  karşı  ölüm  korkusu  duymadan  cesurca  savaşmak,  toplumun  b�r 

 l�der�  olarak  asla  yüz  kızartacak  şeyler  yapmamaya  çalışmak  g�b�  şeyler  Buş�dō  'yu 

 göstermekted�r.  Yalan  söylemen�n,  �nsanları  kandırmanın,  kend�  çıkarı  �ç�n  korkakça 

 �şler yapmanın  Buş�dō  'ya aykırı olduğu kabul ed�l�r  (Mor�ta, 2011: 142-143). 

 Buş�dō  en  temelde  samuraylar  arasındak�  et�kle  �lg�l�d�r.  Bu  ter�m  her  ne  kadar  Edo 

 dönem�ne  kadar  kullanılmamış  olsa  da  Buş�dō  düşünces�  Kamakura  dönem�nde 

 şek�llend�r�lm�ş,  Edo  dönem�nde  Neo-Konfüçyüsçü  �dealler�n  ben�msenmes�yle  b�rl�kte 

 g�tg�de  gel�şerek  Me�c�  Restorasyonu  'ndan  �t�baren  ulusal  ahlakın  dayanağı  hal�ne 

 gelm�şt�r.  Burada  öneml�  olan  b�r  başka  husus  da  şudur  k�;  Buş�dō  sadece  savaşçı 

 ruhuyla  ve  s�lah  kullanma  becer�ler�yle  �lg�l�  olmanın  ötes�nde  efend�ye  duyulan  n�ha� 

 sadakat�,  güçlü  b�r  onur  duygusunu,  görev  sadakat�n�  bunun  yanı  sıra  da  gerekt�ğ�  yerde 

 k�ş�n�n  hayatını  savaşta  veya  b�r  r�tüelde  feda  etme  cesaret�n�  �ç�nde  barındırmaktadır 

 (Dav�es ve İkeno, 2002: 41-42). 

 Dürüstlükle,  sabır  ve  �taatle  hareket  eden  bu  savaşçılar;  ver�len  em�rler�  gönüllü  ve 

 kararlı  b�r  şek�lde  yer�ne  get�r�rler.  Savaşçıların  saldırgan  güdüler�n�  kontrol  etmey� 

 sağlayan  �se,  �çsel  sükunetler�d�r.  Z�hn�  boşaltmak,  kafayı  düşüncelerle  bulandırmamak, 

 hem  rak�pten  hem  de  kend�nden  sıyrılmak,  her  an  ölüme  hazır  b�r  şek�lde  yaşamak, 

 samurayın tutumlarıdır (Toula  ve Jean, 2019:74). 

 Samuraylar  ölümle  yaptıkları  karşılaşmanın  üstes�nden  geleb�lmek  �ç�n  Zen'den 

 faydalanmıştır.  Ölüm  karşısında  gösterd�ğ�  baş  eğmeyen,  yürekl�  tavrı  �le  sadece 
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 askerler�  etk�lemekle  kalmayıp  tüm  Japon  halkını  da  etk�leyen  Zen,  yaşam-ölüm  �k�lem� 

 karşısında samuraylara  muş�n  '� öğreterek onları desteklem�şt�r  (Güvenç, 2002:201). 

 Muş�n  ,  esasında  "h�ç"  veya  "yok"  anlamına  gelen  mu  ve  "z�h�n,  ruh"  ya  da  "gönül" 

 anlamına  gelen  ş�n  kel�meler�n�n  b�rleş�m�nden  oluşan  b�r  kel�med�r.  Muş�n  genell�kle, 

 "z�h�ns�z"  ya  da  "z�h�n  dışı"  olarak  tercüme  ed�l�r  ve  bens�zl�ğ�  �fade  eder.  D�ğer  b�r 

 anlamda,  tüm  z�h�nsel  yükler�nden  bütünüyle  kurtulmuş  b�r  z�hn�  �şaret  eden  muş�n  , 

 egonun  yan  sıra  "b�lg�"  olarak  kavradığımız  d�ğer  tüm  bellek  bölümler�n�n,  parçalarının 

 z�h�nden  yok  ed�ld�ğ�  z�h�nsel  durumu  �şaret  eden  b�r  Zen  kavramıdır.  Bu  z�h�n  durumu; 

 Japon  sanatçılarının,  peyzaj  tasarımcılarının  ve  kılıç  ustası  samurayların  geleneksel 

 olarak;  egolarının  ve  yerleşm�ş  f�k�rler�n�n  eylemler�ne  karışmasının  önüne  geçmek  �ç�n 

 gayret ett�kler� şeyd�r (De, 2006:45). 

 Dünyayı  ya  da  d�ğer  k�ş�ler�  yargılarken  yolunu  kaybetmeyen  b�r  düşünce  yapısını 

 gösteren  muş�n'  e  g�den  yol,  �nsanı  değer  yargısından  uzaklaştıp  z�h�ns�zl�ğ�n  z�hn�ne 

 doğru  götürür.  Muş�n  durumundak�  z�h�nler  özgürdür.  Her  şey�n  ş�md�  olduğunun 

 ötes�nde  farklı  b�r  şey  olmasını  �stemeyen  savaşçının  z�hn�  özgür  b�r  z�h�nd�r.  Sürekl� 

 olarak  kabullenme  durumu  �ç�nde  yaşayan  savaşçılar,  önceden  ed�nd�kler�  b�lg�lere  göre 

 karar  vermekle  sınırlı  değ�ld�r.  Savaşçılar,  b�r  saldırı  anında  uygun  b�r  karşı  saldırı 

 olduğuna  medet  umdukları  şeye  güvenmeks�z�n;  düşmanın  �lerley�ş�ne  karşı  atak 

 yapmak �ç�n uygun hareketlerle �lerleme yeteneğ�ne er�ş�rler (Shaw, 1999:137-139). 

 Muş�n  g�b�  Zen  kavramları;  düşünceler�n  boyunduruğundan  z�hn�n�  arındıran 

 savaşçıların,  arı  z�hn�n�n  sak�nl�ğ�  �çer�s�nde  hareket  etmeler�nde,  savaşmalarında 

 yardımcı  olur.  Her  an  ölümle  yüzleşen  samurayların  korkusuz  b�r  ruhla  savaşmaları  �ç�n 

 z�h�nler�n�  nasıl  eğ�tecekler�n�  göster�r.  Sadece  f�z�ksel  eğ�t�m�n�  değ�l  z�h�nsel  eğ�t�m�n� 

 de  �lerleten  savaşçılar  g�derek  özgürleş�r.  Düşüncelere  takılıp  kalmayan,  önyargılardan 

 ve  korkulardan  arınmış  boş  z�hn�,  muş�n  '�  elde  eden  savaşçıların  z�h�nler�  g�b�  bedenler� 
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 de  özgürce  hareket  etmeye  başlar.  Akış  �çer�s�ndek�  z�h�nle  ed�nd�ğ�  doğal  ve  spontane 

 hareket  etme  becer�s�yle  rak�b�ne  �lerleyen  samuray  �ç�n  artık  ben'�n  varlığı  g�derek  b�r 

 yanılsama  hal�ne  bürünür.  Z�hn�n  vardığı  bu  nokta,  Zen’den  beslenen  Budō  ve 

 Buş�dō’  yu  tak�p  eden  samuraylar  �ç�n  gerekl�  görüldüğü  kadar  kılıç  yolunda 

 yürüyenler�n �ç�n de elzemd�r. 

 4.3.3. Zen ve Kendo 

 Kendo,  doğru  kılıç  kullanımı  aracılığıyla  k�ş�n�n  karakter�n�  d�s�pl�n  etmes�ne  yönel�k 

 b�r  araçtır.  Kendo’da  doğru  kılıç  kullanımı  �ç�n  gereken  z�h�nsel  olgunlaşma  �se  Zen’�n 

 Kendo’ya  kattıkları  �le  sağlanır.  K�ş�n�n  kend�s�n�  görmes�n�;  böylece  gerçekte  olduğu 

 şey�  �drak  etmes�n�  sağlayan  Zen,  kendoka  (kendo  uygulayıcısı)  �ç�n  rak�ple  mücadele 

 etme  sürec�nde  gereken  farkındalığı  keşfetmen�n  anahtarını  sunar.  Bunun  dışında, 

 karşılaşma  esnasında  beklen�len  hızlı  tepk�  vereb�lme  yeteneğ�  �ç�n  de  k�ş�n�n  z�hn�n� 

 ehl�leşt�rme  yolunu  açar.  Düşünceler�n  es�r�  olmadan  anda  kalab�lmey�,  böylece  boş 

 z�h�nle  tanışarak  kend�  �ç�ne  yöneleb�lmey�  sağlayan  Zen;  �nsanların  hak�kat� 

 görmeler�ne yardım etme yolunda kendo �le beraber yürümekted�r. 

 Japonca  剣  道  olarak  yazılan  kendo  ter�m�,  kel�men�n  tam  anlamıyla  “Kılıç  Yolu” 

 anlamına  gel�r.  Kendo,  ş�na�  (bambu  kılıç)  kullanımı  �le  karakter�ze  ed�len  ve 

 Japonca'da  武  道  olarak  yazılan  Budō  ’nun  b�r  dalı  olarak  kabul  ed�lmekted�r.  “Bu  ” 

 olarak  telaffuz  ed�len  �lk  karakter;  “武  ”,  asker�  güç  veya  stratej�  anlamına  gel�r.  İk�nc� 

 karakter;  “道  ”,  “dō”  olarak  telaffuz  ed�l�r  ve  karakter;  kurs�yerler�n  f�z�ksel,  tekn�k 

 veya  z�h�nsel  olarak  tak�p  etmeler�  gereken  b�r  yönü  �fade  eder.  Karakter  ayrıca,  öz 

 d�s�pl�n  yoluyla  �nsanlığı  gel�şt�rmen�n  b�r  yolunu  veya  günlük  yaşam  standartlarına 

 uygulanab�l�r b�r �lkey� de göster�r (Sato, 2011:1). 
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 Görsel 2:  Kendo G�ys�ler� ve Ek�pmanları  (Sasamar� ve Warner, 1989:71) 

 Kendo'da  karşı  karşıya  gelme  ve  asla  ger�  adım  atmama  kavramlarına  değer  ver�l�r. 

 Ps�koloj�k  baskının  olmadığı  normal  b�r  ortamda;  �nsanların  b�lg�y�  düzgün  b�r  şek�lde 

 �şlemes�,  sağduyulu  b�r  yargıda  bulunması  ve  hızlı  b�r  şek�lde  hareket  etmes�  beklen�r. 

 Bununla  b�rl�kte;  kendo'da  uygulayıcıların,  b�rb�rler�ne  yaklaştıkları  ve  b�rb�rler�ne 

 ps�koloj�k  baskı  uyguladıkları  anormal  b�r  ortamda  normal  davranmaları  gerekmekted�r. 

 Kendo  eğ�t�m�,  basıncı  daha  fazla  enerj�ye  dönüştürme  yeteneğ�n�  gel�şt�rmey�  amaçlar. 

 Bu  yeteneğ�n,  güçlüğü  fırsata  dönüştürme  yeteneğ�ne  tekabül  ett�ğ�  kabul  ed�l�r  (Obok�, 

 2015:70). 

 Kendo’da,  Jūdō’ya  (Cūdō)  da  öncülük  eden  ve  günümüzde  b�rçok  savaş  sanatları 

 s�stem�nde  kullanılan  kyū/dan  sıralama  s�stem�n�  kullanmaktadır.  D�ğer  Budō  ’ların 

 çoğundan  farklı  olarak  kendo’da  sıralamayı  göstermek  �ç�n  renkl�  b�r  kemer  s�stem� 

 kullanmaz.  Kendo'da  sıralama  sev�yeler�  performans  üzer�nden  göster�l�r.  Yen� 

 başlayanlar  altıncı  kyū  'dan  başlar  ve  g�derek  beş,  dört,  üç,  �k�  ve  b�r  kyū  sev�yeler�ne 

 doğru  yüksel�r.  Bu  noktada,  Kendo  uygulayıcıları,  d�ğer  savaş  sanatlarında  s�yah 

 kuşağın  ver�ld�ğ�  nokta  olan  “dan”  sıralamasına  g�rmeye  hak  kazanırlar.  Dan  sev�yeler�, 
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 sayısal  olarak  onuncu  dan  'a  kadar  �lerler.  Dördüncü  �la  altıncı  dan  sev�yeler�ndek�  b�r 

 k�ş�  renş�  unvanını  almaya  hak  kazanır.  Sek�z�nc�  �la  onuncu  dan  arasındak�  b�r 

 kendocuya �se  hanş  � fahr� unvanı ver�l�r (Donohue,  J. ve Donohue, M., 1999:17). 

 Kendo  maçları,  dört  olası  hedef  alanına  atılan  en  �y�  üç  puana  göre  bel�rlen�r.Bunlar; 

 kafa  (men)  ,  gövde  (do)  ,  b�lekler  (kote)  ve  boğaz  (tsuk�)  d�r.  Maçların  üç  hakem�  vardır 

 ve  bunlardan  �k�s�  kırmızı  veya  beyaz  oyuncu  �ç�n  bayrak  kaldırırsa  b�r  tekn�k 

 doğrulanır.  İk�  geçerl�  puan  alan  �lk  kendoka  (kendo  uygulayıcısı)  maçı  kazanır.  Kılıcın 

 sadece  hedef  bölgeye  dokunması  yeterl�  değ�ld�r.  Karşılanması  gereken  kurallar  katı 

 kr�terlere  sah�pt�r.  Geçerl�  b�r  puan,  yalnızca;  bıçak  doğru  kesme  açısındayken  bambu 

 kılıcın  "darbe  bölümü"  kullanılarak  bel�rlenen  hedeflere  doğru  b�r  vuruş  veya  �tme 

 yapıldıktan  sonra  ver�l�r.  Vuruş  veya  �tme;  “doğru  duruş”,  beden-z�h�n  ve  kılıç  b�rl�ğ� 

 �le;  ayrıca  da  “coşkun  ruh”  �le  yapılmalı  ve  ardından  zanş�n  tarafından  tak�p  ed�lmel�d�r 

 (Bennett, 2017: 29-30). 

 Zanş�n  (残  心)  ;  b�r  savaşçının  hayatta  kalmak  �ç�n  tüm  savaş  alanının  farkında  olması 

 gerekt�ğ�  g�b�,  etrafınızdak�  her  şey�n  sak�nce  farkında  olduğunuz  doğaüstü  b�r  duruma 

 atıfta  bulunur.  Muş�n  üzer�ne  kuruludur.  Sadece  savaş  g�b�  b�r  ölüm  kalım  durumunda 

 değ�l,  herhang�  b�r  karar  ver�lmes�  gerekt�ğ�nde  çok  öneml�d�r  (Veltr�,  2017:25). 

 Kendoka  �ç�n  zanş�n  ,  b�r  yarışmanın  sıcağında  b�le  odaklanma;  �y�  tekn�k  ve  duygusal 

 kontrol  serg�leyen  b�r  tür  tak�p  anlamına  gel�r.  İy�  b�r  zanş�n  göster�s�  olmadan  kendoka  , 

 rak�b�ne  ne  kadar  vurursa  vursun  b�r  maçta  puan  almayacaktır  (Donohue  J.  ve  Donohue 

 M., 1999:89). 

 B�rçok  �çgüdüsel  eylemde  olduğu  g�b�  �nsanlar  �ç�n  zorluk;  f�z�ksel,  z�h�nsel  ve  ruhsal 

 olarak  davranışlarını  nasıl  yönlend�recekler�n�  ve  kontrol  edecekler�n�  öğrenmekt�r. 

 İnsan  olmak,  �çgüdüler�m�z�  ve  duygularımızı  kontrol  altında  tutmayı  öğrenmekt�r. 

 Zanş�n  ,  bu  tür  b�r  kontrolü  teşv�k  ett�ğ�m�z  b�r  öğret�d�r.  Zanş�n  ,  Buş�dō  'da  (Samurayın 
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 Yolu)  canlılığın  temel�d�r.  Bu  sayede  zanş�n  ,  budō  'nun  da  can  damarıdır  (Bennett, 

 2017:37). 

 Buna  karşın  Kendo;  Japonya'nın  feodal  kılıç  ustaları,  buş�  veya  samuray  tarafından 

 uygulanan  sanatla  aynı  değ�ld�r.  Bu  sanatlardan  gel�şen  modern  b�r  s�stemd�r;  ama 

 oldukça  farklıdır.  Kendo'nun  kuralları  vardır,  savaşta  �se  kurallar  yoktur.  Kendo’da 

 kullanılan  zırh  (b  ō  gu)  samurayların  savaşlarda  kullandıkları  zırhtan  farklıdır.  Aynı 

 şek�lde  kendo’dak�  duruş  ve  hareketler;  kendoka  'nın  (Kendo  uygulayıcıları)  �ç 

 mekanlarda,  parke  zem�n  üzer�nde  antrenman  yapacağı  şek�lde  oluşturulmuştur.  Feodal 

 savaşçılarsa  savaş  meydanlarında  savaşmaktaydılar.  Kendo'da  bu  ve  benzerler�  g�b� 

 tekn�ğ�n  ve  ek�pmanın  gel�ş�m�n�  etk�leyen  b�rkaç  husus  bulunmaktadır.  Her  ne  kadar 

 modern  budō  feodal  öncüller�nden  büyük  oranda  değ�şm�ş  olsa  da,  bu  onları  değers�z 

 kılmaz.  Geçm�ş�n  canlı  b�r  hatırlatıcısı  olan  Kendo,  modern  koşullara  uyum  sürec�nde 

 geç�rd�ğ�  değ�ş�mler  neden�yle  günümüzde  de  �nsan  yaşamına  katkı  sağlamaya  devam 

 etmekted�r.  Kendo,  feodal  samuraylarla  özde  değ�l,  ruhta  bağlantılıdır  (Donohue  J.  ve 

 Donohue M. , 1999: 2-3). 

 Görsel 3:  Zırhlarını G�yen Kendoka’lar (Sasamar� ve  Warner, 1989:66) 
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 Kılıç  �lkeler�n�n  uygulanması  yoluyla  �nsan  karakter�n�  d�s�pl�ne  eden  Kendo'nun 

 amacı;  z�hn�  ve  beden�  şek�llend�rmek,  güçlü  b�r  ruh  gel�şt�rmek  ve  doğru,  katı  b�r 

 eğ�t�m  yoluyla  gel�şmek  �ç�n  çabalamaktır.  Kendo;  �nsan  nezaket�ne  ve  onuruna  saygı 

 duymak,  başkalarıyla  sam�m�yetle  �l�şk�  kurmak  ve  sonsuza  dek  kend�n�  gel�şt�rmey� 

 sürdürmekt�r.  Bu,  k�ş�n�n  ülkes�n�  ve  toplumu  sevmes�n�;  kültürün  gel�şmes�ne  katkıda 

 bulunmasını  ve  tüm  halklar  arasında  barış  ve  refahın  teşv�k  ed�lmes�n�  sağlayacaktır 

 (Qu�nlan, 2011:4). 

 Kendo  eğ�t�m�n�n  kend�s�;  b�rey�n  kend�s�n�  anlaması,  kend�s�n�  kurtarması, 

 kend�s�n�  yöneteb�lmes�,  aklına,  davranışlarına  hak�m  olab�lmes�  �le  �lg�l�yken 

 dōcō  kültürünü  çalışması;  b�rey�n  toplum  �çer�s�nde  bu  davranışları  neden 

 kullanması  gerekt�ğ�n�n,  neden  kend�s�n�  sorumluluk  altına,  zor  �şler�n  altına 

 sokması  gerekt�ğ�n�n  veya  zor  şeylerden  kaçmaması  gerekt�ğ�n�n  cevabıdır.  Lak�n 

 n�hayet�nde,  bunun  b�r  araç  olduğunu  unutmamak  lazım.  Sonuçta  bunu  b�r 

 şek�lde  kend�m�z�  gel�şt�rmek  �ç�n  yapıyoruz  ve  toplum  �çer�s�nde  daha  hayırlı 

 b�r�s�  olab�lmek  �ç�n  yapıyoruz;  ancak  şunu  unutmamak  lazım  k�  k�ş�n�n  bu  yola 

 g�reb�lmes�  �ç�n  öncel�kle  gel�şt�r�leb�lecek  b�r  şeylere  �ht�yacı  olduğunu 

 düşünmes�  gerek�yor.  Kend�s�n�  mükemmel  kabul  eden,  kend�s�nde  b�r  hata 

 görmeyen,  kend�s�nde  gel�şt�r�lmes�,  düzelt�lmes�,  �y�leşt�r�lmes�  gereken  b�r 

 şeyler  olduğuna  �nanmayan  �nsanlar  �ç�n  bu  söyled�kler�m�z  çok  anlamsızdır. 

 (K2) 

 Modern  Kendo  heyecan  ver�c�  b�r  spor  ve  f�z�ksel  egzers�z  olarak  görüleb�lse  de,  aynı 

 zamanda  ahlak�  ve  felsef�  yönlerle  de  der�nden  �l�şk�l�d�r.  Doğru  uygulama  kuralları  Zen 

 felsefes�nden  etk�len�r  ve  k�ş�n�n  z�hn�n�  gel�şt�rmen�n  b�r  yolu  olarak  vurgulanır. 

 B�r�nc�l  amaç,  kılıcı  çalışarak  kend�n�  gel�şt�rmekt�r.  Esk�  b�r  kılıç  ustası  veya  modern 

 b�r  kendoka  ,  “rak�pler�n�  kontrol  etmek  �ç�n  değ�l,  kend�ler�n�  kontrol  etmek  �ç�n  kılıcı 

 kullanab�l�r” (Jok�nen, 2005:15). 
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 Görsel 4:  Dōcō’da prat�k yapan Kendoka’lar  (Sasamar� ve Warner, 1989:67) 

 Kılıcın  Yolu  sadece  tekn�kler  konusunda  eğ�t�m  almayı  değ�l,  aynı  zamanda  onur 

 kurallarına  göre  yaşamayı  da  �çer�r.  B�r  samurayın;  üç  erdem�  cesur  b�r  z�h�n,  sadakat  ve 

 görev  duygusu  olmuştur  Savaş  tekn�kler�  böylece  Zen  yolunu  �lerletmek  �ç�n  b�r  araç 

 hal�ne  gelm�şt�r.  Günlük  yaşamının  her  anında  ölümü  anlayan  ve  kabul  eden  k�ş�,  kılıç 

 ustası  hal�ne  gelm�şt�r;  ancak  Zen  felsefes�nde  z�h�n  ve  beden  ayrımı  olmadığı  �ç�n, 

 z�hn�n  yet�şt�r�lmes�  aslında  tekn�kler�n  gel�şt�r�lmes�d�r  ve  bunun  ters�  �ç�n  de  geçerl�d�r. 

 (Jok�nen, 2005:15). 
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 5. BÖLÜM 

 KENDO’DA ZEN’İ DENEYİMLEMEK 

 5.1. Alan Çalışması 

 Bu  çalışmanın  etnograf�k  araştırma  üzer�nden  yaklaştığı  temel  olgular,  Zen  ve 

 Kendo’dur.  Bu  çalışmada  kabaca;  Zen  öğret�ler�n�n  ve  düşününce  b�ç�mler�n�n  Kendo 

 �çer�s�ndek�  yansımaları,  Türk�ye’dek�  uygulayıcılarının  deney�mler�  üzer�nden 

 değerlend�r�lmeye  çalışılmıştır.  Bu  anlamda;  Türk�ye’de  Kendo  eğ�t�m�  alan  10 

 kendoka  ’nın  z�h�nsel  ve  karakter  yönlü  gel�ş�mler�n�  ayrıca,  f�z�ksel  ve  sağlık  boyutlu 

 değ�ş�mler�n�  �ncelemeye  yönel�k  açık  uçlu  sorular  sorulmuştur.  Bu  alanlara  ek  olarak, 

 Kendo  �çer�s�ndek�  Zen  yansımalarını  daha  �y�  kavrayab�lmeye  yönel�k;  zanş�n  ,  muş�n  , 

 ş�ka�  ,  seme  g�b�  Kendo  ve  Budō  ’da  vurgulanılan  kavramları  kapsayacak  sorular 

 sorulmuştur.  Çalışmaya  katılan  10  katılımcıdan  üçü  �le  b�rer  hafta,  4  k�ş�  �le  üçer  hafta, 

 kalan  3  k�ş�  �le  de  altışar  hafta  görüşmeler  yapılmıştır.  Görüşmelere  başlamadan  önce 

 katılımcılara  “Aydınlatılmış  Onam  Formu”  tesl�m  ed�lerek  hem  çalışmaya  katılan 

 gönüllüler�n  hem  de  araştırmacının  güvenl�ğ�  sağlanmaya  çalışılmıştır.  Çalışmanın 

 başladığı  dönem  yaşanan  pandem�  sürec�  neden�yle  çalışmada  yapılacak  olan 

 görüşmeler�n  �nternet  üzer�nden  yapılması,  katılımcıların  sağlıklarını  r�ske  atmamak  �ç�n 

 terc�h  ed�lm�şt�r.  Her  ne  kadar  çalışmanın  �lerleyen  sürec�nde  pandem�  kısıtlamaları 

 kaldırılmış  olsa  da  alan  çalışmasının  planlandığı  şek�lde  devam  ett�r�lmes�  uygun 

 görülmüştür.  Bu  bağlamda,  sadece  b�r  katılımcı  �le  yüz  yüze  olacak  şek�lde  görüşmeler 

 �nternet  üzer�nden  ses  ve  görüntü  paylaşımıyla  yapılmış  ve  yaklaşık  olarak  1  saat 

 sürmüştür;  fakat  araştırma  konusunun  �çer�s�nde  der�n  anlamlar  barındıran  b�r  konu 

 olması  neden�yle  yer  yer  görüşme  süres�  uzatılmıştır.  Yaklaşık  olarak  6  ay  süren  alan 
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 çalışması  net�ces�nde  katılımcılardan  elde  ed�len  ver�ler,  görüşmeler  boyunca  yapılan 

 ses kayıtlarının deş�fre ed�lmes� �le b�rl�kte çalışmanın �çer�s�ne aktarılmıştır. 

 Araştırmacının  mezun  olduğu  l�sans  dalının  Japon  D�l�  ve  Edeb�yatı  oluşu  her  ne  kadar 

 Japon  kültürünü  �nceleme  ve  Japonca  kaynak  kullanımı  konusunda  fayda  sağlamış  olsa 

 da  Halkb�l�m�  �çer�s�nde  kullanılan  temel  araştırma  yöntemler�ne  yeter�  kadar  hak�m 

 olamayışı  sebeb�yle  özell�kle  alan  çalışması  süres�nce  sorunlar  yaşamasını  kaçınılmaz 

 kılmıştır.  Araştırmacının  etnograf�k  b�r  araştırma  yapma  konusundak�  tecrübes�zl�ğ�  ve 

 araştırma  konusunu  olan  Kendo  �le  doğrudan  b�r  bağlantısı  bulunmaması  neden�yle 

 çalışmanın  başlarında  sıkıntılar  yaşanmış  olsa  da,  özell�kle  katılımcıların  gösterm�ş 

 olduğu  �lg�yle  b�rl�kte  bu  engeller  g�derek  aşılmıştır.  Araştırmacı  her  yapılan  görüşmede 

 hem  etnograf�k  araştırmaya  da�r  tecrübes�n�  hem  de  Kendo’ya  da�r  b�lg�s�n�  artırarak 

 araştırmayı  daha  sağlıklı  b�r  eksende  yürüteb�lm�şt�r.  Bu  anlamda,  daha  öncede 

 bahsett�ğ�m�z  şek�lde  araştırmacının  Japon  D�l�  ve  Edeb�yatı  l�sansından  gel�yor  oluşu 

 çalışmanın  alan  araştırması  sürec�nde  engellerle  karşılaşmasına  sebep  olmuşsa  da,  bu 

 yetk�nl�ğ�  sayes�nde  d�s�pl�nlerarası  b�r  yaklaşımla  Japon  kültürüne  a�t  b�r  değer�n 

 Halkb�l�m ölçeğ�nde �nceleneb�lmes�n� sağlamıştır. 

 Bu  bölümün  devamında;  katılımcılardan  ed�n�len  b�lg�ler  çerçeves�nde  gerçekleşt�r�len 

 alan  araştırmasına  yer  ver�lecek  ve  bu  bağlamda  �lk  olarak,  çalışmanın  devamında 

 karşımıza çıkacak  olan  kendo ter�mler� ve kavramları ele alınacaktır. 

 5.2. Kendo’dak� Ter�mler ve Kavramlar 

 Bōgu ((防具):  Kendo zırhı.  Men  ,  Kote  ,  Dō  ve  Tare  olarak  dört parçadan oluşup; kafa, 

 el, gövde ve bel bölges�n� korumak �ç�n kullanılır. 
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 Budō (武道):  武 (Bu)  “Asker� güç, stratej�” ve  道 (Dō)  “Yol” kel�meler�n�n 

 b�rleş�m�nden oluşup, Japon savaşçı sınıfının tak�p ett�ğ� �lkelere ve bu �lkelere dayalı 

 eylemlere karşılık gel�r. Kendo,  Budō  ’nun b�r dalı  olarak kabul ed�lmekted�r. 

 Buş�dō (武士道):  武士 (Buş�, Savaşçı)  olarak yaşamanın  doğru yolu 

 Dō (道):  Yol 

 D  ō (胴):  Gövde, Kendo’da göğüs bölges�n� korumak �ç�n  kullanılan zırh 

 Dōcō (道場):  Çalışma alanı,  Budō  çalışmalarının yapıldığı  yer 

 Fudōş�n (不動心):  Harekets�z z�h�n. Dış etkenler, duygular,  düşünceler tarafından 

 hareket ett�r�lemeyen z�h�n. Sak�n z�h�n 

 Gōg� (合議):  İst�şare 

 Hansoku (反則):  Faul 

 He�cōş�n (平常心):  Sıradan, olağan z�h�n 

 H�nkaku (品格):  Kal�te, �t�bar 

 İppon Tor�keş� (一本取り消し):  Puan �ptal� 

 Kamae (構え):  Duruş, poz�syon 

 Ke�ko (稽古):  Eğ�t�m, antrenman 

 Ken (剣):  Kılıç 

 Kendōka (剣道家):  Kendo yapan k�ş�, kendocu 

 Kencutsu (剣術):  Kılıç kullanma tekn�kler� 

 K� (気):  Enerj�, ruh, z�h�n 

 K�a� (気合): “  Enerj�”ler�n “B�rleşme”s�. Ses �le mücadele  ruhunu gösterme 

 K�-Ken-Ta�-İ buçç� (気剣体一致):  Ruh-Kılıç-Beden b�rl�ğ�. 

 Kote  (小手):  Kolun ön tarafı. Kendo’da kullanılan koruyucu  eld�venler 

 Men (面):  Yüz, maske. Kendo’da kullanılan koruyucu  başlık 

 Mokusō (黙想):  Kendo antrenmanın başında ve sonunda  yapılan med�tasyon 
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 Mu (無):  H�çl�k, yokluk. Olmama. 

 Muş�n (無心):  Z�h�ns�zl�k 

 San Sappō (三殺法) :  “Üç”, “Öldürme” “Tekn�k” kel�meler�n�n  b�rleş�m�nden oluşup 

 rak�b�n kılıcını, tekn�ğ�n� ve ruhunu kırmak anlamına gel�r. 

 Seme (攻め):  Atak 

 Se�za (正座):  Kendo antrenmanın başında ve sonunda yapılan  med�tasyon 

 Ş�a� (試合):  Karşılaşma, maç 

 Ş�ka� (四戒):  Z�hn�n dört hastalığı (korku, şaşırma,  kafa karışıklığı, tereddüt) 

 Ş�na� (竹刀):  Bambu kılıç. 

 Ş�ş�n (止心):  Durgun z�h�n 

 Tame (溜め):  B�r�kt�rmek.  Seme  ’n�n devam ett�r�leb�lmes�  �ç�n enerj�n�n ve z�hn�n 

 korunması 

 Tare (垂):  Kendo’da bel bölges�n� korumak �ç�n kullanılan  zırh 

 Tsuk� (突き):  İtme. Boğaza yapılan vuruş. 

 Vaza (技):  Tekn�k 

 Zanş�n (残心):  F�z�ksel ve z�h�nsel olarak her şeye  hazır olma, farkında olma 

 5.3. Kendo’da Zen Dey�mler� 

 K�ş�n�n  z�hn�n�,  beden�n�,  karakter�n�  gel�şt�rmes�ne  yardımcı  olan  Kendo;  kılıcın 

 �lkeler�  �le  b�rl�kte  kılıç,  z�h�n  ve  beden  uyumunu  kurmaya  çalışır.  Kılıcı  doğru 

 kullanmanın  �lkeler�n�  tak�p  ederek  z�hn�  gel�şt�rmek,  bu  sayede  de  kend�n�  gel�şt�rmek 

 Kendo  eğ�t�m�n�n  b�r  parçasıdır.  Kendo’da  amaç  b�r  rak�ple  g�r�len  mücadeley� 

 kazanmanın  ötes�nde  k�ş�n�n  kend�s�yle  verd�ğ�  mücadelede  yürüyeb�lmes�d�r.  Bu  yolda 

 yürüyeb�lmek  �ç�n  gereken  z�h�nsel  olgunluğu  �nşa  eden  basamaklardan  b�r�s�  ve  belk� 

 de en öneml�s� Zen’d�r. 
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 Yaptığınız  kendo,  duruşunuz,  kılıç  tutuşunuz  ne  yaparsanız  yapın,  yaptığınız  her 

 şey s�z�n k�ş�l�ğ�n�z� yansıtır. Tamamen b�r ayna.  (K1) 

 Kendo'da  her  hareket�n  sen�  anlatıyor.  Sen�n  hayata  bakış  açını  anlatıyor.  Sen�n 

 k�ş�l�ğ�n�  anlatıyor.  Bunu  b�rçok  k�ş�yle  konuştum.  Herkes�n  görüşü  bu.  Kendo 

 k�ş�n�n  �ç�ne  b�r  ayna,  b�r  pencere  (açıyor).  Rak�b�ne  karşı  duyduğun 

 tereddütler�n,  ona  karşı  duruşun  tamamen  sen�n  kend�n.  Rak�b�n  sana 

 saldırırken  el�n  kalkıyor  mu  b�r  anda  havaya,  pan�kle.  O,  sen�n  hayatında  da 

 gösterd�ğ�n  b�r  davranış.  Bence  kendo'nun  Zen  yanı,  kend�n�  gel�şt�ren  yanı  esas 

 bu.  Kendo'yu  bence  en  güzel  öğret�m  aracı  yapan  da  bu;  çünkü  rak�p  gerçek 

 hayatı tems�l ed�yor g�b�. O ş�a� (maç), gerçek hayat. (K8) 

 Görsel  5:  11  Ağustos  1956'da  düzenlenen  Üçüncü  L�seler  Arası  Ulusal  Kendo  ve 

 Sh�na�-kyōg� Şamp�yonaları'ndan b�r fotoğraf (Bennett, 2015:179) 

 Her  ne  kadar  Zen’�n  de  Kendo’nun  da  yapmaya  çalıştığı  şey  k�ş�n�n  kend�s�n� 

 gel�şt�rmes�  olsa  da  bu,  bu  yolda  yürüyen  herkes�n  başarab�ld�ğ�  ya  da  başarmaya  terc�h 

 ett�ğ�  b�r  şey  değ�ld�r.  Kendo;  k�ş�n�n  gel�şmes�  sürec�nde  onu  zorlu  b�r  yoldan  geç�rerek 

 korkularıyla,  kaygılarıyla,  üzüntüler�yle  dahası  kend�s�yle  yüzleşt�rmek  zorunda  bırakır. 

 Herkes�n  kolaylıkla  yürüyemed�ğ�  bu  yolda  �lerleyen  k�ş�ler,  farklı  deney�mlere  atılarak 

 99 



 kend�ler�n�  keşfederler.  Bu  çalışmada,  Türk�ye'de  eğ�t�m  almış  kendoka  ’ların  Kendo  �le 

 b�rl�kte  kend�ler�ne  keşfetme  süreçler�  üzer�nden  Zen  �le  olan  temasları;  Zen’den  nasıl 

 faydalandıkları  tesp�t  ed�lmeye  çalışılacaktır.  Farklı  sev�yelerden  10  kendoka  ’nın  yer 

 aldığı  bu  çalışmada,  her  b�r  k�ş�n�n  kend�  yolculuğunda  neler  yaşadıkları  keşfed�lmeye 

 çalışılmıştır.  Çalışmaya  katılan  katılımcılardan  alınan  b�lg�ler,  tecrübe  ve  Kendo’dak� 

 yeterl�l�k sev�yeler�ne göre  aşağıdak� tabloda sıralanmıştır. 

 Tablo 1: Katılımcı L�stes� 

 Katılımcılar  Tecrübe  Kyū/Dan Sev�yes�  C�ns�yet 

 K1  19 yıl  Dan 5  Erkek 

 K2  19 yıl  Dan 5  Erkek 

 K3  14 yıl  Dan 3  Erkek 

 K4  10 yıl  Dan 3  Kadın 

 K5  8 yıl  Dan 3  Erkek 

 K6  6 yıl  Dan 3  Kadın 

 K7  6 yıl  Dan 2  Erkek 

 K8  1,5 yıl  Kyū 1  Erkek 

 K9  2 yıl  Kyū 2  Kadın 

 K10  20 yıl  -  - 
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 5.3.1. Z�hn�n Dört Hastalığı 

 Kendo,  b�reylere  kend�  gel�ş�mler�yle  �lg�l�  yol  göster�rken  araç  olarak  kendoka  ’lardan 

 da  faydalanır.  B�r  kendoka  prat�k  esnasında  kend�s�n�  gel�şt�r�rken  rak�b�n�n  gel�ş�m�n� 

 de  tet�klemekted�r.  Bunu  sağlayab�lmek  �ç�nse  k�ş�n�n  z�hnen  ve  bedenen  rak�b�yle 

 temas  kurması  gerekmekted�r.  Z�hn�  o  an  rak�b�yle  bütünleşmeyen,  başka  konularda 

 yoğunlaşarak  g�derek  karşılaşmadan  uzaklaşan  b�r  kendoka  ’nın  kend�s�  ver�m 

 alamayacağı  g�b�  rak�b�ne  de  b�r  şey  katamamış  olacaktır.  Bu  sorunun  ortadan  kalkması, 

 kendoka  ’nın  bel�rl�  b�r  z�h�nsel  olgunluğu  elde  etmes�yle  mümkündür.  Bu  z�h�nsel 

 olgunlaşma  �ç�n  de  z�h�n  kontrolünü  kurab�lmek  gerekmekted�r.  Bu  kontrolü 

 sağlayab�lmek �ç�n �se, z�hn� hasta eden etkenler� ortadan kaldırmak gerek�r. 

 Kendo'da  dört  büyük  hastalıktan  bahsed�l�r.  Dört  büyük  hastalık,  dört  büyük 

 problem  d�ye  geçer.  Bu  dört  hastalık  gerçekten  b�r  problem.  Bunları 

 geçemezsen�z,  bunları  yenemezsen�z  h�çb�r  zaman  �ler�  g�dem�yorsunuz.  Mesela, 

 “Vurmam  mı  gerek�yor?,  vurmalı  mıyım  acaba?,  Ş�md�  m�  vurmalıyım?”  derken 

 o beklent�yle karşı taraf zaten vurup g�tm�şt�r. Öldünüz. (K1) 

 Z�h�n  durduğunda,  yanıltıcı  düşünceler  yaratılır  ve  duygular  harekete  geç�r�l�r.  Zen 

 perspekt�f�nden  bu  z�hn�  durdurmak,  problemd�r  ve  k�ş�den  bağımsız  olan  b�r  şey 

 değ�ld�r.  Z�h�n,  takıntılar  yüzünden  durur.  Samurayın  sorunu,  z�hn�n�n  ölümüne  b�r 

 savaşta  durmaması  �ç�n  kend�n�,  yaşamına  duyduğu  �çgüdüsel  bağlılıktan  kurtarmaktı. 

 Hayata  bağlı  olursa  ve  ölümden  korkarsa,  z�hn�  rak�b�n�n  kılıcında  hareket  edecek  ve 

 duracaktır.  Böylece;  kr�t�k  b�r  anda,  kılıçlar  çaprazlandığında  donacak  ve  öldürülecekt�r 

 (Sayama, 2017:116). 

 Kendo'nun  ruhsal  boyutu  �le  Zen'�n  aradığı  bazı  şeyler  arasındak�  ortaklık,  ancak 

 gerçek  Kendo  prat�ğ�  �çer�s�nde  anlaşılab�l�r.  Yarışmada  ş�na�  'y�  yukarı  kaldırıldığında, 

 düşünmek  veya  hayal  kurmak  �ç�n  zaman  yoktur.  Zen'�n  aydınlanma  arayışındak�  g�b�, 
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 buraya-ş�md�ye  odaklanmayı  ve  d�kkat�  gerekt�ren;  şaşırtıcı  olduğu  kadar  canlandırıcı 

 da olan hızlı b�r olay akışına dalınır (Donohue J. ve Donohue M., 1999:160). 

 Z�hn�n  türett�ğ�  düşünceler;  ölüme,  yaralanmaya,  kaybetmeye  karşı  duyulan  korkular  ve 

 kazanmaya,  başarmaya  yönel�k  duyulan  arzular  k�ş�n�n  başkalarıyla  b�r  olmasının  önüne 

 geçen;  onu  başkalarından  uzaklaştıran,  hasta  eden  engellerd�r.  K�ş�n�n  bedenen  ve 

 z�hnen  özgürleşmes�  �ç�n  bu  engellerden  uzaklaşması,  �y�leşmes�  gerekmekted�r.  B�r 

 kendoka  �ç�n  rak�b�yle  bütün  olduğu  b�r  mücadele  �ç�ndeyken  yaşadığı  bu  engeller 

 z�hn�n�  bulandıracaktır.  Böylece,  beden�n�n  özgür  b�r  şek�lde  hareket  ederek  hızlı  tepk� 

 vermes�n�n  önüne  geçecekt�r.  Bu  noktada;  k�ş�,  “ben”  durumunun  ötes�ne  geçt�ğ�nde 

 z�hn�nde  yarattığı  engeller  dağılacağı  g�b�  hızlı  tepk�  vermes�n�  sağlayacak  olan 

 �çgüdüsel yetk�nl�ğe de kavuşacaktır. 

 Ş�ka�  den�len  b�r  şey  var,  aklın  dört  günahı.  Bu  özell�kle  kendo’da  öneml�;  çünkü 

 yapıldığında  k�ş�  hastaymış  g�b�  etk�  ver�yor.  Bunlar  ned�r?  B�r�nc�s�;  korku, 

 şüphe,  tereddüt  ve  rahatsızlık.  Eğer  s�z  kendo  yaparken  ya  da  karşınızda  rak�p 

 varken  bunlardan  b�r�  aklınızda  varsa  aslında  temel  kendo  term�noloj�s�ne  göre 

 hasta  oluyorsunuz.  Bunlardan  herhang�  b�r�s�n�n  �çer�s�ndeysen�z;  z�hn�n�z 

 hareket  edemeyecek  hale  gelecek  ve  uygun  tepk�  veremeyeceks�n�z.  Ama  Yagyu 

 Munenor�'ye  göre  de  şöyle  b�rşey  var;  “Akılda  o  an  karşınızda  olan  şeyden 

 farklı  ne  varsa  hastalıktır”.  Yan�  bu  ş�ka�  kavramı  da  yorumlara  göre  değ�ş�yor 

 ve  kendo  eğ�t�m�n�n  z�h�nsel  tarafı  şuna  yönel�yor;  �nsanın  bas�t  konuların, 

 pr�m�t�f  konuların  dışında  herhang�  başka  b�r  şeyle  �lg�lenmes�n�n;  z�h�nsel 

 olarak �lg�lenmes�n�n engellenmes� g�b� aslında ön çalışma var.  (K2) 

 Hastalık,  �nsan  organ�zmasındak�  b�r  kusur  veya  z�h�nsel  b�r  rahatsızlık  olarak  görülür; 

 ancak  bu  tür  b�r  kusur  veya  rahatsızlık  sadece  b�r  yaşam  olgusudur.  Her  türlü  hastalık 

 dört  faktörden  kaynaklanır;  z�h�n,  eylem�n  gücü  (kamma)  ,  y�yecek  ve  hava.  Bunlar 
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 arasında  akıl  ve  eylem�n  gücü,  hem  z�h�nsel  hem  de  f�z�ksel  hastalıkların  ortaya 

 çıkmasında  en  öneml�  olanlardır.  Z�hn�n  olgusallığı,  karşıt  �k�l�  güçler�n  mücadeles� 

 aracılığıyla  göster�l�r;  hayata  yönel�k  b�r  potans�yel  ve  hastalığa  yönel�k  b�r  eğ�l�m.  Bu 

 yen�  anlayışla  hastalık  artık  k�ş�n�n  hayatına  yabancı  b�r  şey  olarak  anlaşılamaz. 

 Kaynağı  �çsel  olarak  k�ş�n�n  kend�  �şleyen  z�hn�ne  kadar  uzanır  (Klünger,  Verlag  ve 

 Wallner,  2015:  53).  Bud�zm’de  Dört  Hak�kat,  �nsanlığı  etk�leyen  hastalıkların  b�r  tür 

 teşh�s�n�  ve  tüm  duyarlı  yaşamı  etk�leyen  “hastalık”  �ç�n  b�r  çare  sağlar.  Buda  genell�kle 

 b�r  hek�me  ve  öğret�ler�  de  (Dharma)  b�r  �laca  benzet�l�rd�.  Dört  Hak�kat�n 

 formülasyonu  b�r  tıbb�  muayeneye  benzer:  �lk  olarak,  durum  teşh�s  ed�l�r;  �k�nc�s� 

 olarak,  neden�  aranır;  üçüncü  olarak,  doktor  �y�leşme  �ç�n  b�r  prognoz  yapar;  dördüncü 

 ve son olarak, b�r tedav� sürec� reçete ed�l�r (Keown ve Preb�sh, 2006:78). 

 5.3.2. Kend�ne Meydan Okuma 

 İy�leşme  sürec�nde,  hastalığı  yok  etmek  yer�ne  anlamaya  çalışmak  gerekmekted�r. 

 Hastalık,  z�hn�n  zayıf  ama  temel  eğ�l�m�nden  kaynaklanır.  Sıradan  b�r  �nsanın  z�hn�,  her 

 zaman  z�h�nsel  k�rl�l�kler�n  etk�s�  altında  kend�n�  yansıtmaktadır.  Hastalığa  olan  eğ�l�m, 

 bu  projeks�yondan  doğar  ve  tüm  hastalık  süreçler�  de  bu  nedenle  doğal  ve  kaçınılmazdır. 

 Bud�zm'e  göre;  �y�leşme  onarma,  tam�r  olma  �ş�  değ�ld�r;  çünkü  �nsan  b�r  mak�ne 

 değ�ld�r  ve  �nsan  sadece  �nsan  kaynaklı  değ�ld�r.  İy�leşme  sadece  b�r  �ş  değ�l,  aynı 

 zamanda  �nsan  etk�leş�ml�  b�r  akt�v�ted�r.  Kend�n�  tüm  dünyayla  �l�şk�lend�rme 

 faal�yet�d�r.  İy�leşmen�n  en  etk�l�  yoluysa  her  zaman  öz  farkındalığı  �çermekted�r 

 (Mahanarongcha�,  2015:25-30).  Kendo,  k�ş�ye  rak�b�yle  g�rd�ğ�  mücadele  �çer�s�nde 

 z�hn�n  türett�ğ�  hastalıkları  yok  etme  becer�s�n�  sunacak  olan  öz  farkındalığı  kazandıran 

 b�r araçtır. 
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 Hal�hazırda  öğrenme  b�tm�yor.  Her  zaman  yen�  b�r  şeyler  katıyor.  Sürekl�  aynı 

 hareketler�  yapıyoruz.  Sürekl�  aynı  şeyler�  serg�l�yoruz  kendo'da  ama  hep  şunu 

 fark  ed�yoruz,  b�r  yerde  b�r  yanlış  yaptığımızı.  Ben�m  hocam  şunu  söyler  hala 

 "Kendo,  hayatınız  boyunca  başarılı  olab�leceğ�n�z  b�r  yol  değ�l.  Bu  yolda 

 başarısızlıklarınızı  öğren�rs�n�z  ve  başarısızlıklarınızın  üzer�ne  g�ders�n�z.  Her 

 üzer�ne  g�tt�ğ�n�zde  yen�  hatalarınızı,  yen�  yanlışlarınızı,  yen�  başarısızlıklarınızı 

 görürsünüz  ve  her  sefer�nde  bunları  da  yenmeye  çalışırsınız".  Sürekl�  b�r 

 kend�ne meydan okuma var kendo'da.  (K5) 

 Bazen  z�h�nsel  olarak  kend�mle  mücadele  ed�yormuş  g�b�  h�ssed�yorum. 

 Özell�kle  yüksek  sev�yelerle  çalışırken.  Çünkü  b�l�yorum  benden  b�r  şey  bekl�yor 

 ve  onu  düzgün  yapamazsam  vurdurtmayacak.  Ben�m  onu  düzgün  yapab�lmek 

 �ç�n;  kend�  özgüven�m�  kırmadan  karşı  tarafın  bekled�ğ�  şek�lde  b�r  şeyler 

 yapab�lmek  �ç�n  kend�  ş�ka�'ler�m�  göz  ardı  etmeye  çalıştığım  b�r  an  oluyor. 

 Ş�a�'lerde  de  aynı  şey  oluyor;  çünkü  ş�a�'ler  tamamen  ruhsal  hal�n�zle  alakalı. 

 B�r  sayı  verd�ğ�n�z  zaman  ya  bırakıyorsunuz  ya  da  daha  çok  çabalıyorsunuz.  O 

 �k�s�n�n  arasında  kavga  var  g�b�.  O  kavgayı  kazanab�l�rsen�z  devam  ed�yorsunuz. 

 O  kavgayı  kaybedersen�z  zaten  b�t�rm�ş  oluyorsunuz.  Ben  bunu  en  çok  yüksek 

 sev�yedek�lerle  çalışırken  yaşıyorum;  çünkü  z�hn�m  olmaması  gerekt�ğ�  kadar 

 çalışmaya başlıyor.  (  K4) 

 Aslında  b�r  noktada,  �nsan  mücadeley�  sadece  karşısındak�  k�ş�yle  değ�l  de  o 

 mücadelen�n  sonunda  olacak  olayları  düşünmeye  çalışan  z�hn�yle  de  (yapıyor). 

 Dolayısıyla;  aslında  z�h�nsel  mücadele,  kend�  korkularının  üstes�nden 

 geleb�lmekt�r.  (K2) 

 Karşılaşmanın  sonunda  gelecek  mağlub�yet  ya  da  gal�b�yet  üzer�ne  end�şe  duymak 

 yer�ne  o  anın  akışının  dışına  çıkmadan  z�hn�n�  d�ng�nleşt�reb�len  b�r  kendocu, 
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 karşılaşmayı  puan  alarak  tamamlamasa  dah�  kend�  �çer�s�ndek�  mücadelede  b�r  adım 

 atab�ld�ğ�  �ç�n  o  karşılamadan  gal�p  olarak  ayrılmış  olacaktır.  Kendo  yapan  b�r  k�ş�  �ç�n 

 düzgün  b�r  kendo  serg�lemek;  öneml�  olduğu  kadar  bu  düzgün  kendo’yu  besleyecek 

 olan  z�h�nsel  sev�yey�  kurab�lmek,  gel�şt�reb�lmek  ve  koruyab�lmek  de  kend�  �çer�s�nde 

 verd�ğ�  mücadelen�n  öneml�  b�r  adımıdır.  Bu  adımları  geçmes�nde;  kend�n�  b�r  adım 

 daha  gel�şt�rmes�nde  ona  destek  olan  k�ş�  �se,  karşında  kılıcıyla  ve  ruhuyla  ona 

 saldırmayı  bekleyen  yol  arkadaşıdır.  Kendocunun  karşındak�  k�ş�  �le  g�rd�ğ�  her  b�r 

 mücadele  kend�s�n�  tanıma  ve  gel�şt�rme  sürec�nde  ona  yen�  b�r  kapı  aralamaktadır.  Bu, 

 kendo’nun  sadece  f�z�ksel  b�r  prat�k  olmanın  ötes�nde;  Zen’de  de  sıklıkla  vurgulanan 

 “k�ş�n�n  kend�  �ç�nde  yatan  doğasını  görmen�n”  anahtarını  b�r  başkasıyla  paylaştığı 

 ruhsal-z�h�nsel b�r prat�k olduğunun en öneml� göstergeler�nden b�r�s�d�r. 

 Bu  med�tasyon  g�b�  kend�n�zle  uğraştığınız  b�r  mücadele  değ�l.  Burada 

 kend�n�z�  yenmek  �ç�n  yaşayacağınız  şey�n  rolünü  karşınızdak�  rak�p  devralıyor. 

 S�zle  ben  kendo  yapıyorsam,  s�z�n  �çsel  mücadelen�z�  ben  kend�  üzer�me 

 alıyorum.  Aynı  şek�lde,  ben�m  �çsel  mücadelem�  de  s�z  kend�  üstünüze 

 alıyorsunuz.  S�z,  ben�  yenmeye  çalışırken  kend�n�z�  yen�yorsunuz.  Ben,  s�z� 

 yenmeye  çalışırken  kend�m�  yen�yorum.  Bu  yüzden  burada  şu  da  öneml�;  evet  bu 

 �k�  k�ş�  savaşçı  ve  b�rb�rler�ne  rak�p  olarak  savaşırlar  ama  madalyonu  çev�r�p 

 baktığınızda  bu  �k�  �nsan  b�rb�r�ne  yardım  ed�yor  ve  bu  �k�  �nsanın  yardımı 

 sayes�nde  gel�ş�m  söz  konusu.  Sadece  vurdu-kırdı,  savaş  g�b�  düşünmey�n.  Bu 

 aynı  zamanda  b�r  gel�ş�m.  Mesela  ben  beş�nc�  dan  olab�ld�ysem  eğer  bu,  �ç�nde 

 yaşadığım dōcō'nun bana verd�ğ� destekten dolayı olmuştur.  (K2) 

 Ben�m  k�ş�sel  görüşüm;  k�ş�sel  gel�ş�m,  k�ş�sel  farkındalık  olmadan  bell�  b�r 

 (sev�yeye)  kavuşamayacağınız.  Kendo  sadece  hareket�  ne  kadar  hızlı  yapmanızla 

 �lg�l�  değ�l.  (Hareket�)  ne  kadar  hızlı,  ne  kadar  doğru  yapmanız  değ�l.  Hem  bu 

 var  bunlar  da  öneml�  ama  k�ş�n�n  bunun  yanında  bunları  kontrol  edecek; 
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 bunlarla  mücadele  edecek  b�r  z�hn�  yoksa  bunların  h�çb�r  değer�  de  yok. 

 Yüzlerce  farklı  konumda  kalab�l�rs�n�z.  Hayatta  da,  kendo'da  da,  savaşta  da.  Her 

 b�r  senaryoya  kend�n�z�  hazırlamanız  çok  zor;  çünkü  b�nlerce  olasılık, 

 m�lyonlarca  olasılık  var.  Eğer,  her  b�r  olasılığa  düzgün  tepk�  vereb�len  b�r  z�h�n 

 yapısı  gel�şt�r�rsen�z;  zaten  b�ld�ğ�n�z  hareketlerle  b�rl�kte  durumla  başa 

 çıkab�l�rs�n�z.  Bu  nedenle,  k�ş�sel  gel�ş�me  daha  çok  önem  ver�l�yor.  B�r  de  zaten 

 Zen Bud�zm� �le dövüş sanatları �ç �çe geçt�kten sonra olan b�r şey bu. (K3) 

 Aslında  kend�nle  mücadele  dışında  başka  b�r  mücadele  yok.  Tüm  mesele  sen�n 

 kend�  �ç  dengen�  bulmanla  alakalı.  F�z�ksel  ve  ruhsal  olarak  b�r  bütün  olmakla 

 �lg�l�. Mücadele bu zaten, dengeye gelmek. (K9) 

 Bud�zm  ve  Zen’�n  k�ş�y�  ulaştırmaya  çalıştığı  aydınlanma  (  sator�  )  deney�m�  de  en 

 temel�nde;  k�ş�n�n  �ç�nde  yatan  gerçek  doğasına  döndüğü,  onun  farkındalığına  er�şt�ğ�  ve 

 bütünüyle  kavradığı  b�r  hal�  �fade  etmekted�r.  Zen,  k�ş�n�n  kend�n�  b�lmes�n�  öğütlerken 

 bunu  aklın  b�lg�s�yle  değ�l;  k�ş�n�n  �çsel  çalışmalarıyla,  deney�msel  b�lg�yle  ulaşmasını 

 sağlar.  Böylece  yaptığı  �çsel  çalışmalarla  kend�  doğasıyla  temasa  geçen  ve  esas  doğasını 

 kavrayarak  sator�  ’y�  deney�mleyen  k�ş�;  kend�ne  tutunmak  yer�ne  boş  b�r  hale  geçerek, 

 her şey� almaya hazır olan b�r k�ş�ye dönüşecekt�r. (Fromm, 2019:57-60). 

 Aslında  rak�p  değ�l  öneml�  olan,  kend�m�zle  savaşıyoruz  ve  kend�m�zle 

 savaşırken  de  böyle  bel�rl�  yerlerde  kend�m�z�  d�s�pl�ne  etmem�z  gerek�yor.  Öyle 

 düşünüyorum.  Kıyafet�  düzgün  katlamak  b�le  çok  öneml�;  çünkü  bu  küçük 

 şeyler�n  toplamında  başarı  gel�yor  aslında.  Başarı  sayı  almak  falan  değ�l  de 

 hayatını değ�şt�rd�ğ�n yerde oluyor.  (K6) 

 Kendo'nun  Zen  tarafı,  bence  aslında  �nsanı  tutan  şey  o.  Bu  kadar  bağlayan  şey 

 o.  Rak�b�nle  karşılaştığında  kend�nle  dövüşüyor  olma  h�ss�.  Her  prat�kte 

 kend�nle  yüzleş�yor,  sürekl�  kend�n�  gel�şt�r�yor,  kend�ne  b�r  şey  katıyor  olma 
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 h�ss�  esas  sen�  tutan  şey.  Buna  açık  olmayan  b�r�n�n  tutumu  kendo'ya  daha  zayıf, 

 spor g�b�. (K8) 

 Kendo  dışarıdan  bakanlar  �ç�n  sadece  kılıç  kullanarak  yapılan  b�r  prat�km�ş  g�b�  görülse 

 de  bu  prat�k  sürec�nde  k�ş�;  kend�  hırslarını,  korkularını  yok  ederken  aynı  zamanda 

 karakter�ndek�  olumsuzluklarla  yüzleşerek  onların  üzer�ne  g�der.  Bu  süreçler�  aşarak  her 

 geçen  gün  kend�s�n�  gel�şt�ren,  kend�s�n�  keşfeden  k�ş�;  kendo’nun  f�z�ksel  boyutunu 

 aşarak  daha  der�n  b�r  yolculuğa  dalar.  Bu  nedenle,  kendo’yu  sadece  sport�f  b�r  prat�k 

 olarak  görüp  f�z�ksel  gel�ş�me  yönel�k  yapmak  �steyen  k�ş�ler  �ç�n  yürünen  yol  sınırlı  ve 

 kusurlu b�r yol olacaktır. 

 5.3.3. Kendo, Kendo’dur 

 Genell�kle,  Türk�ye'de  Uzakdoğu  sporlarına  savunma  sporu  dend�ğ�  �ç�n 

 �nsanlar  kendo'yu  da  çok  büyük  �ht�malle  savunma  sporu  olarak  düşünüyorlar. 

 Bunun  b�r  savunma  sporu  olmadığını;  bunun  ruhu  değ�şt�ren,  destekleyen  ve 

 eğ�ten b�r d�s�pl�n olduğunu kabul etmek gerek�yor.  (K1) 

 Savaş  ve  sanat  b�r  araya  gelm�yor.  Kr�zantem  ve  kılıç  aslında.  Savunma 

 sanatları  den�yor;  savaş  sanatları  den�yor.  Dövüş  b�raz  daha  az  söylen�yor,  b�r 

 de  dövmek  etken  b�r  eylem  ama  savaş  b�r  olgu.  Uzakdoğu  sporları  d�yenler  var, 

 spor  değ�l;  çünkü  spordan  farklı  olarak,  ardında  b�r  algı  vermeye  çalışıyor.  Ben 

 kendo'ya kendo d�yorum. (K10) 

 Kel�me  anlamı  olarak  “Kılıç  Yolu”na  karşılık  gelen  kendo,  tanımlanma  sürec�nde  b�r 

 Uzakdoğu  sporu  ya  da  savaş  sanatı  olarak  değerlend�r�lmekted�r.  Kendo  b�r  yandan  bu 

 tanımlamaların  heps�n�  kapsarken  b�r  yandan  da  bunların  çok  ötes�nde  kend�ne  has  b�r 

 tanıma  sah�pt�r.  İç�nde  kapsadığı  z�h�nsel  ve  karakter  gel�ş�m�,  onu  spor  olmanın  ötes�ne 
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 taşırken;  sanattan  beklen�len  yaratıcılığın  sınırlı  kaldığı  b�r  prat�k  olarak  da  sanat 

 tanımına  tam  olarak  uymamaktadır.  Y�ne  de  estet�k  açıdan  görsel  b�r  güzell�k  serg�leyen 

 kendo, her ne kadar tam olarak b�r sanat olmasa da sanatsal b�r yön barındırmaktadır. 

 Ben�m  �ç�n  kendo  b�r  b�l�m  ama  sanatsal  b�r  yanı  da  var.  O  da  n�yed�r?  Sanatın 

 ortaya  çıkab�lmes�  �ç�n  b�r  şeyler�n  estet�k  olması  lazım  bana  göre.  Estet�k 

 olmasının  ben�m  �ç�n  anlamı  şu;  ben  baktığım  da  "Evet,  ne  kadar  güzel  vuruş 

 yaptı,  ne  kadar  güzel  göründü.  Kolları,  vücudu,  �lerley�ş�  her  şey�yle  b�r 

 k�taptak�  res�m  g�b�"  d�yeb�l�yorsam  bana  estet�k  gel�yor.  Evet,  b�r  şeyler 

 yapıyoruz.  Ben  tem�z  yapmak  �st�yorum.  Vuruşu  yaptım.  Kollarım,  eller�m, 

 vücudum,  kafam,  gözüm,  ruhum  o  anı  yaşıyorsa;  key�f  alıyorsa  o,  ben�m  �ç�n 

 sanat  oluyor.  Karşı  taraf  bundan  b�r  key�f  alır  mı  b�lm�yorum  ama;  bazı  �nsanlar 

 aynı  kafa  yapısında,  aynı  ruhta  �se  bunu  paylaşab�l�yor,  anlayab�l�yor.  O  da 

 aynısı  yapmak  �st�yor.  Bel�rl�  b�r  sev�yeye  geld�ğ�n�zde,  bel�rl�  sev�yeden 

 �nsanlarla  aynı  şek�lde  kendo  yaptığınızda,  aynı  amaçla  yaptığınızda  �nanılmaz 

 mükemmel  b�r  duyguyla  çıkıyorsunuz.  Yan�  doyum  oluyor.  O,  sanatsal  doyum 

 bana  göre;  çünkü  �ç�nde  s�z�  bozan  b�r  şey  yok.  S�z�  kıran  b�r  şey  yok. 

 Ç�rk�nleşt�ren  b�r  hareket  yok  �ç�nde.  Tem�z  olduğu  zaman  bana  göre  �ç�nde  haf�f 

 b�r sanat da oluyor ama bu sanat bakış açınızla alakalı.  (K1) 

 Sanat  ded�ğ�n�z  şey  ruhu  olan  b�r  şeyd�r.  Heykele  bakıyorsunuz;  metalden, 

 taştan,  tahtadan  yapılmış  b�r  şeyd�r  ama  ruhu  vardır.  S�ze  b�r  şey  h�ssett�r�r  o. 

 Kendo  da  ya  da  savaş  sanatları  da  s�ze  b�r  şey  h�ssett�r�yor.  Savaş  sanatlarının 

 da  b�r  ruhu  var.  Kendo'nun  b�r  ruhu  var.  Bence  o  yüzden  sanat  d�ye  tab�r 

 ed�lm�ş. Sanat tab�r� bence çok da yanlış değ�l. (K7) 

 K�ş�sel  gel�ş�m  g�b�,  yan�  b�reysel  sanat.  Şöyle  düşünüleb�l�r  b�r  noktada,  b�r 

 heykeltraş  taşı  yontarak  o  taşa  şek�l  vermeye  çalışıyor.  Aslında  budō  çalışan  b�r 
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 �nsan  da  kend�  beden�  ve  z�hn�  �le  aynı  şey�  yapmaya  çalışıyor  ama  bu  tam  sanat 

 g�b�  değ�l.  Çünkü  sanatta  b�r  öznell�k  vardır.  Budō'da  öznell�k  o  kadar  kolay 

 er�ş�len  b�r  şey  değ�l.  B�z�mk�s�  daha  çok  zanaat  g�b�.  Meslekte  b�r  ustalaşma 

 dönem�  geç�r�leb�l�r.  Özgünlüğün  farkına  varılması,  mesela  altıncı-yed�nc�  dan 

 sınavında  ortaya  çıkab�len  veya  sorgulanab�len  b�r  şey.  Dolayısıyla,  tam  böyle 

 sanat  demek  çok  doğru  değ�l.  Uymanız  gereken  kalıpsal  süreçler  var.  B�z�m 

 anladığımız türde b�r sanat değ�l en azından. (K2) 

 Estet�k  b�r  yönü  var.  B�r  sayının  olab�lmes�  �ç�n  K�-Ken-Ta�-İçç�'n�n  olması 

 gerek�yor.  K�-Ken-Ta�-İçç�'y�  sağlayab�ld�ysen  eğer;  vücudunun  ağırlığını 

 kılıcının  ucuna  da  get�reb�lecek  şek�lde  b�r  hamlede  bulunduysan  çok  estet�k  b�r 

 görüntü oluyor; ama yapanlar sanat �ç�n yapmıyorlar.  (K10) 

 Bell�  örüntüler  var.  O  örüntüler�  nasıl  kullanacağın  sen�n  yorumlamanla 

 alakalı.  Yorum  da  g�r�yorsa  orada  b�r  sanattan  bahsedeb�l�r�z.  O  örüntüler�  nasıl 

 kullanacağın,  komb�nasyonları  nasıl  yapacağın  sen�n  yorumumla  alakalı.  Hang� 

 vaza'yı  (tekn�k)  nerede  kullanacağın,  hang�  hamley�  yapacağın  yorumuna  kalan 

 b�r  şey.  Bunların  varlığı  olduğu  �ç�n  sanat  olarak  bakılab�l�r.  Bazılarında 

 duruştan  kaynaklanan  c�dd�  b�r  estet�k  de  var.  Oturup  kalkmalar,  selam  vermeler, 

 kılıç  tuşlar  vesa�re.  Doğru  tutmaktan,  düzgün  yapmaktan  bahsetm�yorum.  Bunun 

 b�r  estet�k  boyutu  da  var.  B�r  yandan  da;  �şte  o  sanatsal,  estet�ksel  açıdan 

 baktığın  zaman  bell�  b�r  sükunet�  de  gerekt�r�yor.  Hak�m  olduğun  zaman  sak�n 

 oluyorsun.  Yan�  ted�rg�nl�ğ�n�  ötelem�ş  oluyorsun  b�r  yandan  da.  Bu  estet�k 

 üzer�nden ölçüleb�l�r bence. (K9) 

 Kend�ne  has  değerler  taşıyan  kavramları  başka  kavramlar  aracılığıyla  tanımlama  çabası 

 yer�ne  bu  kavramları  oldukları  hal�yle,  �çler�nde  taşıdıkları  özell�kler  çerçeves�nde 

 değerlend�rmen�n;  o  kavramların  anlamlarını  koruyarak  yansıtab�lme  noktasındak�  en 
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 sağlıklı  yol  olacağı  kanaat�ndey�z.  Bu  nedenle,  “kendo  şudur,  kendo  budur”  şekl�nde 

 akılcılık  üzer�nden  kavramsal  b�r  tanım  yapmak  yer�ne;  kendo’nun  kend�ne  has 

 özell�kler�n�  paylaşarak  sezg�sel  b�r  perspekt�fle  değerlend�rme  yapılması  terc�h 

 ed�lmel�d�r.  Bunun  aks�,  en  n�ha�  olarak  b�r  eylem  eşl�ğ�nde  b�reye  z�h�n  ve  karakter 

 yönünden  olgunlaşma  yolunu  sunan  kendo’yu  sadece  sanat-spor  eksen�nde 

 değerlend�rmek  olacaktır  k�  bu  onun  sezg�sel  boyutunu  göz  ardı  etmey�  kaçınılmaz 

 kılacaktır. 

 Ne  tam  olarak  spordur,  ne  tam  olarak  sanattır,  ne  tam  olarak  felsefed�r. 

 Bunların  h�çb�r�  b�rb�r�n�n  üstünde  ya  da  altında  ya  da  arasında  değ�ld�r.  Tümü 

 b�rl�kte  hareket  eder.  Kendo'nun  her  şey�nde  o  bütünlük  açığa  çıkıyor  zaten.  O 

 yüzden  doğrudan  spor,  sanat  ya  da  felsefe  demek  sınırlı  b�r  anlatım  sağlar. 

 Bunların  h�çb�r�nden  bahsetmezsek  b�le  kendo  z�h�nd�r.  Her  boyutunu  dışarıda 

 bırakıp,  h�çb�r�nden  bahsetmezsek  el�n�zde  bahsedecek  tek  b�r  konu  kalırsa, 

 katman kalırsa o z�h�nd�r. Z�h�n olmadan kendo anlatılamaz. (K9) 

 5.3.4. Kendo ve Dō 

 Kend�ne  özgü  b�r  anlam  bütünlüğü  taşıyan  Kendo’nun  �ç�nde,  k�ş�n�n  z�hn�n� 

 �nşa  etmede  kullandığı  b�r  harç  görev�  gören  Zen  �zler�n�  göreb�lmek  ve  ortaya 

 koyab�lmek  mümkündür;  fakat  bu  �zler  sadece  Kendo’da  değ�l  bütün  Budō  ’larda 

 karşımıza çıkmaktadır. Bu harç esasında  Dō  ’nun da  kend�s�d�r. 

 Kendo'dak�  Dō  nezaket,  saygı  ve  mücadele  ruhuyla  alakalı.  Yan�  kendo 

 yaptığınız  zaman  yen�lmen�z�n  çok  b�r  önem�  yok.  Öneml�  olan  düzgün  b�r 
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 şek�lde  yen�lmen�z,  sonuna  kadar  mücadele  ed�p;  ama  kencutsu  16  veya  kılıç 

 öğrenmeye  g�rd�ğ�  zaman  zafer  elde  etmek  �ç�n  her  şey  daha  mübah,  kendo'da 

 değ�l.  Dō,  b�raz  daha  ahlak�  öğret�y�  öne  çıkardığı  �ç�n  b�z�m  �ç�n  öneml�;  çünkü 

 kencutsu'da  rak�b�  öldürmen�n  b�nb�r  türlü  yolu  var,  ama  kendo'da  bunu  bel�rl� 

 b�r  kısıtlamayla  yapmaya  çalışıyorsunuz.  Kendo  daha  evrensel,  z�h�n  odaklı.  Dō 

 olduğu  zaman,  rak�b�  yenmekten  çok  kend�n�z�  yenmey�  öğren�yorsunuz.  Öneml� 

 olan tüm gücünüzle mücadele etmek.  (K3) 

 Kendo,  eylem  yoludur.  Budō,  eylem  yoludur.  Bence,  yaşamak  da  eylem  yoludur. 

 Eylems�z  yaşam  olmaz.  Kend�n�z�  eylemden  ne  kadar  uzaklaştırıyorsanız  bana 

 göre,  hayattan  o  kadar  uzaklaştırıyorsunuz  demekt�r.  O  yüzden  bas�t  de  olsa  her 

 eylem�n  �çer�s�nde  olunması  gerekt�ğ�n�  düşünüyorum.  Ben  bu  b�l�nce  kendo  �le 

 sah�p  oldum.  Babamın  b�r  lafı  vardı,  h�ç  anlamazdım.  Şöyle  derd�,  "Yatan 

 aslandansa  gezen  t�lk�  �y�d�r".  Bu  lafın  ne  kadar  anlamlı  olduğunu  kendo'ya 

 başladıktan sonra anladım. (K2) 

 Kendo  g�b�  Budō,  ’nun  tüm  dallarının  yanı  sıra  Dō,  ’nun  d�s�pl�n�n�  �çeren  tüm  d�ğer 

 eylemlerde;  eylem�n  �ç�nden  geçerek  k�ş�n�n  z�hn�n�  kontrol  etmey�  öğrenmes�, 

 k�ş�l�ğ�n�n  güçlend�rmes�  anlayışı  hak�md�r.  Burada  eylem,  k�ş�n�n  tek  b�r  noktaya 

 odaklanarak  z�hn�n�  nasıl  kontrol  edeceğ�n�  göster�rken;  Zen  �se,  k�ş�ye  z�hn�n�  boşluk 

 hal�ne  get�recek  yolu  göster�r.  Bu  yolda  k�ş�,  tüm  dünyev�  arzularını  terk  ederken  “ben” 

 ded�ğ�  varlığı,  egosunu  �nşaa  eden  her  b�r  basamağı  tek  tek  kırmayı  öğren�r.  Her  b�r  Dō, 

 kend�ne  has  b�r  eylem  �çer�s�nde  k�ş�n�n  kend�  gerçekl�ğ�ne  ulaşmasını  sağlamaya 

 çalışır.  Kendo  �le  b�rl�kte  b�r  başka  Dō  ’yu  tak�p  etmek  �se,  aynı  yolu  farklı  bakış 

 16  華  道  ／  花  道  (Kadō)  ,  ç�çekler�  ve  ağaç  dallarını  vazo  �çer�s�ne  aranje  ederek 

 doğanın güzell�ğ�n� �fade etme usuller� ve yöntemler�. İkebana. 
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 açılarıyla  görerek  yürüme  �mkanını  sunar.  Bu  yola  b�r  başka  ayrım  açan  yollara  örnek 

 olarak  Çay Yolu  , Sadō  17  ’yu göstereb�l�r�z. 

 Sad  ō’  da  çay  yapmak,  k�ş�n�n  z�hn�n�  d�ng�nleşt�r�p  tüm  dünyev�  arzuları  bastırarak 

 kend�  gerçek  doğasını  sak�nleşt�rmekt�r  ve  buna  "K�ş�n�n  kend�  z�hn�n�  görmes�n� 

 sağlayan  Sadō  "  den�l�r.  Ona  eşl�k  eden  Zen  düşünces�  olmadan,  sadece  b�ç�msel  olarak 

 gerçekleşt�r�len  b�r  Sadō  anlamsızdır.  Sadō’  nun  yolu;  göster�şl�  bahçeler,  salonlar  ya  da 

 kap-kacaklar  kurmak;  nad�de  eşyaları  serg�lemen�n  keyf�ne  varıp  y�yecek  ve  �çecekler�n 

 zevk�ne  düşmek  değ�ld�r.  Çay  hazırlamanın  �ç�nde  yatan  sır,  �nsanın  kend�  tab�atını 

 anlaması  ve  bunu  sağlamak  �ç�n  her  türlü  ayrımları  ve  yanılgıları  b�r  kenara  bırakarak 

 sadece  Sadō  �le bütünleşmes�d�r (Kasa�, 1990: 76-77). 

 Sadō  esnasında,  çay  gereçler�  ellerde  tutulurken;  z�h�n�n  muş�n  (düşünces�z)  �çer�s�nde 

 olması  gerek�r.  K�ş�,  çay  kepçes�n�  el�ne  alırken,  sadece  el�ne  almaya;  bırakırken  de 

 sadece  bırakmaya  odaklanarak  samadh�  (doğru  konsantrasyon)  hal�ne  geçer.  Sadō  'da 

 bütün  eylemler,  muş�n  �çer�s�nde  zahmets�z  b�r  şek�lde  gerçekleşt�r�l�r.  Z�hn�n  b�r  yerden 

 d�ğer�ne  akıp  g�tmes�,  Sadō  'nun  can  alıcı  noktasıyken;  özünde  egoyu  aşma  eğ�t�m� 

 vardır.  Sadō  'da  kullanılan  gereçler  b�rb�r�  ardına  ele  alınırken;  z�hn�n�n  b�r  nesneden 

 ötek�ne  çabasız,  doğal  b�r  akışta  geçmes�  öğütlen�r.  Burada  öneml�  olan,  eylemler�  çaba 

 sarf  etmeden  gerçekleşt�r�rken;  z�hn�  b�r  noktaya  odaklamak  ve  onunla  b�r  olmaktır 

 (Kasa�, 1990: 80). 

 Aslında  o  kılıç  olmayab�l�r.  Kadō'da  18  da  aynısı  var.  Dō'ların  heps�nde  aynısı 

 var.  Kendo  yapanlara,  kendo  daha  hareketl�  ve  adrenal�n  yükselt�c�  b�r  şey 

 olduğu  �ç�n  sak�n  b�r  şey  yap  den�r.  Sandō’yu  (Üç  Yol)  tamamlamak  d�ye  b�r  şey 

 var.  Üç  Dō'ya  sah�p  olmak.  B�r  yandan  yolu  yürümemek,  aynı  yolu  üç  yönden 

 18  İst�şare, mutabakat. 

 17  書道 (Şodō),  Japon kal�graf�s�. 
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 yürümek.  Çadō,  Şodō  19  ,  kendo.  Yanına  b�r  şey.  Bu  artırıyor  sen�,  yükselt�yor. 

 İster  �stemez  yükselt�yor.  Sen  onu  d�nd�rmeye  çalışıyorsun  sonra.  Sak�n  olmaya 

 çalışıyorsun;  ama  sak�n  olmayı  sağlamak  �ç�n  b�r  şeyle  desteklemen  lazım. 

 Genelde,  kendocular  Şodō  ya  da  Sadō  yaparlar,  d�ng�n.  Sadō'da  çay  araç; 

 Kadō'da  ç�çek  araç;  öneml�  olan  nokta  orada  kend�n�  vereb�lmek  ve  doğru  nefes 

 alıp  vermek.  Kılıcı  bunun  ortasına  koyduğunda  savaşa  dönüşüyor.  "Kılıç, 

 kes�yorsun". Yok öyle b�r şey. Kest�ğ�n kend� egon. (K10) 

 5.3.5. Ben’� Kesen Kılıç 

 Kendo  eğ�t�m�nde  k�ş�n�n  mutlak  surette  Zen  eğ�t�m�yle  “kend�”s�n�  öldürmes�  gerek�r. 

 “Kend�”n�  (benl�ğ�)  öldürmen�n  ve  dünyev�  arzuları  b�r  kenara  bırakarak  aydınlanmaya 

 ulaşmanın  yolu  olan  Zen  g�b�,  Kılıç  Yolu  eğ�t�m�nde  de  yaşam  ve  ölümden  vazgeçmek 

 beklen�r.  Zen'le  aynı  şek�lde  b�rey�n  gel�ş�m  sürec�nde  onu  şek�llend�rmey�, 

 b�ç�mlend�rmey�  amaçlayan  kendo'da  bu  karakter�  oluşturma  sürec�nde  yapılması 

 gereken  "k�ş�n�n  yaşamından  vazgeçmes�"d�r.  Burada  bahs�  geçen  "k�ş�n�n  yaşamından 

 vazgeçmes�"  b�yoloj�k  b�r  ölüm  değ�ld�r.  Burada  vurgulanan  k�ş�n�n  hala  yaşıyorken, 

 hayatta  �ken  ölmes�;  kend�  b�l�nc�  �ç�nde  "  ben'�  (kend�n�)  öldürmes�"d�r  (Sase,  2020: 

 35-37). 

 Kend�n�z�  bırakmak  zorundasınız  k�  yen�  b�r  şey  olab�les�n�z;  çünkü  s�z� 

 zorluyor.  İler�ye  g�tmen�z  lazım.  Oraya  g�deb�lmen�z  �ç�n  önce  olduğunuz  k�ş�den 

 çıkmanız  gerek�yor.  Kabuğunuzu  kırıp  çıkmanız  lazım.  “Ben”  ded�ğ�n�z  şey 

 yumurta  kabuğu  g�b�  b�r  şeyd�r.  O,  tanımlanan  b�r  şey;  beyn�n�z�n  yarattığı  b�r 

 şey  ve  tab��  k�  beyn�n�z  sınırlı  olduğu  �ç�n  sınırlı  b�r  şey.  Dünya  sınırsız  olduğu 

 �ç�n  de  elbette  k�  dünyaya  uyumlu  değ�l.  Aslında  yok  yan�,  önyargı.  S�z  ded�ğ�n�z 

 şey  her  an  değ�ş�r.  Her  an  farklı  b�r  “ben”  var.  O  yüzden,  bunu  anlayab�lmen�z 

 19  Z�h�nsel olarak uyanık ve f�z�ksel olarak hazır  olma hal�. 
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 �ç�n  s�z�  zorluyor.  Tüm  gel�ş�m  süreçler�  böyle.  Özell�kle;  bu,  z�h�nsel  b�r  faal�yet 

 olduğu  �ç�n  hem  bedensel  hem  de  z�h�nsel  b�r  mücadele  gerekt�r�yor.  Satranç  g�b� 

 de  değ�l.  Sürekl�  olarak  duygularınızla  g�rd�ğ�n�z  b�r  mücadele.  O  yüzden  de  zor. 

 Benl�ğ�n�z�  bırakmazsanız  olmaz.  Budō  �nsanı  b�r  yerden  götürür;  ama  o, 

 �nsanın  bekled�ğ�  g�b�  olmaz.  S�z�n  benl�ğ�n�z  değ�ş�yor,  s�z  onu  bırakıyorsunuz; 

 ama  bu  tamamen  benl�ks�z  b�r  �nsan  olduğunuz  anlamına  gelm�yor.  Sadece 

 benl�k  kavramı  daha  esnek  b�r  şey  hal�ne  dönüşüyor  s�z�n  �ç�n.  O  kadar  da 

 üstünde durulması gerekmeyen b�r şey hal�ne dönüşüyor.  (K2) 

 Kendo  da  k�ş�  egosunu  kontrol  etmel�.  Ego'yu  kontrol  edemezsen  kendo  sen� 

 gerçekten  yer.  Kendo  �y�  b�r  şey;  ama  egon  varsa  ve  k�b�r�n  varsa  kendo  sen� 

 b�t�r�r.  İç�nde  kaybolursun  ve  asla  devam  edemezs�n.  Yapamazsın,  çünkü  egona 

 yen�k  düşers�n;  ama  bunu  kontrol  edeb�l�yorsan,  egonu  yeneb�l�yorsan  kendo 

 sen�n  �ç�n  ölene  kadar  b�r  yol  olur.  Kendo'yu  tamamen  öğrenemeyeceğ�n�  b�lsen 

 de,  �y�  b�r  kendocu  olamayacağını  b�lsen  de  bu  yolda  yürümeye  devam 

 edeceks�n;  �natla ve ısrarla.  (K5) 

 Budō’nun  der�nl�kler�ne  ulaştığında  yolun  ne  kadar  uçsuz  bucaksız  olduğunu  fark 

 ederek  sona  ulaşamadığı  anlayan  k�ş�  kend�s�ndek�  yeters�zl�kler�n  farkına  varır;  tamama 

 erm�şl�k  h�ss�ne,  gurur  ve  böbürlenmeye  kapılmadan  yaşamını  tamamlar.  En  temelde 

 amaç;  bugünü  dünden,  dünü  �se  yarından  daha  �y�  b�r�s�  olmaya  çalışarak  geç�rmekt�r. 

 Bu  amaç  doğrultusunda  çalışan  k�ş�n�n  yend�ğ�  �se  b�r  başkası  değ�l,  kend�s�d�r 

 (Tsunetomo, 2022:28). 

 İç�ne  dönmen  lazım  kendo'da.  Kend�nle  mücadele  sözü  uyuyor  mu?  B�lm�yorum. 

 Kend�n�  çek�p  çev�rme  d�yeb�l�r�  b�z  ona.  "B�r  ben  var  benden  �çeru"  dek�n�  çek�p 

 çev�rmek;  onu  yoğurmak.  Asıl  buradak�n�n  değ�l;  asıl  �çtek�n�n  gel�şmes�  öneml�, 

 olgunlaşması  öneml�.  Kend�s�n�  yavaş  yavaş  gel�şt�rmeye  çalışacak.  İnsan  kend�nden 
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 yılamaz  k�,  dolayısıyla  kend�yle  savaşmamalı  bence.  "Kend�ne  dönmel�"  ded�ğ�nde; 

 aslında  kend�ne  dönüp  kend�n�  gel�şt�r�rken  “mu”  �le  kend�n�  gel�şt�r�yor.  “Mu” 

 olduğunda gel�şeb�l�yor.  (K10) 

 17.  yüzyıl  Japonya'sının  önde  gelen  samuraylarından  b�r�  ve  Beş  Çember  K�tabı'nın 

 yazarı  olan  M�yamoto  Musaş�'n�n  de  k�tabının  son  çember�n�  konu  alan  "Boşluk" 

 kavramı,  ego'nun  yıkıldığı  b�r  alanda  ortaya  çıkar.  Var  olan  her  şey�n  "Boş"  olduğunu, 

 "Boşluk"  un  da  "Yokluk"  olduğunu  kavramak  savaşçının  yürüdüğü  gerçek  yoldur.  Bu 

 yolda  "Boşluk"  savaşçının  son  çemberde  er�şeb�leceğ�  en  aşkın  hale  de  karşılık  gel�r. 

 Boşluğu,  Mu  'yu  anlamak  �ç�n  gerekenler  �se;  savaşçının  ego'sunu  yıkması,  yanılgılardan 

 sıyrılarak kend� özünü, kend� "Boşluk"unu görmes�d�r. 

 Savaşçının  boşluğu  yol,  yolu  �se  boşluk  olarak  b�lmes�  gerek�r  (M�yamoto,  2017:125). 

 Boşluk,  yanılgılardan  ve  egodan  uzakta  kötülüğün  bulunmadığı  kusursuz  b�r  netl�k 

 alanıdır.  Bu  gerçeğ�  b�lmek,  ney�n  gerçek  ney�n  sahte  olduğunu  ayırt  etmey�  mümkün 

 kılar.  Bu  yüzden,  boşluğu  b�lmek  ve  boşluğun  da  boşluk  olduğunu  b�lmek;  doğru  yolu 

 b�lmekt�r.  Doğru  olan  tek  yol  budur  ve  bu  yol,  savaşçının  yolundan  marangozun  yoluna 

 kadar her şey �ç�n geçerl�d�r (Bennett, 2015:64). 

 Mesela  daha  �y�  b�r  tekn�kle  karşılaştınız  veya  b�r�s�yle  çalışıyorsunuz  o  k�ş�  s�ze 

 vuruyor  ama  s�z  ona  vuramıyorsunuz.  Genelde  bel�rl�  b�r  egoya  sah�p  �nsanlar 

 k�  ben  de  böyleyd�m;  hep  bunu  b�r  bahanen�n  arkasına  saklamaya  çalışır.  "Ya  be 

 hastaydım,  o  �y�yd�",  "Onun  da  tekn�ğ�  bozuk…".  Eğer,  gerçekten  gel�şmek 

 �st�yorsan  bunların  heps�n�  bırakacaksın.  Rak�b�n�n  senden  daha  �y�  olduğunu 

 kabul  edeceks�n  ve  daha  �y�s�n�  ondan  nasıl  öğreneb�l�rs�n  veya  kend�n�  nasıl 

 gel�şt�reb�l�rs�n,  buna  bakacaksın.  Çözüme  bakmak  zorundasın.  Kend�nle 

 �lg�lenmey�  b�r  tarafa  bırakmalısın.  Kend�n�zle  �lg�l�  düşünceler,  "Ben  buyum, 

 ben  şuyum"  d�ye  söylemeden  "Ben,  h�çb�r  şey  değ�l�m  artık".  On  sek�z  yıldan 
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 sonra  kend�me  şunu  söylüyorum,  "Ben,  h�çb�r  şey  değ�l�m".  Çünkü  kend�mle 

 �lg�l�  o  kadar  çok  önyargı  bıraktım  k�.  "Ben,  toplum  karşısında  konuşamam" 

 ded�m;  her  gün  dōcō'ya  ders  anlatıyorum  ş�md�.  "Ben,  şuyum.  Ben,  buyum"  , 

 "Ben,  ş�md�  çalışmak  �stem�yorum",  "Ben,  ş�md�  bunu  yapmak  �stem�yorum",  "Şu 

 anda  hazır  değ�l�m"  g�b�  düşünceler�  b�r  tarafa  bırakıp;  kend�  benl�ğ�n�z�  b�r 

 tarafa bırakıp �ş�n �çer�s�ne g�rd�ğ�n�zde, o zaman benl�ğ�n�z� buluyorsunuz. (K2) 

 Buda’ya  göre;  eğer  d�kkatl�  b�r  şek�lde  bakarsak  “Benl�k”  ded�ğ�m�z  şey�n  beş  kümeden 

 (khandha)  başka  b�r  şey  olmadığını  fark  edeb�l�r�z.  Bu  beş  küme;  maddesel  formdan 

 (duyu  organları),  duygular  ve  duyulanmalardan  (hoşa  g�den,  hoşa  g�tmeyen  ya  da  nötr 

 olan),  algılar  ve  b�l�şlerden  (dünya  �le  �lg�l�  yargıları  �çeren),  z�h�nsel  oluşumlardan 

 (arzular,  �stekler  ve  �stemler)  ve  b�l�nçten  (ayrımsama)  oluşmaktadır.  Buda’ya  göre;  bu 

 beş  kümen�n  her  b�r�  d�kkatle  �ncelen�rse  h�çb�r�n�n  aslında  kalıcı  olmadığı,  bunların 

 sürekl�  b�r  değ�ş�m  sürec�  �çer�s�nde  olan  şeyler  oldukları  anlaşılacaktır.  Hal  böyleyken; 

 b�z�m  “Benl�k”  ded�ğ�m�z  şey  sürekl�  değ�şen  bu  kümelerden  başka  b�r  şey  olmadığına 

 göre,  benl�ğ�n  zaman  �ç�nde  bazı  açılardan  değ�şmeden  varlığını  devam  ett�reb�len  b�r 

 varlık  olması  da  mümkün  değ�ld�r.  Bu  açıdan  bakıldığında,  benl�k  ded�ğ�m�z  şey  aslında 

 yoktur (Gowans, 2003:34). 

 5.3.6.  Utte  Hanse�,  Utarete  Kanşa  (Vurduğunda  Eleşt�r,  Sana  Vurulduğunda 

 Şükret) 

 Bud�zm’den  Zen’e,  Zen’den  Japon  kültüründek�  b�rçok  unsura  kadar  yayılan  benl�ğ�n 

 yokluğunu,  boşluğu  kavrayab�lme;  Sadō  yapan  b�r  k�ş�  �ç�n  de,  kendo  yapan  b�r  k�ş�  �ç�n 

 de  ya  da  b�r  marangoz  �ç�n  de  kend�  doğasını  göreb�lme  sürec�n�n  son  durağıdır.  Farklı 

 yollardan  aynı  yolu  yüreseler  de  “Yol”  da  �lerleyen  her  k�ş�  �ç�n  bu  gerçeğ�  göreb�l�r  hale 

 geleb�lmek,  eğ�t�mler�n�n  b�r  parçasıdır.  Bu  eğ�t�m  sürec�nde;  k�ş�,  egosunu  ve 
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 yanılgılarını  besleyen  her  şey�  b�r  kenara  bırakarak  g�tt�kçe  “Boşluk”un  farkındalığına 

 er�şmeye  doğru  �lerler.  Kendo  yapan  k�ş�ler  �ç�n  bu  �lerley�ş  b�l�nçl�  b�r  şek�lde  değ�l, 

 kend�  yollarında  �lerled�kler�  doğal  akış  �çer�s�nde  gerçekleş�r.  Bu  akış  �çer�s�nde 

 kendocuların  yaptığı  hırslarını,  k�br�n�,  korkularını  ve  bunun  g�b�  yanılgılarını  yenmeye 

 yönel�k  tüm  z�h�nsel  eğ�t�mler;  onların  “Gerçek  Yol”  a  ulaşmalarındak�  b�rer  aşamadır. 

 Bu  anlamda  kendo;  sadece  b�r  spor  olmaktan  çok  daha  öte  de  k�ş�y�  gel�şt�ren, 

 olgunlaştıran  b�r  eylem  yoludur  ve  bu  yolda  �lerlemek  �ç�n  gereken  mez�yetlere  sah�p 

 olamayan b�r kendocu �ç�n de yol, “Gerçek Yol” dan ayrılmış b�r yoldur. 

 B�ze  hep  şu  öğret�ld�;  "Duygularını  göstermeyeceks�n  kendo'da.  Karşındak�n�n 

 gözüne  bakacaksın.  İç�nde  b�r  volkan  olacak  patlayacak,  ruhunun  �ç�nde;  ama 

 dışın  buzdağı  g�b�  olacak,  göstermeyeceks�n".  Mesela  örnek  olarak,  ben  b�r 

 maçta  b�r�nden  sayı  aldım  ve  şunu  yaptım  (el�  yumruk  yapma),  hakem 

 bayraklarını  kaldırır  "gōg�"  20  d�ye  bağırır.  D�ğer  �k�  hakem�  toplantıya  çağırır. 

 Alınan  karar  genell�kle  şudur;  “�ppontor�keş�”,  yan�  sayı  �ptal�ne  yol  açar.  Hatta 

 ve  hatta  maç  �ptal�ne.  Asla  ve  asla  karşındak�n�  küçük  düşürecek,  renc�de  edecek 

 veya  egonu  dışarı  çıkaracak  hareketler�  kendo'da  yapamazsın;  çünkü  bu, 

 saygıyla, selamla başlayıp selamla b�ten b�r yol. (K5) 

 Kendo'da  b�r  sayıdan  sonra  sev�nemezs�n�z.  Sev�nmezs�n�z.  Zaten  çok  aşırı 

 sev�nmek  hansoku,  yan�  ceza  alırsınız;  çünkü  olaya  şöyle  baktığınız  zaman;  reel 

 b�r  sahne  olmuş  olsaydı  o,  �k�n�z�n  el�nde  b�r  katana  vardı  ve  s�z  o  sayıyı  alarak 

 aslında  karşınızdak�n�  öldürmüştünüz.  Bu  sev�necek  b�r  durum  değ�l.  Maçtayken 

 karşınızdak�n�  demoral�ze  edecek  b�r  şey  yapmıyorsunuz.  Yapmamanız  gerek�yor. 

 (K7) 

 20  H�nkaku  (品  格);  Türkçede  kabaca  asalet,  �t�bar  veya  yücel�ğe  karşılık  gelen; 

 kal�te ve derece gösteren b�r kel�med�r. 
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 K�ş�sel  gel�ş�m�n�  yapmaya  çalışıyorsun.  Karşında  b�r�s�  var  ama  o,  sen�n 

 rak�b�n  değ�l;  onun  �ç�n  de  spor  değ�l.  Karşındak�n�  rak�p  değ�l;  o  yüzden  de 

 "Karşımdak�n�  yeneceğ�m"  kendo'da  yok,  yapmamalısın.  Yend�m  değ�l,  zanş�n  21  . 

 Orada,  Zen  düşünces�n�  soktuğunda;  Zen  k�ş�sel  gel�ş�md�r.  Kend�  kend�m� 

 gel�şt�r�yorum.  Karşımda  b�r�s�  var;  ama  rak�b�m  değ�l.  Kend�  gel�ş�m�m  �ç�n 

 destek olan k�ş�. O k�ş�ye şükran duyarsın. (K10) 

 Kendo’da  vurgulanan  “Utte  hanse�,  utarete  kanşa”,  “Vurduğunda  eleşt�r,  sana 

 vurulduğunda  şükret”  söyley�ş�,  k�ş�n�n  karşısındak�  k�ş�yle  ya  da  rak�ple  değ�l;  aslında 

 kend�s�yle  mücadele  ett�ğ�n�  �fade  eder.  Bu  söz,  b�r  yandan  gayret  duygusunu  pek�şt�r�p 

 k�ş�n�n  öz  eleşt�r�  kab�l�yet�n�  güçlend�r�rken;  b�r  yandan  da  karşısındak�  k�ş�n�n  yaptığı 

 vuruşla  kend�  eks�kl�ğ�n�  gösterd�ğ�  �ç�n  şükretmey�  öğret�r.  Bu  sayede  k�ş�,  b�r  yandan 

 öz  eleşt�r�  yapar;  b�r  yandan  da  kend�ne  yönel�k  eleşt�r�ler�  poz�t�f  b�r  şek�lde  kend�ne 

 katarak gel�ş�m�n� sürdürmey� öğren�r. (Tekmen, 2009:380) 

 Ego  çok  tehl�kel�.  Hele  k�,  mesela  samuray  olsaydınız  ve  gerçekten  karşınızda 

 el�nde  katana  olan  b�r�yle  karşı  karşıya  gelsen�z  ego  çok  tehl�kel�.  Rak�b�n�z� 

 küçümsemen�z  d�rekt  s�z�n  hayatınıza  mal  olacak  b�r  şey.  Egonuzu  gerçekten 

 törpülüyor.  S�ze  şunu  aşılıyor,  bu  b�r  yaşam  st�l�.  B�r  şeyler�  s�z  kend�  kend�n�ze 

 gel�şt�r�yorsunuz. O gel�şt�rd�ğ�n�z� h�ssetmen�z gerek�yor. (K7) 

 B�r  �nsanın  kend�s�yle  yüzleşmes�  zordur.  Kendo  s�ze  o  kapıyı  açıyor,  o  yolu 

 açıyor;  eğer  buna  eğ�l�m�n�z  varsa.  Yan�  ben  herkes�n  kendo  yapab�leceğ�n� 

 düşünmüyorum.  Kend�n�  gel�şt�rmeye,  �lerlemeye,  değ�şmeye,  dönüşmeye, 

 kabullenmeye,  öğrenmeye  açık  �nsanlar  tarafından  yapılab�l�r.  D�ğer  türlü 

 hob�d�r. (K9) 

 21  “Kend�m�  s�ze  emanet  ed�yorum.  Lütfen  bana  �y�  davranın”  anlamına  gel�p 

 Kendo’da karşılaşmaya başlarken kullanılmaktadır. 

 118 



 Ben  kendoyu  hep  şu  şek�lde  gördüm;  kendo'nun  �ç�nde  kazanmak  da  var 

 kaybetmek  de  var.  Kendo'nun  �ç�nde  öğrenmek  var,  paylaşmak  var.  Eğer  kend� 

 egonuzu  kıramıyorsanız  bu  s�z�n  hem  öğrenmen�z�  hem  de  paylaşmanızı 

 engell�yor.  Bu  �k�s�  engellend�ğ�  zaman  ne  s�z�n  k�ş�l�ğ�n�z�  �y�  b�r  noktaya 

 geleb�yor  ne  de  kendonuz  �y�  b�r  noktaya  geleb�l�yor.  Dolayısıyla,  (kendo) 

 bunları  kırmak  �ç�n  zorluyor  s�z�.  Bunları  kırdığınız  an  d�yor  k�;  tamam  kendonu 

 da  gel�şt�reb�l�rs�n,  z�hn�n�  de  gel�şt�reb�l�rs�n,  egonu  da  kırab�l�rs�n  başka 

 yetenekler  de  ed�neb�l�rs�n;  ama  sen  bunu  kırmadığın  sürece,  egonu  tatm�n  etme 

 �ht�yacın  olduğu  sürece  ya  aynı  ve  yerde  sekeceks�n,  ya  kendo’nu 

 gel�şt�remeyeceks�n  ya  da  �nsanlar  sen�nle  b�r  şeyler  paylaşmak  �stemeyecekler. 

 Bence  kazanmanın  yanında  kaybetmen�n  de  olduğunu  öğrenmek,  paylaşmanın 

 çok  öneml�  olduğunu  öğren�p  bunu  paylaşab�lmek;  bunun  (egonun)  kırılma 

 noktasıdır. (K4) 

 Kendo  f�z�ksel  olarak  herkes�n  yapab�leceğ�  b�r  prat�k  g�b�  gözükse  de,  sadece  f�z�ksel 

 yeterl�l�kle  �lerlemen�n  mümkün  olduğu  b�r  yol  değ�ld�r.  Bu  yolda  k�ş�,  değ�ş�p- 

 dönüşmek;  kend�s�n�  gel�şt�rmek  zorundadır.  Bu  dönüşme  sürec�nde  egosuna,  hırslarına 

 bağlı  b�r  şek�lde  �lerleyenler;  kendo’nun  vurguladığı  rak�be  saygı  duyma,  şükretme  ve 

 paylaşma  g�b�  kazanımları  ed�nmeden  yollarına  devam  etmeye  çalışan  k�ş�lerd�r.  Bu 

 k�ş�ler  �ç�n  kendo,  f�z�ksel  b�r  prat�k  olmanın  ötes�ne  geçemeyeceğ�  g�b�  gerçek 

 anlamını,  gerçek  yolunu  da  saklı  tutacaktır.  Bu  nedenle;  yolu  bütünüyle  yürümey�  terc�h 

 eden  kendocular  �ç�n  maçı  kazanmak,  rak�b�  yenmek  g�b�  hırslara  kapılmak  yer�ne 

 karşısındak� k�ş�yle �ç�nde bulunduğu anı en güzel şek�lde paylaşmak önde gel�r. 

 İnsanlarda  kazanma  hırsı  olunca  buş�dō  temeller�n�  bırakıyorlar,  farklı  b�r  şeye 

 dönüşüyorlar.  Kendo  b�reysel  b�r  şey.  Kendo'yu  bel�rl�  d�s�pl�n  altında,  kurallar 

 altında  yapmalı.  Onun  yolundan  sapmadığınıza  em�n  olmanız  gerek�yor;  çünkü 

 �nsan  sapıyor.  Sapab�l�yor;  ama  ger�  dönüp  ben�m  yolum  neyd�  d�ye 
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 hatırlamanız  lazım.  Herkes�n  yolu  farklıdır.  Herkes�n  yoluna  yardım 

 edeb�l�yorsam  eder�m;  çünkü  ben�m  yolum(da)  �y�  b�r  kendocu,  düzgün  b�r 

 kendocu olmak. B�lg�l� ve herkese yardım edeb�len b�r kendocu olmak. (K1) 

 Kılıç  ustalığında,  gal�p  olmaktan  vazgeç�ld�ğ�  yerde  gerçek  zafere  ulaşılır.  Kazanmaya 

 olan  bağlılıklarından  vazgeçmed�kçe  yen�lg�  kaçınılmazdır.  Gal�b�yetten  vazgeçmek  ve 

 zafer�  gün  yüzüne  çıkarmak,  egoyu  kaybederek  tek  b�r  �lken�n  gerçekleşmes�n� 

 sağlayacaktır.  Gal�b�yetten  vazgeçmeme,  arzulara  bağlı  kalıp  duyguların  korunduğu 

 zamandır (Samura� M�nd : Lessons from Japan's Master Warr�ors, 2011:122). 

 B�ze  söylenen  şey  hep  şudur,  "Sayıyı  kaybedeceğ�m  d�ye  korkmayın.  Sayı  bu 

 kaybeders�n,  ne  fark  eder.  S�z  bu  �ş�  güzel  yapmaya  çalışın,  �y�  yapmaya  çalışın. 

 Bundan  mutlu  olun".  Ben  bu  �şten  öyle  b�r  zevk  alıyorum  k�,  o  maçı  kaybetm�ş 

 olmam  ben�m  �ç�n  b�r  şey  �fade  etm�yor.  El�mden  gelen�  yapıyorum;  ama 

 kaybett�ğ�m  zaman  üzülmüyorum;  çünkü  ben�m  �ç�n  o  maçta  olmak,  o  ortamda 

 olmak, kendo yapıyor olmak çok büyük mutluluk. (K7) 

 Zen,  k�ş�n�n  varlığının  doğasını  kavraması  sürec�nde  b�r  yandan  mutluluğu  ve  sevme 

 kab�l�yet�n�  dışarıya  vurmaya  zorlarken  b�r  yandan  da  k�ş�n�n  özgür  olmasını  ve 

 engeller�nden  sıyrılmasını  �ster.  Hırslarını,  k�b�rler�n�  ger�de  bırakarak  doğru  b�r 

 �çgörüyle  karakter�nde  b�r  dönüşüm  yaşayan  k�ş�;  kad�rb�l�r  ve  hürmetkar  b�r  tutumla 

 Zen  �çer�s�nde  yaşar.  K�ş�n�n  �rades�nden  doğan  Zen,  akıldan  öte  karakterle  �lg�l�d�r. 

 (Fromm,  2019:57-64).  Zen’�n  bu  karakter�st�ğ�n�  serg�leyen  kendo  �ç�nde  de,  b�rey�n 

 karşısındak�  k�ş�yle  yaşadığı  paylaşımlardan  ed�nd�ğ�  kazançlarla  kend�n�  gel�şt�rmes� 

 vurgulanmaktadır.  Bu  paylaşım,  rekabet  duygusunun  ötes�nde  sevg�,  saygı  ve  hürmet 

 etmey�  öğret�rken;  k�ş�n�n  karakter�nde  de  hırsların  körelmes�,  korkuların  yen�lmes�, 

 k�b�r�n  sönmes�  g�b�  değ�ş�mler  yaratır.  K�ş�n�n  bu  değ�ş�m�  yaşayab�lmes�  �ç�n 

 karşısındak�  kendocuyla  �y�  b�r  d�yalog  kurması  gerek�r.  Bu  d�yaloğu  kurab�lmek  sadece 
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 kend�  gel�ş�m�  �ç�n  değ�l;  karşısındak�  k�ş�n�n  de  kend�n�  gel�şt�reb�lmes�  �ç�n  gerekl�d�r. 

 Bu  nedenle;  b�r  kendocunun  düzgün,  doğru  b�r  kendo  yapması  kend�s�  kadar  karşı 

 tarafın gel�ş�m� ve değ�ş�m� �ç�n de öneml�d�r. 

 Aslında  sevg�den  yapıyorsun.  Orada  ona  vurman,  s�z�n  b�r  paylaşımınız  g�b�. 

 Ona  b�r  güçsüz  yanını  gösterd�n.  Sen  tüm  eforunla  orada,  o  an  onunlasın  ve 

 onunla  b�r  şey  paylaşıyorsun.  Onun  �ç�n  oradasın.  B�r  lütuf  g�b�  vurmak.  B�r�ne 

 "Sen�nle  kendo  yapmak  �st�yorum"  demek  sarılmak  g�b�;  "Sen�nle  çok  der�n  b�r 

 şey  paylaşmak  �st�yorum"  demek  g�b�  çok  güzel  b�r  şey.  Zarar  vermek  yok  �ş�n 

 �ç�nde,  paylaşmak  var.  Tamam�yle  karşı  tarafla  b�r  d�yalog  kurma,  kend�  �ç�ne 

 bakma  ve  kend�  �ç�ne  bakarken  de  karşı  tarafı  anlama.  Sadece  sevg�yle 

 yapıyorsun.  (K8) 

 B�r  yaşlı  kadın  vardı,  Sadō  yapan  b�r  kadın.  Oturuşundan  f�lan  bell�.  H�nkaku  22 

 d�ye  b�r  şey  var.  Bunu  söylemezler,  h�nkaku  farklı.  B�r  şeylerle  �lg�len�p  zen 

 vesa�re,  d�ng�nl�ğe  er�ş�p  �nsanlarda  çıkan  b�r  şey.  (İçer�ye)  g�rd�ğ�nde  o  �nsanı 

 görüyorsun.  H�nkaku.  O  kadın  öyle  b�r�s�.  B�r  sürü  �nsan  var,  ama  onu 

 görüyorsun.  Oturuşuyla,  kalkışıyla  �nsanın  �ç�ne  hoşluk  ver�yor.  Selamlarken 

 b�le.  Kadın  78  yaşında  mıydı  neyd�.  Kısa  boylu,  zayıf.  Karşıma  geld�.  Ben  de 

 daha  d�nc�m.  (Karşılaşmaya  başlarken)  kılıcı  açarsın  “Yoroş�ku 

 onega�ş�masu”  23  ders�n.  "Yoroş�ku  onega�ş�masu"  ded�k.  Çarpıştık.  Sonra  ben 

 23  San  Sapp  ō  (三  殺  法)  kel�meler�n  tam  karşılığıyla  “Üç  öldürme  yöntem�”  olup; 

 “Ken  o  korosu  (剣  を  殺  す,  Kılıcı  Öldürmek)”  ,  “Waza  o  korosu  (技  を  殺  す,  Tekn�ğ� 

 öldürmek)” ve “K� o korosu (気を殺す), Ruhu öldürmek” tekn�kler�n� �fade eder  . 

 22  Seme  veya  Seme-a�  (攻  め  合  い);  Seme  (攻  め)  “Saldırı”  ve  A�  (合  い) 

 “Karşılaşma”  kel�meler�nden  oluşup  kendocuların  b�rb�rler�  üzer�nde  hak�m�yet  kurma 

 d�yaloğunu �şaret eden ter�mlerd�r. 
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 ona  vurdum  ama  çek�n�yorum.  Antrenmanı  b�t�r�p  de  ayrıldığımızda  normalde 

 "Ar�gatō  goza�maş�ta  (Teşekkür  eder�m)"  der�z,  ben�m  ağzımdan 

 "Sum�masendeş�ta (Özür d�ler�m)" çıktı.  (K10) 

 Kendo  yapan  k�ş�ler  sadece  kend�ler�n�n  değ�l,  karşındak�  k�ş�n�n  de  gel�ş�m�nden 

 sorumludur.  Temellere,  yola  bağlı  kalmadan  yapılan  b�r  kendo’da  k�ş�  gal�p  çıksa  dah� 

 karşısındak�  k�ş�ye  kend�s�n�  gel�şt�rmes�  �ç�n  gereken  olanağı  sunmadığından  gerçek 

 anlamda  kazanmış  olmayacaktır.  Bu  nedenle;  kendo  yapan  k�ş�ler,  eller�nden  gelen�n  en 

 �y�s�n�  ortaya  koyarak  kendo  yapmayı  gal�b�yet  duygusunu  tatmanın  önüne  koyarlar.  Bu, 

 kendo’nun  sport�f  b�r  prat�k  olmanın  ötes�nde  k�ş�ye  bel�rl�  farkındalıklar  aşılayan  ve  bu 

 sayede;  onun  yolundan  g�den  k�ş�ler�n  b�rb�rler�nden  destek  alarak  hayatlarını 

 dönüştürmeler�n� sağlayan b�r tür eylem yolu olduğunun gösterges�d�r. 

 İnsanlar  s�z�  düzeltmeye  çalışıyor  b�r  şek�lde.  Herkes  başkalarının  hatalarını 

 göreb�l�yor  ama  h�ç  k�mse  kend�  hatasını  görem�yor  kendo'da.  Böyle  de  b�r  şey 

 var.  İstersen  çok  yüksek  sev�yede  b�r  hoca  ol,  kend�  hatanı  görem�yorsun.  B�r�n�n 

 sana  dışarıdan  söylemes�  gerek�yor.  Böyle  yaşamın  kend�s�  g�b�  sank�  kendo. 

 M�n�mal b�r yaşam formu g�b�. İç�nde hep beraber yaşamaya çalışıyoruz. (K6) 

 Kendo  hayat  aslında.  İnsanın  hayatında  çok  kötü  zamanlar  olab�l�yor  ama 

 hayat  devam  ed�yor,  atlatmanız  gerek�yor.  Kendo'da  böyled�r.  Karşıdan  sayı 

 yed�n�z  mesela,  s�z�n  kend�n�z�  toparlamak  �ç�n  b�rkaç  san�yen�z  var. 

 Toparlıyorsunuz  kend�n�z�  tekrar  dönüyorsunuz  (karşılaşmaya). 

 Toparlamazsanız,  tekrar  rak�b�n  karşına  gel�yorsunuz  �k�nc�  sayıyı  y�y�p  maç 

 b�ter,  orada  kalırsınız.  Hemen  kend�n�z�  toparlamanız  gerek�yor.  Hayatta  da 

 böyle  eğer  kend�n�z�  toparlayamazsanız  düşüyorsunuz,  düşüyorsunuz;  o  düşme 

 başka  b�r  şey�  get�r�yor.  B�r  bakıyorsunuz  sağlığınıza  etk�  etm�ş.  Kara  b�r 

 döngünün  �ç�ne  g�r�yorsunuz.  Kendo  buna  �z�n  verm�yor,  zaten  kendo'da  buna 
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 �z�n  vermemen�z  gerek�yor.  B�r  anda  "Tamam,  oldu  b�tt�.  O,  b�r  san�ye  önces�yd�. 

 Artık  yen�  b�r  hayat,  yen�  b�r  sayfa"  d�y�p  yen�den  başlamak  gerek�yor  ama  bu 

 hemen olmuyor. İnsan kend�s�n� yıkıyor yan�. (K7) 

 Zen  ve  Zen  düşünces�nden  beslenen  “Yol”larda  da  ortak  b�r  şek�lde  görülen  “kend� 

 doğasını  keşfetme  ve  gel�şt�rme  arayışı”  kendo  �ç�nde  rak�ple  kurulan  d�yalog  sayes�nde 

 ortaya  çıkar.  Bu  süreçte,  kendocu  hem  z�h�nsel  hem  de  f�z�ksel  çabalarıyla  doğru  b�r 

 kendo  yaparak  bu  keşfetme  ve  dönüşme  yolculuğunda  �lerler.  Bu  yolda  yaptığı  prat�kler 

 ve  g�rd�ğ�  mücadelelerle  kend�s�ne  engel  teşk�l  eden  yanılgılarını  kırar,  karakter�n� 

 gel�şt�recek  mez�yetler  kazanır.  Bu  yolun  sonunda  kazandıkları,  sadece  kendosunu 

 etk�lemez.  Her  prat�kle  b�rl�kte  gel�şt�rd�ğ�  sadece  kendosu  değ�ld�r,  kendosu  �le  b�rl�kte 

 karakter�n�  ve  z�hn�n�  de  gel�şt�r�r.  Bu  gel�şt�rd�kler�  sadece  kendo  �le  sınırlı  kalmaz,  tüm 

 hayatına uzanır. 

 Korkunun  kendo'da  yer�  yok.  Tereddüte  düşersen  kaybeders�n  ama  hayat  da 

 öyled�r.  Ben  kendo'ya  hayat  d�ye  bakıyorum  zaten.  Karşındak�yle  �ş�n  yok.  İş�  şu; 

 yardımcı  oluyor  sadece,  karşı  taraf  kend�s�n�  gel�şt�rs�n  d�ye.  Dolayısıyla  kendo 

 hayatla paralel, hayatın �ç�nden. (K10) 

 Hocamızın  hep  söyle,  "Duruşunu  düzelten  z�hn�n�  düzelt�r,  z�hn�n�  düzelten 

 kılıcını  düzelt�r".  Bedensel  kısmı  z�hne  d�rekt  etk�  ed�yor.  Kopuk  şeyler  değ�ller 

 sen�n  z�h�nsel  varlığınla  f�z�ksel  varlığın.  Kendo'da  bel�rg�n  bu.  Farklı 

 zamanlarda  çalıştığın  şeyler  değ�ller.  Kendo'nun  f�z�ksel  olması  z�hn�  düzeltmeye 

 yardım  etmes�  �ç�n.  Kendo'nun  yapmaya  çalıştığı  şey  bu,  sana  f�z�ksel  zorluklar 

 vererek  z�hn�ndek�  pürüzlerle  yüzleşmen�  sağlıyor.  Oradak�  kılıç  da  artık  gerçek 

 hayatın oluyor, o düzeltt�ğ�n kılıç gerçek hayatını da etk�l�yor. (K8) 
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 5.3.7. Seme-a� 

 Kendo;  z�h�n  ve  olgun  z�hn�  �nşaa  eden  eylemlerle  �lg�l�d�r;  sadece  f�z�ksel  güç  ve 

 kapas�te  �le  �lg�l�  değ�ld�r.  Sadece  f�z�ksel  güce  sah�p  olma,  g�r�len  mücadeley�  devam 

 ett�reb�lmek  �ç�n  yeterl�  değ�ld�r.  Bu  mücadelede  kendocuyu  ayakta  tutan  f�z�ksel  gücü 

 kadar  z�h�nsel  duruşudur.  Kendo’da  f�z�ksel  güçle  b�rl�kte  bu  z�h�nsel  duruşun  gücünü 

 gösteren en öneml� anlardan b�r�s� �se  seme-a�  ’d�r.  24 

 Seme,  z�h�nsel  olarak  hazır  olduğunu  karşı  tarafa  aktardığın  andır.  O  yüzden 

 seme  çok  öneml�d�r.  "Evet,  ben  hazırım",  "Buradayım",  "Bu  şek�lde  hareket 

 edeceğ�m" ded�ğ�n�z g�r�ş metn� g�b�. (K9) 

 Z�hn�n�z  zayıfsa  ve  “seme”  g�b�,  “zanş�n”  g�b�  kavramları  tam  olarak 

 oturtamadıysanız  z�hn�n�zde,  bunlar  s�ze  uzak  veya  anlamsız  gel�yorsa  ya  da 

 "Bunların  da  ne  önem�  var?  Ben  vuruyorum  �şte"  (dey�p)  sport�f  anlamda 

 bakıyorsanız  �şe  bel�rl�  b�r  sev�yeye  kadar  geleb�l�rs�n�z.  Bu  üçüncü,  dördüncü 

 dan sev�yes�ne kadar mümkün. Bundan sonrası b�raz daha zor.  (K2) 

 Bana  sorarsanız;  kendonun  �lk  �k�  üç  sev�yes�,  üçüncü  dan’a  kadar  olan 

 kısmının  f�z�ksel  gel�ş�m  olduğunu  söyleyeb�l�r�m;  çünkü  yapacağınız  tek  şey, 

 bunları  f�z�ksel  olarak  kas  hafızasına  almak  ve  temeller�,  ney�n  nasıl  yapıldığını 

 öğren�p  bunları  göstereb�lmek.  Z�h�nsel  olan  kısım  bence  üçüncü  dan’dan  sonra 

 başlıyor.  Z�h�nsel  anlamda,  dördüncü  dan’da  özell�kle  seme’y�  göstermen�z 

 gerek�yor.  Seme'y�  anladığınızı  göstereb�lm�ş  olmanız  gerek�yor.  Seme'y� 

 yapab�lmek  �ç�n  de  karşı  tarafı  anlayab�lmen�z  gerek�yor.  Karşı  tarafla  b�r  bağ 

 kurab�ld�ğ�n�z�,  kontrolü  �k�n�z�n  de  ele  aldığını  ve  bunu  �k�n�z  arasında  nasıl  pay 

 etmeye  çalıştığınızı  ya  da  üzer�ne  çıkmaya  çalıştığınızı  göstereb�lmen�z 

 24  Kendo  ve  Zen  arasındak�  bağlantıyı  ortaya  koyan  b�r  d�ğer  kavram  �se  “Ken  Zen 

 İç�nyo (剣禅一如)” olup, “Kılıç ve Zen B�rd�r” anlamına gel�r. 
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 gerek�yor.  İlk  üç  dan’a  kadar  rak�b�n�zle  aranızdak�  bağlantıyı  çok 

 gösterem�yorsunuz;  çünkü  yapmayı  b�ld�ğ�n�z  şey  vurmak,  yapmayı  b�ld�ğ�n�z  şey 

 b�ld�ğ�n�z  temel�  göstermeye  çalışmak.  Bundan  sonra  yapmanızı  �sted�kler�  şey, 

 karşı  tarafı  kontrol  ed�p  edemeyeceğ�n�z.  B�r  atak  yapmak  �ç�n,  b�r  vuruş 

 yapab�lmek  �ç�n  karşı  tarafı  ş�ka�  poz�syonuna  sokup  sokamadığınızı 

 göstereb�lmen�z  gerek�yor.  Öyle  b�r  z�h�n  sev�yes�nde  olmanız  lazım  k�;  s�z  seme 

 �le,  yaptığınız  kendo  �le  karşı  tarafın  ruhunu,  mot�vasyonunu  kırmaya 

 çalışıyorsunuz;  ama  bunu  sadece  s�z  yapmıyorsunuz.  Karşı  tarafta  da  s�ze 

 yapıyor.  Ona  da  d�renmen�z  gerek�yor.  Onun  da  üzer�ne  çıkmaya  çalışıyorsunuz. 

 Böylece  karşı  tarafla  b�r  bağ,  b�r  �let�ş�m  kurulmaya  başlıyor.  Bunu  göstermen�z 

 ve kurab�l�yor olmanız gerek�yor.  (K4) 

 Kendo’da  “  Semeru  (攻  め  る,  Saldırmak)”  beden,  ruh  ve  ş�na�  (Bambu  kılıç)  aracılığıyla 

 rak�b�  kontrol  ederek  vuruş  yapma  fırsatı  oluşturmaktır.  Saldırı  yapılsa  dah�,  karşı  tarafı 

 kontrol  etme  üzer�nden  vuruş  yapacak  b�r  fırsat  oluşturulamamışsa  gerçekten  saldırı 

 yapılmış  olmaz.  Kendo’da  b�reyler�n  kab�l�yet�  “  Seme  yapıp  vurmak”  tan  oluşur.  Rak�b� 

 kontrol  etme  yöntem�  olarak  “San  Sapp  ō  ”  25  den�len  rak�b�n  kılıcını,  tekn�ğ�n�  ve  ruhunu 

 engelleme  öğret�s�  vardır.  Bunlardan  �lk�  olan  “Kılıcı  öldürme”  de  rak�b�n  karşısında 

 gel�nd�ğ�nde  ş�na�  ’n�n  ucuyla  rak�b�n  kılıcının  hareket  etmes�  engellen�r.  İk�nc�  aşama 

 olan  “Tekn�ğ�  öldürme”  de  �se,  �n�s�yat�f�  kend�s�ne  alarak  hamle  yapıp  rak�b�n 

 tekn�ğ�n�n  ortaya  çıkmasına  fırsat  vermeyecek  şek�lde  erken  davranıp  engel  olmak 

 25  Ulusal  Tez  Merkez�’n�n  sunmuş  olduğu  tez  tarama  s�stem�  �çer�s�nde  yapılan 

 arama  sonucunda,  tez  başlığında  sırasıyla  z,  e  ve  n  harfler�n�n  yer  aldığı  1756  tez 

 �çer�s�nde  bu  çalışmanın  da  konusunu  oluşturan  Zen  ter�m�ne  da�r  sadece  altı  tez  tesp�t 

 ed�leb�lm�şt�r  Bu  tezlerden  b�r�n�n  �se  sadece  İng�l�zce  başlığında  Zen  ter�m� 

 geçmekted�r. 
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 esastır.  Üçüncü  aşama  olan  “Ruhu  (enerj�y�)  öldürme”  de,  güçlü  b�r  ruha  sah�p  b�r 

 şek�lde rak�b� �rade ve enerj�yle bastırıp saldırması engellen�r (Komor�, 2018:11-12). 

 Seme-a�  den�len  b�r  kavram  var.  Bu,  �k�  k�ş�n�n  �let�ş�me  geçmes�  ama  sözsüz  b�r 

 �let�ş�m;  tamamen  davranışları  tak�p  ederek.  B�r  defa  bu  �let�ş�m  kurulduktan 

 sonra;  k�  bu  �let�ş�m�  kurmadan  seme  yapmanız  mümkün  değ�l,  z�h�nlerden 

 b�r�n�n  b�r  d�ğer�n�  man�püle  etmes�  söz  konusudur.  Şöyle  karşıdan  kamae'de 

 duran  �k�  kendocuya  bakarsanız  neredeyse  mükemmel  b�r  s�metr�  görürsünüz. 

 Bu,  f�z�ksel  olarak  olduğu  kadar  z�h�nsel  olarak  da  olan  b�r  şeyd�r  aslında.  B�r 

 teraz�  g�b�  düşünün  bu  durumu.  Seme,  z�h�nsel  teraz�n�n  değ�şt�ğ�  andır.  O 

 z�h�nsel teraz�y� değ�şt�reb�lmekt�r seme. (K2) 

 Seme,  aslında  b�z�m  karşımızdak�  �le  kurduğumuz  kontak.  Kılıcın  ucundak�  h�ss� 

 karşıya  geç�rmeye  çalışıyorum.  Eğer  gerçekten  ruhumu  geç�reb�l�yorsam 

 karşıya,  karşının  bunu  algılayab�l�yor  olması  gerek�yor  k�  ona  göre  atakta 

 bulunab�ls�n.  Ben,  karşıyı  tepk�ye  geç�rmeye  çalışıyorum  ama  ben�m  asıl 

 hedef�m  tepk�ye  geç�rmek  değ�l,  men'e  vurmak.  Seme  �le  �çer�  doğru  g�rerken 

 karşı  tarafın  denges�n�  bozmaya  çalışıyorum.  "Ne  yapacak,  ne  yapıyor  bu"  g�b� 

 algılamasını  ateşlemeye  çalışıyorsunuz.  Karşımdak�n�  harekete  geç�rmek, 

 harekete  geç�remesem  b�le  �sted�ğ�m  noktaya  varab�lmek;  o  enerj�y�  transfer 

 etmeye  çalışmak  seme.  Ben�m  b�leb�ld�ğ�m,  yapmaya  çalıştığım  bu  şu  anda. 

 (K7) 

 F�z�ksel  değ�ld�r  seme.  Seme  z�h�nseld�r  yan�  ruha  yapılan  b�r  ataktır.  Hal�yle 

 k�ş�n�n  ruhunu  etk�l�yorsunuz.  B�r  de,  b�r�ne  karşı  hamle  yaptığınızda  kılıcınızla 

 ruhu  etk�len�rse  ona  göre  tepk�  ver�yor;  yan�  kılıcın  kılıca  yaptığı  b�r  tepk� 

 değ�ld�r.  Yüksek  sev�yel�  ş�a�'ler�  (karşılaşmalar)  �zled�ğ�n�zde  �lk  otuz  san�ye 

 kamae'ler�  (duruşları)  h�ç  bozulmaz.  Ş�na�’ler�n�n  uçları  b�rb�rler�n�n  etrafında 
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 dönüp  durur.  Bu  aslında  karşı  tarafların,  �k�  k�ş�n�n  b�rb�rler�  üzer�ndek�  ruhsal 

 etk�ler�n�n  kontrolüdür.  “Adam  etk�len�yor  mu?”,  “Bunu  yaptığımda  nasıl  b�r 

 tepk�  ver�yor?”,  “Bunu  yaptığımda  end�şelen�yor  mu?”,  “B�r  şey  m� 

 düşünüyor?”.  O  an  da  bunları  �zl�yorlar,  ta  k�  b�r�  açık  bulana  kadar.  B�r�s�  b�r 

 açık  bulduğuna  �nandığı  zaman  onu  vurguluyor.  İlk  atağın  başlama  sebeb�  bu. 

 (K1) 

 Seme,  henüz  harekete  geçmeden  vuruş  yapmadan  mücadelen�n  başladığı  b�r  andır.  Bu 

 an  �çer�s�nde  kendocu,  karşı  tarafın  üzer�nde  olab�ld�ğ�  kadar  baskı  kurarak  atağa 

 çıkmasını  engellemeye  çalışır.  Burada  bahs�  geçen  baskı,  sadece  f�z�ksel  kuvvetten 

 �baret  olmayıp,  karşı  tarafın  z�hn�nde  engeller  yaratarak  atağa  geçme  şansını  el�nden 

 alacak  b�r  ruhsal  etk�  yaratma  sürec�d�r.  Bu  süreçte,  kendocu  rak�b�n�n  z�hn�  üzer�nde 

 etk�  yaratırken  kend�  z�h�nsel  odağını  da  korumaya  çalışır.  İç�nde  bulunduğu  bu  süreç 

 �çer�s�nde  kolaylıkla  yolundan  sapab�lecek  olan  z�hn�  bulanıklıktan  koruyab�lme,  Zen’de 

 uygulanılan  z�h�n  eğ�t�m�nden  farklı  değ�ld�r.  Zen’de  de  bel�rt�ld�ğ�  şek�lde,  d�ng�n  b�r 

 z�h�n  ne  kadar  karmaşıklığın  �ç�nde  de  olsa  mevcut  durumunu  koruyan  b�r  z�h�nd�r. 

 Kendo’nun  z�hn�n  d�ng�nl�ğ�n�  kolayca  kaybetmes�ne  yola  açab�lecek  coşkunluğu 

 �çer�s�nde  konsantrasyonu  ve  sak�nl�ğ�  korumak,  seme  g�b�  süreçlerde  baskıya  d�renmey� 

 de sağlar. 

 Seme  sırasında  sürekl�  b�r  baskının  olması  lazım.  Z�h�nsel  b�r  baskının. 

 Karşıdan  baktığınızda  duran  �k�  kılıç  var;  ama  o  aslında  öyle  değ�l.  O  �k�  k�ş�, 

 z�h�nsel  olarak  çok  büyük  b�r  baskı  yaşıyorlar.  Karşınızdak�n�n  vurma 

 potans�yel�  yüzünden  hareketler�n�z  çok  kısıtlı.  Adamın  üzer�ne  "Ya  Allah" 

 d�yerek  g�dem�yorsunuz.  Onu  yaptığınız  zaman  hemen  b�r  karşı  atakla 

 karşılaşıyorsunuz.  Dolayısıyla,  fırsatınızı  kollayıp  sürekl�  sıkıştırmanız 

 gerek�yor.  Z�hn�n  o  daracık  yere  sıkışması  gerek�yor.  Z�h�n  yoğunluğunun 

 oluşması  gerek�yor.  İnsanların  z�hn�  okunarak  görülecek  b�r  şey  değ�l, 
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 hareketlerle  görülüyor.  En�nde  sonunda  b�r�s�  ya  korkuyor  kend�s�n�  kılıcıyla 

 savunmaya  kalkıyor,  ya  pan�kley�p  o  anda  anlamsız  b�r  atak  yapmaya  çalışıyor, 

 ya  ger�  çek�l�yor.  Böyle  b�r  f�z�ksel  tepk�  ver�yor.  Aslında  o  tepk�,  veya  ver�lmese 

 b�le o anın z�h�nde yaşanması yen�lme anıdır. (K2) 

 Bu  şeye  benz�yor,  b�r  oku  fırlattığınızda  ger�  alamazsınız  ya  seme  de  öyle  b�r 

 şey.  Yayı  gerd�n�z,  artık  bırakmak  zorundasınız.  S�z�n  yapab�leceğ�n�z  şey,  ne 

 zaman  bırakacağınıza  karar  vermek.  Yayı  ger�yorsunuz  ger�  dönüşü  yok  artık, 

 ama  zamanlaması  s�ze  a�t.  Rak�b�n  z�hn�n�  kontrol  etmek  g�b�.  Çok  fazla  baskı 

 kurup  rak�b�n  üzer�nde,  "Had�  bana  saldır,  saldır"  dey�p  o  saldırdığı  anda  ona 

 karşı b�r hareket yapma olayı aslında. (K3) 

 Seme  g�b�  tame  de  rak�b�n  denges�n�  bozmak  ve  ruhunu  kırmak  �ç�n  kullanılan  b�r 

 yoldur.  Tame  ,  b�r  vaza  (tekn�k)  ortaya  koyma  sürec�nde  ruhsal  bütünlüğü  bozmadan  hem 

 f�z�ksel  hem  de  z�h�nsel  olarak  dengey�  koruma  durumudur.  Tame  ,  seme  �le  vuruşun 

 tamamlanması  arasındak�  bağlantıyı  kurar  (Br�t�sh  Kendo  Assoc�at�on).  Seme  g�b�  tame 

 de  z�h�nde  yanılgıları  uyandırmadan  tamamlanması  gereken  süreçlerd�r.  Tame  ’n�n 

 eks�kl�ğ�  kendocunun  yapmak  �ç�n  bekled�ğ�  vuruşu  doğru  anda  yapamasına  sebep 

 olacaktır. 

 Tame,  sürekl�l�ğ�  korumak.  Yaptığımız  seme'y�,  z�hn�,  vücudu  her  şey�n 

 sürekl�l�ğ�n�  korumak.  Bazen  yaşanıyor,  atıyorum  karşı  tarafa  seme  yapıyorum 

 etk�len�yor;  ama  sonra  d�yor  k�  "Aa,  bıraktın"  d�yor,  “tame  yok”  d�yor. 

 “Bırakma  bu  kadar  çabuk.  Ben�m  üzer�mdek�  etk�y�  salma  bu  kadar  rahat”.  “B�r 

 kere  elde  ett�m  dey�p  bırakma".  Tame  çok  zor  b�r  şey.  Mesela,  dördüncü  dan 

 sınavında  karşı  tarafa  seme  yapıyorsunuz.  Evet,  seme  yaptık  ama  bıraktığınız 

 anda  karşı  taraf  bunu  h�ssedeb�l�yor.  Baskı  b�r  anda  yok  oluyor.  Şey  g�b�  oluyor; 

 önünüz  b�r  anda  açılıyor,  bar�kat  yok  oluyor.  Gerçekten  böyle  b�r  h�s.  Bar�kat  b�r 
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 anda  yok  oluyor  ve  �lerleyeb�leceğ�n�z�  h�ssed�yorsunuz.  Bu  tame'n�n  yokluğu. 

 Eğer  devam  edeb�l�rsem  bunu  korumaya,  ta  k�  vuruş  alana  kadar  üzer�nde 

 tutab�l�rsem  her  şey�,  bunda  tame  var  d�yoruz.  Çok  yorucu  b�r  şey;  ama 

 olmayacak  b�r  şey  değ�l,  sadece  konsantrasyon  gerekt�r�yor.  Sürekl�  hem 

 vücudumu,  hem  z�h�m�,  hem  kılıcımı  baskı  olarak  karşı  tarafa  aktaracağım. 

 Bunlardan b�r� yok olduğu an her şey bozuluyor. (K1) 

 5.3.8.  Beden�n, Ruhun ve Kılıcın Bütünlüğü 

 Kendo’da  vurgulanan  b�r  d�ğer  nokta  �se  kılıç,  beden  ve  z�h�n  (ruh)  arasında  kurulan 

 denged�r.  Kendo’da  kılıç,  beden  ve  z�h�n  nesnel  olarak  b�rb�r�nden  bağımsız  olsa  da  tek 

 b�r  organ�zma  g�b�  hareket  etmel�d�r.  Bu  durum  Kendo’da  sıklıkla  vurgulanan  “気  剣  体 

 一  致  (K�-Ken-Ta�-İçç�)”  sözünden  de  anlaşılmaktadır.  Ruh,  K�  (気)  ;  Kılıç,  Ken  (剣)  ; 

 Beden,  Ta�  (体)  ve  B�rl�k,  İçç�  (一  致)  kel�meler�nden  oluşan  bu  ter�m;  kendocunun 

 duruşundan,  kılıcıyla  yaptığı  hareketlerden  z�hn�nde  olup  b�tenler�n  anlaşılab�leceğ�n� 

 �şaret  eder.  Z�h�nde  ortaya  çıkan  her  b�r  bulanıklığın  ya  da  k�ş�n�n  z�h�nsel  olarak  ne 

 kadar  denge  olduğunun  k�ş�n�n  hareketler�nden  ve  duruşundan  okunab�leceğ�n�  bel�rten 

 bu ter�m, Zen ve Kendo arasındak� �l�şk�y� de ortaya çıkarmaktadır. 

 K�-ken-ta�-�çç�,  çok  pr�m�t�f  anlamda  başlar.  B�r  hoca  öğrenc�s�ne  baktığı 

 zaman  sadece  gölgey�  26  görür;  çünkü  �nsanın  aklını  okumanın  b�r  yolu  yoktur, 

 ancak  hareketler  akıldan  geld�ğ�  �ç�n  k�ş�n�n  hareketler�  de  z�hn�n�n  o  ank� 

 durumuyla  �lg�l�d�r.  K�-ken-ta�-�çç�’de  b�z,  başlangıçta  nelere  bakarız;  ayağın 

 yere  çarpması,  kılıcın  hedefe  çarpması  ve  ses�n  çıkması.  K�  ded�ğ�m�z  şey, 

 aslında  �nsanın  �çsel  enerj�s�n�  kasted�yor.  Bana  göre,  o  an  k�  z�h�nsel 

 mot�vasyonun  b�r  parçası;  o  şek�lde  oluşuyor.  Z�h�nsel  mot�vasyonun, 

 26  Judo  (Cuudoo,  柔  道);  “柔”  nezaket,  k�barlık  ve  道  (yol)  �deogramlarından 

 oluşup kabaca, “Nezaket Yolu” anlamına da gelmekted�r. 

 129 



 odaklanmışlığının  veya  o  ank�  arzusunun  b�r  parçası.  Ken  den�len,  kılıç.  Aslında 

 ken'�n  d�rekt  karşılığı  nesnel  olarak  kılıç;  ama  yorumlamaya  kalkarsak  k�ş�n�n 

 akl�  eğ�l�m�d�r.  Akılla  yapılan  herhang�  b�r  eylem.  Ken  de  bu.  Ta�  de,  tüm 

 bunlara  katılan  ve  uyumu  gösteren  beden;  çünkü  özell�kle  z�h�n  ve  beden 

 b�rb�r�nden  ayrılab�lecek  parçalar  değ�ld�r.  Beden  olmadan  z�h�n  de  var  olamaz. 

 İç�nde bulunduğu kap g�b�d�r suyu tutamazsınız, dağılır g�der. (K2) 

 K�  ded�ğ�n�z  şey,  ruh.  Ruh  ded�ğ�n�zde  de  şunu  h�ssett�rmen�z  lazım,  h�ç 

 şüphen�z  olmadan  saldırıyı  yapıyor  olmanız  lazım.  Sen  hedef�n�  bel�rled�n,  g�tt�n 

 ve  hedef�ne  ulaştın.  K�  ded�ğ�m�z;  bu  ruh  yan�  az�m,  yapma  kararlılığı.  Ta� 

 ded�ğ�n�zde,  vücudunuzun  z�hn�n�ze  uyum  sağlaması.  Kılıç,  ruh  ve  beden�n�z;  bu 

 üçü aynı anda, aynı hedefe �lerl�yorsa bu “k�-ken-ta�-�çç�” oluyor. (K3) 

 Zen  ve  kendo  b�rd�r;  her  �k�s�  de  n�ha�  olan  yaşam  ve  ölüm  �k�l�l�ğ�n�  aşmayı 

 amaçladıkları  noktada  b�rleş�r.  Bunun  dışında  beden  ve  z�hn�n  b�rl�ğ�ne  yönel�k  eğ�t�m 

 sürec�  yönünden  de  b�rd�rler  27  (Kasa�,  2006:230).  Zen’�n  z�h�nsel  eğ�t�m  sürec�  Zazen 

 (Oturma  med�tasyonu)  den  geçmekted�r.  Zazen  esnasında  doğru  b�r  oturuşa  sah�p  olmak, 

 beden�n  sağa  sola  yıkılmadan  med�tasyona  devam  edeb�lmes�  �ç�n  elzemd�r.  Doğru 

 oturuşla  bedene  hak�m  olab�lmek,  z�hn�n  sab�t  tutulab�lmes�n�  sağlar.  Eğer,  k�ş� 

 med�tasyon  esnasında  sağa  sola  doğru  yıkılırsa  kend�s�n�  kaybedecek  ve  z�hn�n  odağı 

 kayacaktır.  Doğru  b�r  duruşla  z�h�n  doğru  tutulab�ld�ğ�nde  her  şey  doğru  b�r  şek�l 

 alacaktır.  Bu  doğru  duruş,  sadece  Zazen  yaparken  değ�l;  hayatın  �ç�ndek�  tüm 

 eylemlerde  korunmalıdır.  Bu  oturuş  aynı  zamanda  oturan  k�ş�n�n  evrensel  doğasının  da 

 yansımasıdır (Suzuk�, S., 2019:35-37). 

 Zazen  esnasında  beden  ve  z�hn�n  doğru  duruşunun  korunması  g�b�  kendo’da  beden,  ruh 

 ve  kılıcın  doğru  duruşunun  korunması  beklen�r.  Bu  duruş  kendocunun  z�hn�nde  olanları, 

 27  Burada, Platon mağara alegor�s�nden bahsed�lmekted�r. 
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 karakter�n�  yansıtan  b�r  ayna  g�b�d�r.  Kendocuların  z�h�nler�  �ç�n  engel  teşk�l  eden  korku, 

 şüphe,  tereddüt,  şaşkınlık  (  ş�ka�  )  g�b�  duyguların  ortaya  çıkışını  K�-Ken-Ta�  üzer�nden 

 okuyab�lmek mümkündür. 

 Kılıcı  nasıl  tuttuğumuz  nasıl  b�r  karakter  olduğumuzu  göster�yor  b�r  �nsan 

 karşınızda  kılıçla  b�r  hareket  yaptığı  zaman  “O  �nsanın  korkak  mı  ya  da  hırslı 

 mı,  çok  mu  b�r  şeyler�  abartıyor?”  g�b�  değ�ş�k  karakter  anal�zler�  sank� 

 yapılab�l�yor  g�b�  gel�yor  bana.  Kendomuz  b�z�m  karakter�m�z�  açığa  çıkartıyor 

 aslında;  bu  da  zor  b�r  şey.  O  yüzden,  kendoya  �nsanlar  uzun  süre  devam 

 edem�yor  belk�  de.  Böyle  düşünüyorum.  Bu  ps�koloj�yle  savaşmak  zor  oluyor 

 çünkü. (K6) 

 Kendo’da  “ken  va  kokoro  nar�”,  “Kılıç  ruhtur”  der�z.  Yan�  ruhun  neyse  onu 

 yansıtıyorsun.  Zaten  �nsanlar  hareketler�nde  de  ruhlarında  ne  varsa  onu 

 yansıtıyorlar.  K�ş�ler�n  tarzı  kendo'da  düzeld�kçe,  toparlandıkça  hayatlarında  da 

 b�r düzelme oluyor. (K10) 

 B�r  maç  esnasında  fark  ett�n�z  k�  karşı  taraf  s�zden  b�r  tık  önce  vurdu.  "Hay, 

 Allah".  Z�h�nde  bu  "Hay,  Allah"  bu  şek�lde  vücuda  da  yansıyor  doğrudan.  "Hay, 

 Allah"  demesen�z  b�le  b�r  şek�lde  s�z�n  z�hn�n�z  onu  fark  ett�ğ�  an,  otomat�k 

 olarak  vücuda  yansıtıyor.  En  ufak  bırakma  b�le,  "Önce  o  vurdu  gal�ba"  demek 

 b�le  s�z�n  zanş�n’�n�z�  etk�l�yor;  o  an  k�  z�h�n  yapınızı  etk�l�yor,  vücudunuzu 

 etk�l�yor.  Bu  yüzden,  buna  karşı  da  eğ�tmek  gerek�yor.  “Vuramadınız  mı?”, 

 “Karşı  taraf  vurdu  mu?”,  sayı  olmama  �ht�mal�  çok  yüksek.  Vursanız  b�le, 

 kend�n�zden  şüpheye  düştüğünüzde  de  çok  bell�  oluyor.  Alab�leceğ�n�z  sayıyı  da 

 alamıyorsunuz bu sefer. İşte, bu da o kaybetm�şl�k anı oluyor.  (K4) 
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 5.3.9.  Zen ve Kendo: Z�h�n ve Kılıç 

 Karşılaşma  sırasında  z�h�nde  yaşanan  karışıklık  bedene  yansırken,  kendocunun  devam 

 ett�rmes�  beklenen  z�h�nsel  süreçler�  korumasında  da  engel  oluşturur.  Bu  durum, 

 özell�kle  turnuvalarda  sayı  alma  noktasındak�  kr�terlerden  b�r�  olan  Zanş�n’�n 

 devamlılığını  sekteye  uğratır.  B�r  turnuvada  hakemler  ya  da  jür�  tarafından  kendocunun 

 hareketler�,  duruşu  sadece  f�z�ksel  yeterl�l�kler�  ölçmek  �ç�n  değ�l;  z�h�nsel 

 yeterl�l�kler�n�  göreb�lmek  �ç�n  de  öneml�d�r.  Bu  nedenle,  kendocular  karşılaşma 

 esnasında  sayı  alacak  çok  güzel  b�r  vuruş  yapsalar  dah�  eğer  b�l�nçs�z,  rastgele  b�r  vuruş 

 yapılmışsa  sayı  alamayacaklardır.  Kendocunun  yaptığı  vuruşu  b�l�nçl�  yapıp 

 yapmadığını,  vuruşunun  farkında  olup  olmadığını  gösteren  �se  Zanş�n’�  devam 

 ett�reb�lmes�d�r. 

 Zanş�n;  vurduktan  sonrak�  farkındalığın,  ortam  kontrolünün  algılanıp 

 göster�leb�lmes�  demek.  B�z  sınavda  buna  bakıyoruz.  Zanş�n’�  göstereb�l�yor  mu? 

 Vurdu  geçt�  ama  arkası  dönük,  n�ye  dönük?  Rak�p  halen  orada,  öldü  mü  ölmed� 

 m�?  Farkında  değ�l.  Zanş�n  yok.  Bu  tarz  kavramları  anlayab�lecek  sev�yeler 

 üçüncü dan ve üzer�. (K1) 

 Zanş�n  kavramından  ben�m  öğrend�ğ�n�  şey  şu,  farkındalık  ve  saygı.  Y�ne  saygı 

 ama  daha  çok  farkındalık.  Her  şey�n  farkında  olman  gerek�yor.  Kendo'da  hakem 

 d�rekt  şunu  anlar;  mesela  b�r  maçtasındır,  çok  güzel  b�r  vuruş  yapmışsındır.  Tam 

 �sted�ğ�n  yere  gelm�şt�r.  Ses�n,  vuruş  açın  muazzamdır,  tekn�k  muazzamdır;  ama 

 o  bayrak  kalkmaz.  N�ye?;  çünkü  o  farkındalığı  gösterem�yorsan,  muhtemelen  o 

 üç  hakem  de  şunu  düşünecekt�r  sen�n  hakkında,  "Bu  vuruşu  kasten  yapmadı 

 sanırım;  çünkü  öyle  b�r  görüntüsü  yok.  O  zaman  sayı  değ�l"  Kendo'da  sayı 

 almak  çok  zor.  Kast�  yaptı  mı,yapmadı  mı?  Vururken  o  vuruşun  farkında  mıydı? 
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 O  sayıyı  aldığının  farkında  mı?  B�r  sayının  sayı  olab�lmes�  �ç�n  kendocunun 

 kend�n�n farkında olması gerek�yor.  (K5) 

 Zanş�n  ded�ğ�m�z  olay,  farkındalık.  B�r  uçurumun  kenarında  da  s�z  maç  yapıyor 

 olab�l�rs�n�z.  Sahada  da  ç�zg�ler  var  normalde.  Bu  ç�zg�ler�  uçurumun  kenarı 

 g�b�  düşüneb�l�rs�n�z.  B�r,  rak�b�n�z�n  farkında  olmanız  lazım.  İk�,  çevren�z�n  de 

 farkında  olmanız  lazım;  çünkü  uçurumun  kenarında  yapıp  rak�b�  öldürsen�z  b�le 

 uçurumdan  aşağıya  düşersen�z  gal�b�yet�n�z�n  h�çb�r  anlamı  yok.  Zanş�n  b�r  de; 

 rak�be  vurdunuz  d�yel�m;  rak�p  belk�  hala  s�ze  saldırab�lecek  durumda,  �k�nc� 

 hamleye  hazır  olma.  Ben  hedef�me  ulaştım;  ama  hala  aklım  hedef�mde. 

 Farkındalıkla hazır olmanın b�rleş�m� bence zanş�n. (K3) 

 Farkındalık;  sak�nl�k,  d�ng�nl�k,  rahatlık  üzer�nden  anlamlandırmaya  çalışılsa  da 

 bunların  h�çb�r�s�  tam  olarak  karşılığını  veremeyecekt�r.  Zanş�n  �le  �lg�l�  b�l�nmes� 

 gereken  şey,  z�hn�n  herhang�  b�r  şeye  konsantre  olmamasıdır.  Bu  süreçte  z�h�n,  rak�be 

 odaklanmış  halde  değ�ld�r.  Kendocu  h�çb�r  şeye  doğrudan  odaklanmaz;  ama  her  şey�n 

 farkındadır,  d�kkat�nden  kaçan  h�çb�r  şey  yoktur.  Duyguları  ya  da  düşünceler�yle 

 bulanmamış  b�r  z�h�nde  d�ng�nd�r  ve  bunu  hareketler�ne,  duruşuna  yansıtır  (Mann,  2012: 

 138). 

 Vücudun  kend�  z�hn�  var.  İler  b�r  konu.  M�  kame  -  k�  kamae.  Beden�n  kamae’s� 

 ve  z�hn�n  kamae’s�  olarak  geç�yor.  Kendo’dak�  b�r  ter�m.  B�z  bunu  kendo'da 

 nerede  kullanıyoruz?  Zanş�n'de  kullanıyoruz;  özell�kle  zanş�n'�  anlatırken. 

 Zanş�n  yaparken,  evet  vücudumuz  öne  doğru  g�d�yor.  Bu,  m�  kamae;  ama  k� 

 kamae  yoksa,  yan�  ruhun  kamaes�  yoksa  bu  boş  b�r  kamae.  Z�h�nle  odaklanmış 

 b�r  kamae  olmalı;  zanş�n'�n  temel�.  Zanş�n'�  �nsanlara  anlatıyoruz;  ama  zanş�n'� 

 nasıl  anlatıyoruz?  “Farkındasın  her  şey�n,  rak�b�n  nerede  olduğunun  vesa�re”, 

 “Ona  doğru  yaptığın  duruş”;  ama  bazen  m�  kamae-k�  kamae  olarak  ayırmak 
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 gerek�yor.  Beden  böyle  duruyor;  ama  ruh  da  böyle  olmalı.  Bunu  göstermel�s�n. 

 Ruh  halen  tehd�de  karşı;  z�hn�  açık,  algıları  açık,  her  an  tepk�  vermeye  açık.  Bu 

 farklı  b�r  durum.  Vurdun  döndün  b�r  sonrak�  hamle  �ç�n  hazırsın  d�yoruz;  ama 

 bunun b�r ter�m� var. (K1) 

 B�z  antrenmandayken  b�rçok  şey�  aklımızdan  s�l�yoruz,  s�lmek  zorunda 

 kalıyoruz.  Bazen  şöyle  b�r  şey  yapıyor,  d�yor  k�  "Sen�n,  sen  olduğunu  fark  etmen 

 gerek�yor;  varlığını  fark  etmen  gerek�yor".  Bu  aslında  b�r  eğ�t�m  g�b�.  Mesela, 

 bazı  şeyler�  yanlış  yapıyorum,  bunun  farkındayım.  O  zaman  bana  d�yor  k� 

 sense�,  "Odaklan,  ayaklarına  odaklan".  Ayaklara  odaklandığınız  zaman  el 

 senkronu  g�tmeye  başlıyor;  ama  öneml�  olan,  önce  ayakların  oturması.  O,  sonra 

 gel�r.  Aslında  b�zden  şey  beklen�yor;  yaptığınız  şey�  artık  b�l�nçs�z  yapın, 

 h�ssederek yapın her şey�. (K7) 

 Zanş�n  ,  Zen’de  ortaya  çıkarılan  z�h�nsel  haller�n  Kendo’dak�  hareketler  �çer�s�ndek� 

 yansımalarından  b�r�s�d�r.  “Zen  ve  Ken  b�rd�r”  sözünün  �ç�n�  dolduran  z�h�nsel  haller 

 �ç�nde  muş�n  �le  b�rl�kte  en  ön  plana  çıkanıdır.  Farkındalık;  Zen’de  k�ş�n�n  med�tasyon 

 yaparken  beden�n�n,  nefes�n�n  ve  z�hn�n�n  farkındalığıyla  b�rl�kte  kend�s�n�n 

 farkındalığını,  gerçekl�ğ�  keşfetmes�  noktasında  özell�kle  vurgulanır.  Herhang�  b�r  şey� 

 düşünmeden  z�hn�n  ve  beden�n  farkındalığıyla  kend�ndek�  ve  eylemler�ndek�  boşluğu 

 fark  etmek,  özünde  z�hn�n  ve  beden�n  boşluğunu  fark  edeb�lmey�  sağlar.  Böylece,  bu 

 farkındalıkla  kend�s�n�  anlayan  k�ş�;  hayatın,  eylemler�n,  her  şey�n  farkındalığına 

 er�şm�ş olur. 

 Kendo  bütün  süreçte;  s�ze  kas  öğren�m�n�,  f�z�ksel  öğrenmey�  sağlıyor. 

 Öğrend�kten  sonrada,  "Bırak  z�hn�n  boşalsın.  O,  artık  düzgün  g�decek.  Sen 

 başka  şeylere  odaklan"  d�yor.  Önce  s�zden  f�z�ksel  bazı  şeyler  beklen�yor  sonra 
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 da  tamamen  z�h�nsel  şeyler  beklen�yor.  Önce  öğren,  sonra  tamamen  z�hn�  boşalt 

 k� daha rahat ol. (K7) 

 "No  m�nd"  ded�ğ�m�z  b�r  şey  var,  z�h�ns�zl�k  durumu.  Bu  şöyle  açıklanıyor 

 aslında,  mesela  s�z  düşünüyor  musunuz  önce  sol  ayağımı  sonra  sağ  ayağımı 

 atacağım  d�ye?  Bu,  aslında  otonam  olan  b�r  şey.  İlk  başta,  şey  g�b� 

 düşünüyorsunuz  sank�;  yürümey�  yen�  öğren�yor  g�b�.  "Önce  sağ  ayağımı  attım 

 yere  bastım,  tamam  ş�md�  sol  ayağımı  atacağım".  Bunu  yaptığınız  zaman 

 z�hn�m�z  duraklıyor,  çünkü  kafanızda  kuruyorsunuz;  ama  (normalde)  yürürken 

 bunu  h�ç  düşünmüyorsunuz,  önce  sağ  sonra  sol  gelecek  d�ye  düşünmüyorsunuz. 

 İlk  başta,  mesela  her  şey  çok  hızlı  gel�yordu  bana;  tüm  hareketler.  Mesela,  rak�p 

 çok  hızlı  vuruyordu.  B�r  süre  sonra  görmeye  başlıyorsunuz  aslında;  çünkü 

 rak�b�n�zden  z�yade  kend�n�ze  odaklanıyorsunuz.  Kendo  şöyle  çalışmıyor,  "Rak�p 

 bana  şöyle  b�r  hamle  yapsın,  ben  onu  söyle  karşılayayım,  şöyle  cevap  verey�m" 

 d�ye  değ�l.  Bunu  düşünürsen�z  beyn�n�z  duraksıyor.  N�ye?;  çünkü  o  kadar 

 vakt�n�z  yok.  Spontane  gel�şen  b�r  olay.  Dolayısıyla  "No  m�nd"  ded�ğ�m�z  olay 

 "h�ç  düşünce"  ded�ğ�m�z  olay  bu.  Tamam�yle  anlık  reaks�yon.  Bu  da  çok  fazla 

 prat�kle  oluyor.  B�r  bebeğ�n  yürümes�n�  düşünün;  �lk  başta  düşüyor  kalkıyor, 

 düşüyor  kalkıyor  ve  sonra  h�ç  düşmüyor.  Bu  da  böyle.  Düşe  kalka,  çok  fazla 

 tekrar  ede  ede  bunu  öğren�yorsunuz.  Çok  fazla  yapa  yapa,  b�r  süre  sonra 

 alışkanlık  olmaya  başlıyor.  Artık  düşünmeden  yapıyorsunuz.  Otonom  oluyor. 

 (K3) 

 Kendo’da  hareketler�n  düşünerek  yapılmasından,  planlı  b�r  şek�lde  kafada 

 tasarlanmasından  çok  �çgüdüsel  olarak  b�r  akış  �çer�s�nde  kend�l�ğ�nden  ortaya  çıkması 

 beklen�r.  Bu  beklent�n�n  temel  sebeb�  �se,  düşünceler�n  engel  yaratmasıdır.  Karşılaşma 

 esnasında  rak�b�n  hareketler�ne  göre  stratej�  tasarlamaya  çalışan  b�r  kendoka,  kend� 

 aklının  yarattığı  engellere  çarpacak;  böylece  de  rak�be  tepk�  vermekte  geç  kalacaktır. 
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 “Rak�b�m  şöyle  yaparsa  ben  de  böyle  yaparım”  ve  türev�  tasarılar  z�hn�  oyalamakla 

 kalmayacağı  g�b�,  rak�b�n  planlanılan  hamley�  yapmaması  durumunda  karşı  taraftan 

 gelen  vuruşu  yemey�  de  kaçanılmaz  kılacaktır.  Düşüncelere  takılan  z�h�n  yavaşlayacak, 

 böylece  hızlı  tepk�  verme  şansının  da  önüne  geç�lm�ş  olacaktır.  Bu  noktada  yapılması 

 beklen�len  şeyse,  z�hn�  olab�ld�ğ�nce  düşüncelerden  arındırarak  beden�n  �çgüdüsel  b�r 

 b�ç�mde  hareket  etmes�n�  sağlayab�lmekt�r.  Kendo  g�b�  çok  hızlı  tepk�  ver�lmes�  gereken 

 prat�kler  �ç�n  z�h�nsel  duruş,  f�z�ksel  kond�syon  kadar  önem  arz  etmekted�r.  Bu  sebeple, 

 kendoka  �ç�n  doğru  beden  kullanımının  yanı  sıra  z�h�nsel  sak�nl�ğ�  yakalab�lmek  de  hem 

 kend�s�n�n  hem de rak�b�n�n �y�l�ğ� �ç�n elzemd�r. 

 Sak�n  z�h�n  kes�nl�kle  aranan  b�r  şey;  çünkü  b�r  d�ğer  sıkıntı  da  çok  fazla 

 düşünmek.  Ben  ne  zaman,  ne  yapacağımı  b�lemey�p  de  şunları  düşünmeye 

 başlasam;  "Dur,  seme  yapıp  men  m�  yapsam?  Ama  ya  önce  kaldırırsa"  tarzı 

 düşünmeye  başladığımda,  ben  daha  düşünürken  kafama  (vuruşu)  yem�ş 

 oluyorum;  çünkü  z�hn�m  zaten  çok  karışık  oluyor.  Çok  fazla  düşünüyor  oluyorum 

 ve  aslında  karşı  tarafa  odaklanmam  gerek�rken,  ben  başka  şeylerle  uğraşıyor 

 oluyorum  o  anda.  O  yüzden  d�ng�n,  duru  ve  o  anı  tartıp  değerlend�reb�lecek 

 sak�nl�ğe sah�p b�r z�h�n yapısında olmanız gerek�yor. (K4) 

 Gerçektende  z�hn�n�z�n  boş  olması  gerek�r.  Anten  g�b�.  Eğer  çok  fazla  s�nyal 

 gel�rse  antenden  b�r  şey  alamazsınız.  Sess�z  b�r  ortamda  en  ufak  ses�  b�le 

 duyarsınız.  Aynı  zamanda  z�h�n  de  böyled�r.  Ne  kadar  �ç�n�z�  sess�zleşt�r�rsen�z 

 rak�b�  o  kadar  daha  net  görmeye,  o  kadar  daha  net  anlamaya  başlarsınız.  En 

 azından  b�r  sürel�ğ�ne.  Bu  da,  Zen  Bud�zm�  �le  kılıç  sanatı  arasındak�  organ�k 

 �l�şk�lerden kaynaklanır. (K2) 

 Muş�n,  tab�r  olarak  z�hn�n  �çer�s�nde  h�çb�r  düşünceye  yer  vermemey�  çağrıştırsa  da 

 sadece  bundan  �baret  değ�ld�r.  Muş�n  �çer�s�nde  yapılan  b�r  hamlede;  kafa  karışıklığı, 
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 hüsran  ve  korku  g�b�  duyguları  besleyen  ego  temell�  h�çb�r  z�h�nsel  müdahale  olmaması 

 gerek�r.  Bu  anlamda  muş�n  ;  ego  tarafından  bulandırılanmanın  ötes�ne  geçm�ş,  dış 

 etkenlerden  etk�lenmeyen  b�r  z�h�n  durumudur.  Bu  aynı  zamanda  gerçek  benl�kt�r.  Tüm 

 bu  özell�kler�yle  muş�n  ,  beden�n  ve  z�hn�n  en  etk�l�  olduğu  şekl�yle  çalışmasını  sağlayan 

 akış  hal�n�  doğuran  aşamadır.  Bu  süreçte  egonun  kontrol  ed�lmes�,  z�hn�n  dış  etkenler 

 tarafından  dağıtılmasının  önüne  geçer.  Böylece,  kendocunun  farkındalığı  ve 

 konsantrasyonu  gel�ş�rken  b�r  yandan  da  kılıç  becer�ler�  �ç�n  gereken  refleks 

 mekan�zması  kurulmuş  olur.  Bunun  yanı  sıra,  kendocuyu  ego  temell�  k�b�r  ve  duygusal 

 çalkantıların yok olduğu b�r k�ş�sel gel�ş�me kanal�ze eder (K�yota, 1995:2-3). 

 Egoyu  besleyen  korku,  hırs,  k�b�r,  öfke  g�b�  düşünceler;  arzular  ve  �stekler  kendocu  �ç�n 

 engelden  başka  b�r  şey  yaratmayacaktır.  Bu  nedenle,  egoyu  güçlend�recek  her  şey�n  terk 

 ed�lmes�;  böylece  z�h�nde  bulanmaya  sebep  olacak  engeller�nden  ortadan  kaldırılması 

 gerek�r.  Bunun  başarıldığı  noktada  muş�n  ortaya  çıkacak,  bu  sayede  de  kendocu  en  �y� 

 kendosunu serg�leyeb�lecekt�r. 

 Düşünmek  yok,  düşünmemeye  çalışmak  var.  En  �y�  hamleler  en  yorgun  zamanda 

 çıkar.  En  �y�  gel�şme  en  yorgun  zamanında  olur.  Çares�z  b�r  son  vuruş  yapar, 

 h�çb�r  şey  düşünmeden;  ama  gerçekten  yapmaya  çalışırsa  orada  en  güzel  men 

 vuruşunu  çıkarır.  Z�hn�  düşünemez  hale  get�r�yorsun.  O  anda,  b�r  şey  yapmaya 

 çalıştığında  “mu”  oluyor.  Beden�  yor,  z�hn�  ambale  et  ve  her  şey�  bırakıp; 

 end�şeler�,  korkuları  vesa�reler�  bırakıp  "Tek  yapmam  gereken  men  vurmak"  d�ye 

 gücünü  toparlayıp  son  b�r  hamle  yapmak.  Hep  sonunda  kendo'nun  bu  vardır 

 yet�şt�r�rken. (K10) 

 Z�hn�n  boşluğu  yakalayab�lmes�  �ç�n  önce  el�ndek�n�  bırakması  gerek�yor. 

 Tuttuğunuz  şeyler�  bırakmadan,  z�hn�n�z�n  boşluğu  yakalaması  mümkün  değ�l. 

 İnsan,  eğer  kend�s�n�  bel�rl�  b�r  noktaya  get�rm�ş  olan;  kend�s�n�  �y�  h�ssett�ğ� 
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 veya  kend�s�ne  yakın  h�ssett�ğ�  düşünce  ve  duyguları  veya  nesneler�,  objeler�, 

 mekanları bırakamazsa başka b�r noktaya g�demez. (K2) 

 Kendo'ya  g�rd�ğ�n�z  zaman  gündel�k  hayatınızdak�  �şler�n�z�n  h�çb�r�n� 

 düşünemezs�n�z.  Bunları  düşünüyor  olursam,  ben  kendo  yapamıyor  olurum; 

 çünkü  ya  dayak  yer�m  ya  da  sakatlanırım.  Odağınızı  bozduğunuz  an,  karşı  tarafa 

 avantaj  verd�ğ�n�z  andır  ve  ben  odağımı  bozup  kend�  vücudumdan,  kend� 

 z�hn�mden  uzaklaşırsam;  hem  sakatlanma  �ht�mal�m  çok  yüksek  hem  de  yaptığım 

 kendonun  ne  bana  ne  de  karşı  tarafa  b�r  faydası  olmayacaktır.  Kendo'da  evet 

 b�reysel  çalışıyoruz;  ama  aslında  toplu  da  çalışıyoruz.  Ne  kadar  ben  karşı 

 taraftan  öğren�yorsam  karşı  da  benden  öğren�yor.  Eğer,  ben  en  kötü  kendomu 

 yaparsam  benden  çok  b�r  şey  alamayacak.  Bu  yüzden;  kendoya  geld�ğ�n�z  an,  o 

 dōcō’nun  kapısından  geçt�ğ�n�z  an  burayı  (kafadak�ler�)  dışarıda  bırakmak 

 gerek�yor. (K4) 

 K�ş�  düşüncelere  kapıldığı  zaman  düşünceler  tarafından  es�r  alınır.  Bu  yüzden  z�hn�n 

 daha  fazla  düşünmes�ne  fırsat  tanımadan,  tüm  beden�  kaplamasına  �z�n  ver�lmel�d�r.  Bu 

 sayede  z�h�n,  h�çb�r  yerde  takılıp  kalmadan  her  yere  yayılacak  ve  dengelenecekt�r. 

 Dengel�  b�r  z�h�n,  tek  b�r  yere  bağlı  kalmadan  tüm  beden�n  farkında  olmayı 

 sağlayacaktır.  Bunun  aks�ne;  b�r  yerde  sıkışıp  kalan  b�r  z�h�n  başka  b�r  yere 

 kaydırılamaya  çalışıldığında  denges�zl�k  ortaya  çıkacaktır  ve  denges�zl�k  �stenmeyen  b�r 

 durumdur (Cleary, 2005: 120) 

 Düşünceler�n�z�  yönetmek  beden�n�z�  yönetmekten  çok  daha  zor  b�r  �ş;  ancak 

 beden�n�z�  yönetmek  düşünceler�n�z�  yönetmen�n  b�r  anahtarı,  b�r  başlangıç 

 noktası.  Düşünce,  eylem�n  düşmanıdır.  Düşündükçe  eylem�n�z  bozulur. 

 Düşüncen�n  �çer�s�ne  g�rersen�z,  başarılı  olamazsınız;  çünkü  düşünsel  süreçler 

 eylemsel  süreçler  kadar  hızlı  olmaz,  refleksler�n�z  kadar  hızlı  hareket  etmez. 
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 Özell�kle  kendo'dan  bahsed�yorsak  olaylar  çok  hızlı  gel�ş�yor  ve  s�z�n  aslında  o 

 kadar  düşünecek  b�r  zamanınız  yok.  Düşünürsen�z  de  yapamazsınız,  geç 

 kalırsınız.  Düşünce  eylem�n  düşmanıdır;  ancak  eylem  düşüncen�n  düşmanı 

 değ�ld�r.  Bu,  şu  anlama  gel�r;  yaptığınız  her  eylemde  z�hn�n�z  eğer  konsantre  �se 

 eylem�n  nasıl  gel�şt�ğ�n�  �zler  ve  tak�p  eder.  Z�hn�n�z�n  eylemler�n�ze  müdah�l 

 olmaması; ama eylemler�n�z� çok �y� �zlemes� gerek�yor. (K2) 

 Ben�m  oğlumun  kolu  kırılmıştı.  O  dönemde  g�tt�m  (kendo'ya).  Daha  h�çb�r  şey 

 b�lm�yorlar.  Bana  "Ab�  sen�n  b�r  şey�n  m�  var?"  ded�ler.  "Oğlumun  kolu  kırıldı" 

 ded�m.  "Bell�"  ded�;  çünkü  o  an  s�z�n  kafanız  doluysa  bell�  oluyor.  Onu 

 h�ssed�yor  �nsanlar;  çünkü  z�hn�n�z  açık  değ�lse,  rahat  değ�lse  h�çb�r  şey 

 yapamıyorsunuz.  H�çb�r  şey  olmuyor.  Sadece  g�d�yorsunuz,  spor  yapmış 

 oluyorsunuz.  Z�h�n  boş  olmadığı  zaman  sadece  bel�rl�  kas  grubunu  çalıştırıp 

 döners�n�z. (K7  ) 

 Beden�n,  hereketler�n  ve  olup  b�ten  her  şey�n  farkındalığa  erme  noktasında  z�h�n, 

 düşünces�zl�k  �çer�s�nde  bırakılır  (  Muş�n  ).  Tek  b�r  noktaya  sab�t  kalan,  odaklanan  z�h�n 

 “durgun  b�r  z�h�n”;  Ş�ş�n  (止  心)  olacağından  farkındalığa  er�şmeye  engel  olacaktır.  Bu 

 nedenle;  z�h�n  her  duruma  adapte  olab�len,  çevres�ndek�  şeylerden  etk�lenmeyen  “olağan 

 b�r  z�h�n”de;  He�cōş�n  (平  常  心)  ’  de  kalmalıdır.  Böylece,  Zanş�n  ’de  �sten�len  farkındalık 

 da  sağlanab�lm�ş  olur.  Farkındalık  �çer�s�nde  d�ng�n  b�r  z�h�n  elde  ed�leb�lse  de,  bu  z�h�n 

 korunamadığı  müddetçe  kendocunun  hareketler�  de  bulanmaya  başlayacaktır.  Bu 

 noktada,  kendocunun  bu  z�h�nsel  d�ng�nl�ğ�  koruyarak  doğru  b�r  kendo  yapab�lmes�  �ç�n 

 �ht�yaç  duyduğu  �se  “sarsılmayan,  bulanmayan  b�r  z�h�n”,  Fudōş�n  (不  動  心)  ’  d�r.  Tüm 

 bu  süreçler  ve  z�h�nsel  haller,  Zen  ve  Kendo’nun  �ç  �çe  geçt�ğ�  yerlerd�r.  Her  �k�s�de, 

 k�ş�n�n  bu  süreçlerden  geçerek  kend�n�  keşfetmes�n�  sağlamaya  çalışır  ve  dhyana  ’nın 

 aşamalarıyla  benzerl�k  göster�r.  Bu  z�h�nsel  haller�  oluşturmaya  engel  olan  şeyler� 

 139 



 kontrol  altına  almadıkça,  terk  etmed�kçe  k�ş�n�n  kend�n�  gel�şt�rmes�  de,  düzgün  b�r 

 kendo serg�l�yeb�lmes� de mümkün olmayacaktır. 

 Öfke,  K�'�n  kötü.  K�'�n  negat�f  �se  vücudunda  negat�f  etk�s�  olur.  Bastırmaya 

 çalışmak,  efor  sarf  ett�r.  Halbuk�  �y�l�k  yapmak  �ç�n  efora  gerek  yok.  Efor  sarf 

 edersen  kend�nden  g�der.  Negat�flerde  hep  kend�nden  g�der.  Negat�f�  poz�t�fe 

 çev�reb�lmek  lazım.  Hırs  götürür;  az�m  gel�şt�r�r,  p�ş�r�r.  Poz�tfler  gel�şt�r�r, 

 p�ş�r�r.  Acı,  negat�f  b�r  şeyd�r;  ama  acıyı  veren  sensen.  Acıyı  çeken  sensen 

 p�şers�n.  D�ng�nl�ğ�  sağladığın  anda,  o  öfkey�  yen�yorsun.  Kendo,  k�ş�n�n 

 kend�s�n�n gel�şmes�yle �lg�l� olan taraf. (K10) 

 Öfkel�  olduğunuz  zaman,  k�ş�den  k�ş�ye  değ�ş�r  bu  tab��;  ama  daha  çok  hata 

 yaparsınız.  Hırsta  da  şöyle  b�r  örnek  verey�m.  Mesela,  bazen  s�zden  çok  çok  altta 

 b�r�  s�z�  yeneb�l�r.  Bu  ne  kadar  konsantre  olup,  d�kkat  ett�ğ�n�zle  �lg�l�.  O  yüzden, 

 rak�b�n�z�  küçümsememen�z  gerek�yor.  Hırs  yaparken  de,  rak�p  s�zden  �y�  olduğu 

 �ç�n  yenm�yor  çoğu  zaman.  S�z  d�kkats�z  oluyorsunuz,  açık  verm�ş  oluyorsunuz 

 veya  o  gün  kafanız  başka  yerde  oluyor;  bazen  de  hırs  yapmış  oluyorsunuz. 

 Hırsınızdan  dolayı,  b�r  an  önce  sayıya  ulaşmak  �st�yorsunuz;  o  anda  açık 

 ver�yorsunuz  �stemeden.  Rak�b�z  de  bunu  değerlend�r�yor.  Bu,  sözel  şek�lde 

 öğren�len  b�r  şey  değ�l.  Kendo'da  çoğu  şey  yaşanarak  ve  göster�lerek 

 anlatılmaya çalışılıyor. (K3) 

 Öfke,  hırs,  k�b�r,  gal�p  gelme  arzusu  kendo  �ç�nde  karşılık  bulan  duygular  değ�ld�r. 

 Bunların  heps�  z�h�nde  engel  yaratan  ve  z�hn�  sınırlı  b�r  z�h�n  hal�ne  get�ren  şeylerd�r. 

 Egodan  beslenen  b�r  z�h�nle  doğru  anı  kollayıp  hızlı  b�r  şek�lde  hareket  edecek  bedensel 

 �şlev�  kazanmak  zordur.  Muş�n  esnasında  z�h�n  o  an  olan  ve  b�r  adım  sonra  olacak  olan 

 her  şeye  açıktır.  Bu  açıklık  �çer�s�nde  kendocunun  harekete  geçmes�ne  engel  teşk�l  eden 

 h�çb�r  şey  yoktur.  Böylece,  muş�n  anı  kollayarak  çok  kısa  sürede  ver�lmes�  gereken 
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 f�z�ksel  tepk�y�  doğuracak  olan  sak�n  ve  d�ng�n  z�hn�n  zem�n�n�  �nşaa  etm�ş  olur.  Bu 

 zem�n�  sarsacak  düşünceler  ve  duygular  denges�zl�k  yaratacaktır.  Bu  denges�zl�k  de 

 kendocunun  hareketler�ne  yansıyacağından  doğru  hamleler  yapmasını,  anı  kollamasını 

 olanaksız kılacaktır. 

 Kendo'da  öfkelenen  k�ş�,  karşı  taraftak�  �ç�n  avantajdır.  Yürek  atışını  �zlers�n. 

 Çıkacağı  yer�  görürsün.  Hamleler�nden,  ayak  hareketler�nden,  vücut 

 denges�zl�ğ�nden  kend�  g�deceğ�n  zamanı  görürsün.  Hayatta  da  öyled�r.  B�r 

 �nsan öfkelen�rse saçma sapan davranmaya başlar. Çok açıktır. (K10) 

 Tereddütün  yapab�leceğ�  �k�  şey  var  kendo'da;  ya  sen�n  fırsatını  el�nden  alacak 

 ya  da  karşı  tarafa  puan  verecek.  Vurab�lmek  �ç�n  tereddütsüz  olman  gerek.  B�r 

 an  var  vurab�lmek  �ç�n,  onu  yakalaman  gerek.  O  b�r  anı  tereddütle  geç�remezs�n. 

 Gördüğün  anı  tutman  gerek.  Gerçek  hayatta  da,  b�r  şey  varsa  tereddütsüz 

 �lerlemen  gerek  ona;  çünkü  tereddüt  fırsatı  kaçırır.  O  tereddütsüz  hareket  etme 

 ruhunu ed�nmen gerek.  (K8) 

 Z�hn�  oyalan,  durduran  her  şey  temelde  b�r  hastalıktır.  Bud�zm’de  buna  tutunma 

 (f�xat�on)  den�r  ve  �stenmeyen  b�r  şeyd�r.  Eğer  z�h�n  b�r  noktaya  takılır  ve  orada  kalırsa, 

 görülmes�  gereken  şeyler  kaçacak  ve  k�ş�  beklenmed�k  b�r  yen�lg�ye  uğrayacaktır 

 (Cleary,  2005:78).  Tutunmalar  z�hn�n  durmasına  (Ş�ş�n)  sebep  olurken,  anın 

 farkındalığının  (Zanş�n)  da  kaybolmasına  sebep  olacaktır.  Bu  tutunmaların  çares�, 

 olağan  z�h�nde  (He�cōş�n)  kalab�lmekt�r.  Tutunmalara  kapılmayan  normal,  sıradan  b�r 

 z�h�n  �ç�nde  kendocu  sak�n  ve  d�ng�n  kalmayı  başaracak;  böylece  anın  farkındalığına 

 ulaşab�lecekt�r.  Kendo,  Zen  ve  Bud�zm’�n  �ç  �çe  geçt�ğ�  bu  z�h�nsel  olgunlaşma 

 basamakları,  k�ş�n�n  kend�s�n�  keşfetme  arayışında  engel  olan  tutunmalardan  koparak 

 muş�n  ’e ulaşmasını sağlayacaktır. 
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 Kendo'nun  tekn�k  uygulaması,  çok  an�  b�r  şek�lde  tepk�  vermen�z�  gerekt�r�r.  Bu, 

 budō'dak�  hemen  her  şeyde  var.  İler�  sev�ye  tekn�klerde  de  görürsünüz.  Böyle 

 olduğu  �ç�n,  k�ş�n�n  z�hn�n�n  sürekl�  sak�n,  dışarıya  açık,  dış  farkındalığının  çok 

 üst  sev�yede  olması  gerek�r.  Z�hn�n�z�  sürekl�  yüksek  tutmanız  lazım.  Hızlı  b�r 

 şek�lde  z�hn�n�z�  boşaltab�lmen�z,  odaklanab�lmen�z  ve  odaklı  kalab�lmen�z  çok 

 öneml�.  Mesela  aklınızda  ne  var?  D�yel�m  k�;  akşam  yapacağınız  yemek  var, 

 öğlen  yapacağınız  �şler  var,  ertes�  günkü  sınav  var.  Bunların  heps�,  z�hn�n�zde 

 b�r  yer  tutuyor.  S�z,  bu  (z�h�nsel)  sev�yeye  çıkmak  �st�yorsanız;  üzer�n�zdek�  bu 

 yükler�  çıkarıp  b�r  tarafa  koymak  zorundasınız;  çünkü  o  ağırlıkla  oraya  çıkmanız 

 mümkün  değ�l.  Ne  kadar  odaklanacaksanız,  o  kadar  bırakmanız  gerek�yor.  Bu, 

 öyle  b�r  noktaya  geleb�l�r  k�;  k�ş�  o  an  �çer�s�nde  bulunduğu  şartları  b�le 

 unutab�l�r.  O  kadar  odaklanab�l�r  k�  an'a,  o  anda  b�r  doco'da  olduğunu 

 unutab�l�r.  K�ş�,  o  kadar  z�hn�n�  boşaltab�l�r.  Aslında  bu  boşalma  da  tam  olarak 

 Zen'de hedeflenen şeylerden b�r�s�.  (K2) 

 Öncel�kle,  vuruş  yaparken  h�çb�r  şey  düşünmemem�z  öner�l�yor.  Bu  da  çok  zor 

 b�r  şey.  Yan�  med�tasyon  yaparken  de  sanırım  h�çb�r  şey  düşünmemem�z 

 gerek�yor;  ama  o  an  z�hn�  boşaltmak  çok  zor;  çünkü  hayat  akıyor,  karşında  b�r 

 rak�p  var  ve  o  rak�p  canlı  b�r  rak�p.  İnsan  ne  yapacağı  bell�  değ�l;  öngörülemez 

 b�r  şey  var  karşında.  H�çb�r  şey  planladığın  g�b�  olmuyor.  O  yüzden  beden�n  de 

 �ster  �stemez  korkuyor.  Kend�  deney�mled�ğ�m;  ben  çok  korkuyorum  vuruş 

 yemekten,  b�r  şeyler  olmasından  ya  da  nasıl  göründüğümle  �lg�l�  kaygılarım  da 

 oluyor.  “Acaba  çok  mu  kötü  görünüyorum  dışarıdan?”  g�b�  de  düşünüyorum.  O 

 yüzden  daha  d�k  durmaya  çalışıyorum.  Beden�me  daha  �y�  gel�yor  sank�.  D�k 

 durmak  gerek�yor  çünkü  kendo'da.  Ruhen  de;  geçm�şte  yaşamayı  çok  seven  b�r 

 �nsanım.  Bunun  da  baya  sorunlarını  çek�yorum.  Geleceğ�  de  düşünmeden 

 yapamıyoruz.  İşte,  o  anda  olmak  çok  öneml�;  ama  o  anda  olmak  da  sürekl� 
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 olmuyor.  İşte,  bazı  maçlar  çok  �y�  geç�yor,  bazen  o  an'ı  tutturab�l�yorsun, 

 yakalayab�l�yorsun;  ama  b�r  sonrak�  sene  çok  kötü  geç�yor  maçların;  çünkü  o  an 

 her  şey  esk�s�  g�b�  olmuyor,  �sted�ğ�n  g�b�  olmuyor.  Anda  kalamıyorsun, 

 geçm�ştek�  performanslarını  düşünüyorsun.  Gelecekte  şöyle  olacağım,  böyle 

 olacağım d�yorsun. B�r end�şe gel�yor. (K6) 

 Esk�  zamanlardan  ber�  söylenen  Zen  ve  Ken  (kılıç)  b�rd�r  sözünden  de  anlaşıldığı 

 şekl�yle,  her  �k�s�  de  dünyev�  düşüncelerden  arınmış  z�h�nsel  hale  ulaşmak  �ç�n  yapılır. 

 Bu  hale,  kendo’nun  doğasında  bulunan  dört  hastalığın  (  ş�ka�  ;  korku,  şaşkınlık  ve  kafa 

 karışıklığı)  ortaya  çıkmasıyla  b�rl�kte;  sak�n  z�hn�  (  he�cōş�n  )  korumak  zorlaşacağı  �ç�n 

 ş�ddetle  �ht�yaç  duyulur.  Z�h�n�n  kolay  b�r  şek�lde  bulandığı  b�r  durumda,  he�cōş�n  ’� 

 korumak  �ç�n  çalışmak  he�cōş�n  ’�  efekt�f  b�r  şek�lde  güçlend�recekt�r.  Kendo’da 

 gel�şt�r�len  bu  sak�n  z�h�n,  k�ş�n�n  günlük  yaşamını  da  etk�leyecek  olan;  parlak  b�r  ayna 

 ve  sak�n  b�r  suya  benzeyen  (  Me�-Kyō-Ş�-Su�,  明  鏡  止  水  );  anatman  (bens�zl�k)  hal�nde, 

 sak�nl�ğ�n� koruyan b�r z�h�n� (  fudōş�n  ) ortaya çıkaracaktır  (M�tsuhash�, 1969:371). 

 Zen’de  d�kkat  çek�len  su  ve  z�h�n  arasındak�  �l�şk�,  z�hn�n  olması  gerekt�ğ�  formlar 

 hakkında  b�r  örnek  sunar.  Zen’de  beklen�len  z�h�n  yapısı  b�r  su  g�b�  sak�n  fakat  her  şey�n 

 şekl�n�  alab�lecek  b�r  forma  sah�p;  akışkan,  özgür  b�r  z�h�nd�r.  Su  g�b�  b�r  z�h�n;  h�çb�r 

 yerde  sıkışıp  kalmadan,  fırsat  bulduğu  anda  her  yere  rahatlıkla  hareket  edeb�len  b�r  z�hn� 

 �şaret  eder.  Bu  z�h�n  formu,  kendo  �ç�nde  de  görülür;  fakat  kendo  �ç�n  sadece  z�h�n 

 �çer�s�nde  değ�l,  f�z�ksel  form  �çer�s�nde  de  akışta  olmayı  kapsar.  Bu,  kendonun  neden 

 defans�f  b�r  eylem  yolundan  z�yade  ofans�f  b�r  yol  olduğunun  da  karşılıklarından 

 b�r�s�d�r. 

 Kendo  defans�f  değ�l.  Kendo  kes�nl�kle  defans�f  değ�l.  Kendo  son  derece  an 

 yakalamayı,  şans  yakalamayı,  anı  değerlend�rmey�  ve  hayatta  da  anı 

 değerlend�rmey�  öğreten  b�r  d�s�pl�n;  b�r  yol.  O  yüzden,,  o  anı  gördüğüm  an 
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 vurab�l�yorsam  başarılıyım.  Kendo'da,  yaptığınız  bütün  savunmaların  sebeb� 

 yen�  b�r  atak  yapab�lmek  �ç�n.  Yan�,  hal�yle  sadece  savunma  �ç�n  b�r  tekn�k  yok. 

 Blokladığınız  zaman  vücut  durmuş  olur;  çünkü  h�çb�r  şey  yapmazsınız,  durup 

 karşı  tarafı  da  durdurup  öylece  kalırsınız.  Z�h�n  de  durur.  Bu  yüzden,  Kendo'dak� 

 bütün  tekn�kler  atak  üzer�ned�r.  Evet,  karşı  taraf  bana  saldırıyor;  orada  sabır 

 göster�r�m.  Yaptığı  saldırıyı  kend�  leh�me  kullanırım  d�ye  b�ld�ğ�m�z  “oc�  vaza” 

 adı  altında  b�r  tekn�k  grubumuz  var.  O  tekn�k  gruptan  faydalanıp,  karşı  tarafın 

 kullandığı tekn�ğ� kend�s�ne karşı kullanırız. (K1) 

 Kendo  �ler�  g�tmekle  �lg�l�  olduğu  �ç�n,  b�r  de  cesaretle  �lg�l�  olduğu  �ç�n 

 savunma  yapacaksanız  b�le  sadece  saldırı  amacıyla  yapıyorsunuz.  Tek  başına 

 savunma  hamles�  yok.  Mesela,  adam  kafanıza  vurmaya  çalıştı;  onu  koruyup 

 hemen  karşı  hamle  yapmak  �ç�n  o  savunmayı  yapıyorsunuz;  çünkü  kendo'da 

 yenmen�n  yen�lmen�n  çok  b�r  önem�  yok.  Öneml�  olan,  hayatınızı  ortaya  koyacak 

 cesaret�  göster�yor  olmanız.  Savunma  yapıyor  olmanız  zaten  korktuğunuzu 

 göster�yor  b�r  şek�lde;  ama  �ler�ye  g�tmek  veya  hamle  yapmak  amacıyla  savunma 

 yapmanız  kabul  ed�leb�l�r.  Amacınız  hayatta  kalmak  değ�l,  öneml�  olan  mücadele 

 etmek olduğu �ç�n savunmaya çok yer yok aslında. (K3) 

 Kendo  defans�f  değ�l,  çok  ofans�f  b�r  sanat;  ama  bu  demek  değ�ld�r  k�  ben 

 kend�m�  savunup  da  karşı  tarafa  saldırmayacağım.  Sadece  savunma  yapmak 

 dersek  bu  bloklamaya  g�rer.  Bloklama  da  �y�  b�r  şey  değ�l.  Yaratıcılık  yok. 

 B�tm�ş;  yan�  s�z  orada  geç  kalmışsınız,  onu  kabullenm�şs�n�z,  farklı  b�r  z�h�n 

 yapısına  g�rm�şs�n�z  devam  etm�yor  yan�  o  z�h�n.  B�r  kendo  maçı  �zl�yoruz 

 d�yel�m.  B�r  taraf  sürekl�  blokluyor  ya  da  defans�f  davranıyor.  Bu  tamamen 

 ş�ka�'dek� korkunun tezahürü. (K4) 
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 Kendo'da  bloklamak,  pas  geçmek  g�b�  b�r  şey.  B�r  durumla  yüzleş�yorsun  ve 

 şunu  d�yorsun  "Duralım  b�r.  Ben  bu  duruma  nasıl  cevap  vereceğ�m� 

 b�lm�yorum".  İy�  b�r  şey  değ�l;  çünkü  o  sen�n  durumun  farkında  olmadığını 

 göster�yor.  Karşı  taraf  b�r  şey  yaptı  ve  sen  ne  yapacağını  b�lm�yorsun. 

 Blokladığın  anda,  karşı  taraf  sen�  kırdı  demek.  Bloklamak  yer�ne  saldırıya 

 geçmek, cevap vermek gerek�yor. (K8) 

 Beden  g�b�  z�h�n  de  durduğu  noktada  tıkanacak,  akışı  kes�ld�ğ�  yerde  aynı  b�r  göl  suyu 

 g�b�  bulanıklaşmaya  başlayacaktır.  Kendo’da  beden�n  akış  �çer�s�nde  olması,  z�hn�n 

 farkındalığını  Zanş�n  ’�  koruma  noktasında  da  ortaya  çıkar.  Akışta  kalan  beden  ve  z�h�n 

 �ç�n,  hamle  yapacak  doğru  an’ı  görmek  ve  bu  an’ı  değerlend�recek  hızlı  tepk�y� 

 vereb�lmek  kolaylaşacaktır.  Bu  süreçte  z�hn�n  boş  olması,  önünde  h�çb�r  engel  olmadan 

 akan  b�r  neh�r  g�b�  rahat  hareket  edeb�leceğ�  engels�z  b�r  alan  yaratacaktır.  Öte  taraftan; 

 korku,  tereddüt  g�b�  düşünceler�n,  yanılsamaların,  tutunmaların  kapladığı  b�r  alan 

 �çer�s�nde  z�hn�n  hareket  etmes�,  onun  büyük  taşlara  çarparak  hızı  kes�len  b�r  neh�r  g�b� 

 dağılmasına  sebep  olacaktır.  Bu  nedenle,  kendocunun  b�r  karşılaşma  esnasında  yapmak 

 zorunda  olduğu  tek  şey,  sadece  f�z�ksel  olarak  hızlı  hareket  edeb�lmek  değ�l;  o  f�z�ksel 

 hareket� besleyen z�hn�n dağılıp g�tmes�ne de engel olmaktır. 

 Bazen  maça  başladığımda  çok  kontrollü  başlıyorum.  Çok  d�ng�n,  sak�n 

 başlıyorum  ama  b�r  yerde  b�r  şey  oluyor.  Belk�  b�r�  koluma  vurmuş  oluyor,  canım 

 yanmış  oluyor.  Odağımı  kaybetm�ş  olab�l�r�m.  O  zaman  kafa  karışıklığı  başlıyor. 

 O  zaman  o  durgunluk  bozulmuş  oluyor.  O  zaman  su  bulanıyor  ve  maçın  ya  da 

 prat�ğ�n ger� kalan kısmında ben baştak� kadar ver�ml� olamıyorum.  (K4) 

 Z�h�nsel  olarak  adapte  değ�lsen  yapamazsın.  Kendo  öyle  b�r  şey  değ�l.  Beden 

 sen�  orada  tutan  elb�se  g�b�.  Acı  çekt�ğ�n  zaman  o  sen�n  alıcı  kutun  g�b�. 

 Beden�n� çok önemsed�ğ�n zaman z�hn�n�n yoğunluğunu kaybed�yorsun.(K9) 
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 Z�h�nsel  yoğunluğu  kurmak  ya  da  kaybolan  z�h�nsel  yoğunluğu  ger�  get�rmek  �ç�n 

 kullanılan  yöntemlerden  b�r�  de  Zazen  ’e  benzer  şek�lde  doğru  nefes  alıp-vermed�r. 

 Kendo’da  antrenmana  başlamadan  önce  ve  antrenman  sonrasında  yapılan  se�za/mokusō 

 (d�k  oturuş/sess�z  tefekkür),  kendocunun  z�hn�n�  hazırlamaya  yönel�k  çalışılan 

 med�tasyon  yöntem�d�r.  Bu  med�tasyon  esnasında  yapılan  nefes  egzers�z�  �le,  z�h�n�n 

 d�ng�nleşt�r�lmes�ne ve antrenmana hazır hale get�r�lmes�ne çalışılır. 

 Mokusō  yapan  �le  yapmayan  arasında  b�r  fark  var  mı  d�ye  baktım.  Aralarında 

 c�dd�  fark  var.  Z�h�n  farklılığı  var,  dersten  key�f  alma-almama  farklılığı  var, 

 odaklanma  farklılığı  var.  Çok  büyük  b�r  fark  var.  Hal�yle  ded�k  k�,  bu  öneml�. 

 Pek�  doğru  olan  ne?.  “  Nefes�  nasıl  tutacağız?”,  “Kaç  san�ye  tutacağız?”,  “Nasıl 

 vereceğ�z?”,  “Doğru  nefes  nasıl  alınır?”.  Ufak  b�r  nefes  al,  on  beş  san�ye  tut, 

 yavaşça  ver.  Normal  hayatta  burundan  alırız,  burundan  ver�r�z.  Dalışta,  tam 

 ters�d�r  ağızdan  alıp  ver�rs�n�z.  Kendo'da  �se  tam  ters�.  Burundan  aşırı  hızlı 

 alınır  ağızdan  ver�l�r;  ama  hemen  ver�lmez.  Alırız,  tutarız,  enerj�m�z�  toparlarız. 

 Ağızdan  altı  �le  otuz  san�ye  arasında  ver�r�z.  Bu  b�r  süreçt�r,  buna  çalışılır. 

 Çalışmalı;  çünkü  kendo  �ç�nde  özel  b�r  çalışma  vardır,  Kakar�  ke�ko.  Durmadan, 

 tek  b�r  nefesle  yapılır.  On-on  beş  vuruş  yapılır.  Tek  b�r  nefes  alırsınız,  k�a� 

 yaparsınız  nefes�n  b�r  parçası  orada  g�der.  Kalan  nefesle,  rak�b�n�z  açık  ver�r 

 s�ze  nereye  vereceğ�n�  b�lemezs�n�z;  çok  hızlıdır,  başlarsınız  koşmaya  (ellerle  art 

 arda  vuruşların  yapıldığı  �şaret  ed�l�yor).  Böyle  efekt�f  b�r  şek�lde  yapılır,  çok 

 yorucudur.  Mümkünse  tek  nefeste  yapılır.  Nefes  almayı  b�lm�yorsanız  bunu 

 yapamazsınız.  Düzgün  b�r  nefes  aldığınızda  z�h�n  açılıyor,  kend�ne  gel�yor, 

 nerede olduğunu hatırlıyor. (K1) 

 Kendo  eğ�t�m�n�n  başlangıçtak�  mental  kısmı,  f�z�ksel  hareketler�  ve  yöntemler� 

 kullanarak,  çalışma  d�s�pl�n�n�  kullanarak  z�hn�  her  sefer�nde  buraya  ger� 

 get�rmekt�r.  Şu  anda  �ç�nde  olduğu  an'a,  konuma  ger�  get�rmekt�r. 
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 Uzaklaşmasını,  der�n  düşüncelere  dalmasını  engellemeye  çalışmaktır.  Herhang� 

 b�r  düşünceye  takılmadan  aklınıza  gelen  b�r  �maj,  b�r  görüntü,  b�r  ses  varsa 

 gels�n  ve  bırakın  b�r  d�ğer�  onun  yer�n�  alsın.  B�r  müddet  sonra  sesler, 

 düşünceler  ve  görüntüler  anlamsızlaşıncaya  kadar.  Bu  z�h�n  sev�yes�  öneml�  ve 

 bunu  her  zaman  da  görürüz.  Özell�kle,  mücadele  sporlarında  bunun  önem�  çok 

 net  görülür;  çünkü  mücadele  sporlarında  olay  san�yeler  değ�l,  san�seler 

 arasında  olur.  Hızlı  gerçekleş�r  ve  s�z�n  çok  hızlı  b�r  şek�lde  z�h�nsel  olarak 

 konum  olab�l�yor  olmanız  gerek�r.  Olayları  algılayıp,  hareketler  arasındak� 

 boşlukları  görüp,  çok  hızlı  b�r  şek�lde  değerlend�rme  yapıp  ona  göre  poz�syon 

 almanız lazım. (K2) 

 Kendo’da  doğru  anda  hızlı  b�r  şek�lde  hareket  edeb�lmey�  sağlayan  farkındalığın 

 kazanılması  �ç�n  ş�ka�  ’den,  egoyu  besleyen  düşüncelerden  uzak  b�r  z�hne  �ht�yaç 

 duyulur.  Kendo’nun  �ç�ndek�  tüm  bu  eğ�t�m  sürec�,  kendocunun  çok  güzel  b�r  sayı 

 almasını  sağlar;  ama  kendocuya  asıl  kazandırdığı  z�hn�n  yaşadığı  olgunlaşmayla  b�rl�kte 

 karakter�nde yaşadığı dönüşümdür. 

 5.3.10. Kılıcın Yolu, Değ�ş�m�n Yolu 

 Kendo  �çer�s�ndek�  eğ�t�m  sürec�nde  doğru  farkındalık  ed�nmeyen;  yargılarının, 

 duygularının  farkında  olmayan  b�r  k�ş�  �ç�n  “Yol”da  hedeflenen  “k�ş�n�n  kend�  doğasını 

 göreb�lme”  sürec�  eks�k  kalacaktır.  Hem  Zen’�n  hem  de  kendo’nun  odağında  bulunan 

 kend�n�  keşfetme  ve  gel�şt�rme  arayışı,  ancak  k�ş�n�n  kend�  �ç�ndek�  gerçekl�ğ�  kavradığı 

 yerde  anlam  bulacaktır.  Bu  nedenle;  gerçekl�ğ�  kavrama  sürec�nde  yanlış  duruşun, 

 k�b�r�n,  güvens�zl�ğ�n,  hırsların  ve  bu  g�b�  yanılgıların  kend�s�  �ç�n  engel  teşk�l  ett�ğ�n� 

 kavrayab�lme  ve  bunları  terk  edeb�lme  kendo’da  ve  Zen’de  kazanılmaya  çalışılan 
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 değerlerd�r.  Bu  süreçte;  kend�  doğasına  yönel�k  farkındalığını  gel�şt�ren  k�ş�ler, 

 karakterler�nde de yaptıkları kendo’da da dönüşüm yaşamaya başlayacaktır. 

 Yer�nde  sekt�ğ�n�z  b�r  zaman  oluyor.  B�r  şeyler�  başardığınız;  ama  yeterl� 

 olmadığı.  B�z�m  kend�  aramızda  kırılma  noktası  ded�ğ�m�z  durumlar.  Onu  fark 

 edene  kadar,  anlayana  kadar  b�raz  yer�n�zde  sek�yorsunuz.  Ne  zamank�  f�z�ksel 

 b�r  aydınlanma  mı  olur,  mental  b�r  aydınlanma  mı  olur,  duygusal  b�r  aydınlanma 

 mı  olur;  ama  s�z�  tet�tkleyen  b�r  şeyler  oluyor.  Bu  üçünden  b�r�  oluyor.  Ya  b�r 

 yerde  b�r  şey  görüyorsunuz.  B�r  anda  s�z  b�r  şey  fark  ed�yorsunuz,  farkına 

 varıyorsunuz.  Orada  b�r  kırılma  noktası  oluyor,  o  zaman  b�r  adım  �ler�ye  hemen 

 geç�ş  oluyor  ve  bunu  kendonuzda  fark  ed�yorsunuz.  Bar�z  anlaşılıyor.  Ben  b�rkaç 

 kere  kend�m  de  dah�l  arkadaşlarımda  da  gördüm.  B�rkaç  kere  tecrübe  ett�m, 

 şah�t oldum. (K4) 

 Kend�n�z�  b�r  çuvala  sığdırmaya  çalıştığınız  zaman  bazen  oranız  buranız 

 çuvaldan  çıkıyor;  ama  bu  öyle  b�r  şey  k�  çuval  yok,  s�z  çuval  şekl�nde 

 duruyorsunuz.  Bu  öyle  b�r  şey  k�;  görünmeyen,  dokunalamayan  b�r  şey  ama  s�z, 

 reng�n değ�şt�ğ�n� h�ssed�yorsunuz. (K7) 

 Kendo  �le  uğraşan  �nsanlar  b�r  şey  saklayamazlar.  Kendo  açığa  çıkartır,  o  ya  da 

 bu  sebeple.  Ya  sınavda  açığa  çıkar  ya  maçta  açığa  çıkar;  ama  mutlaka  açığa 

 çıkar.  Hem  zayıf  taraflarınızı  hem  güçlü  taraflarınızı  açığa  çıkartan  b�r  özell�ğe 

 sah�p. Ben öyle görüyorum en azından. (K9) 

 Tüm  etk�nl�k  b�ç�mler�  �ç�nde  Zen;  k�ş�n�n  yer�ne  get�rd�ğ�  her  vaz�fede  doğal,  �ncel�kl� 

 ve  spontane  b�r  şek�lde  davranmanın  önem�n�  vurgular.  Bu  tutum,  Japonya'dak�  kültürel 

 �fadeler�n  bütün  b�ç�mler�n�  büyük  oranda  etk�lem�şt�r.  Japon  savaş  ve  estet�k 

 sanatlarındak�  tek  z�h�nl�l�k;  Zen'�n  soyutlama  ve  sak�nl�k  �lkeler�n�,  her  anın  çay  yapma 

 r�tüel�ndek�  hareketler�n  ya  da  b�r  kılıç  ustasının  uyanık  ama  rahat  duruşunun  dışındak� 
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 herhang�  b�r  şey�n  farkındalığı  tarafından  engellemeden  aktığı  "ben-durumu"nun 

 ötes�ndek� gen�şlet�lm�ş b�l�nc� tasv�r eder. (Dav�es ve İkeno, 2002:75) 

 B�rçok  �nsan  b�r  düşünceye  takılır  ve  o  düşünce  başka  düşünceler�  tet�kler. 

 G�derek  daha  fazla  düşünce  alır  s�z�  başka  yerlere  götürür.  Bu  hatıralarınızla, 

 korkularınızla  veya  arzuranızla  b�rleş�r  ve  bambaşka  yerlere  g�ders�n�z. 

 Z�hn�n�z,  o  anda  olduğunuz  yerden  ne  kadar  uzaklaşırsa  gerçeğ�n  o  kadar  dışına 

 çıktığını  b�lerek  o  kadar  acı  çeker.  Halbuk�,  aklınıza  gelen  b�r  düşüncen�n  geld�ğ� 

 g�b�  g�tmes�ne  �z�n  vermey�  başarırsanız  o  düşüncen�n  yer�n�  başka  b�r  düşünce 

 alacaktır.  Z�hn�n�z  belk�  h�çb�r  zaman  tam  olarak  boş  olmaz;  ama  h�çb�r 

 zamanda  çok  fazla  boşluktan  uzaklaşmaz.  Bunu  da,  bens�zl�ğ�n  b�r  parçası 

 olarak  düşüneb�l�rs�n�z.  Seçt�ğ�n�z  şeylere  veya  gördüğünüz  şeylere,  bulduğunuz 

 şeylere  o  kadar  da  bağlı  olmamak;  tuttuğunuz  b�r  şeye  o  kadar  da  bağlı  olmadan 

 bırakab�lmek aslında güzel de b�r yetenek. (K2) 

 Bazı  �nsanlar  gel�yorlar  "Ben  kendo  yapmak  �st�yorum  ama…."  İst�yosun  ama 

 değ�şmeye  hazır  mısın?  Kend�n�z�  değ�şt�reb�lme  kararlılığınız  olmalı;  çünkü 

 kendo  s�zde  b�r  şeyler�  değ�şt�recek.  Artık  sen,  sen  olmuyorsun.  Daha  saldırgan 

 oluyorlar.  Pas�fken  daha  akt�f  hale  gel�yorlar.  Daha  çek�ngen  b�r  �nsanken 

 hayatı  sorgulayab�len,  cevap  vereb�len  kararlı  b�r  �nsana  dönüşüyorlar;  çünkü 

 artık  önler�nde  defans  yok.  B�z  defansı  kaldırıyoruz  hayatlarından.  D�yoruz  k� 

 "Sen  artık  defans�f  b�r  �nsan  olmayacaksın,  sen  artık  saldırgan  hatta  her  açığı 

 göreb�len b�r �nsan olacaksın". Kendo'nun asıl eğ�t�m �ş� tamamen b�r ruh. (K1) 

 Gerçek  hayatta  da  kendo'da  gördüğüm  b�r  şey�  mesela  tereddütsüz  saldırı 

 konsept�n�  den�yorum.  "G�r,  yap".  Bunu  gerçek  hayatta  da  den�yorum.  D�yorum 

 k�;  "Tereddüt  etme,  yapacağın  şey�  d�rekt  yap".  D�rekt  kendo  aklıma  gel�yor 

 gerçek hayatta.(K8) 
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 Kendoka’nın  karşılaşma  süres�nde  z�h�nsel  ve  bedensel  engellere  takılmaması  �ç�n 

 kend�s�yle  yüzleşmes�,  zayıf  ve  güçlü  yönler�n�  görmeye  çalışması  gerek�r.  Kenşō 

 (kend�n�  göreme)  sürec�nden  kaçmayan,  kend�s�n�  üzer�ne  �lerleyen  b�r  kendoka  �ç�n 

 artık  kendo’nun  gerçek  yolu  açılacaktır.  Bu  yol,  ona  b�r  eylem  �çer�s�ndeyken  d�ng�nl�k 

 yaratarak  z�h�nsel  olgunlaşmayı  yaşatacaktır.  Böylece,  kendoka  kend�s�n�n  kusursuz 

 formuna yaklaşacak ve bu formu kend� kendo’sunda göstermeye başlayacaktır. 

 İlk  kyu  sınavım  geld�  çattı  ve  ben  kend�m�  h�ç  hazır  h�ssetm�yordum;  çünkü 

 ergenl�k  dönem�mde  özell�kle  l�sede  bende  şu  vardı,  tıpkı  ben�m  yaş  grubunda 

 olan  her  öğrenc�  g�b�  sınav  korkusu.  Şunu  söyled�m  o  an,  "Bu  el�nde  kağıt  kalem 

 olan  b�r  sınav  değ�l,  bu  sen�n  k�ş�l�k  sınavın  ve  sen  karakter�n�,  k�ş�l�ğ�n� 

 gösterecek  b�r  fırsat  buldun.  E,  had�  o  zaman  bunu  gösterme  zamanı".  İlk  kyu 

 sınavıma  bu  kafayla  g�rd�m.  Her  zaman,  daha  sonrak�  sınavlarımda  da  kend�me 

 söyled�ğ�m  bu  cümle  hep  aklımda  oldu,  "Karakter�n�  gösterecek  yegane  fırsat  bu. 

 Had�  bakalım".  Kend�mce,  ölene  kadar  kendo  yapmayı  planlayan  b�r  �nsan 

 olarak  her  zaman  bunu  aklımda  bulunduracağım.  Bu  da,  aslında  (kendonun) 

 k�ş�ye kattığı öz d�s�pl�nd�r.  (K5) 

 Korkulara  kapılmamak  lazım;  çünkü  bu  duygusal  b�r  şey  ve  duygunun 

 yönet�lmes�  gerek�yor.  Yönet�leb�lmes�  �ç�n  de  z�h�nden  çıkarılması  lazım. 

 Z�hn�n�z�n  �çer�s�nde  b�r  duygu  sel�  yakıp  kavururken  anlık  hareketler�n�z� 

 kontrol  etmek  çok  zordur.  Çoğu  �nsan  ulaşmak  �sted�ğ�  hedef�n  hayal�n�  kurarken 

 ulaşmak  �sted�ğ�  hedeften  uzaklaşır.  Hayal  s�z�  gerçekten  koparır.  Bu  yüzdende, 

 hayal  alem�nden  s�z�  kurtaracak  b�r  çıpaya  �ht�yacınız  var.  O  ned�r? 

 Hayaller�n�z�n  ve  korkularınızın  �çer�s�nden  s�z�  çek�p  çıkaracak,  �ç�n�ze 

 düştüğünüz  bu  zorluktan  s�z�  çıkaracak  düşünce  d�s�pl�n�  ned�r?  İşte  o  Zen'd�r. 

 Bu  yüzden  �ht�yacımız  var.  Bu  yüzden  de  çok  yakın  �lg�l�d�r.  Bu  sadece  Japon 

 kültürü  �le  �lg�l�  b�r  şey  değ�ld�r.  B�z�m  de  esk�  geleneksel  Türk  okçuluğuna 
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 bakarsanız  tekke  üzer�nde  yürür.  Tekke  üzer�nden  yönet�l�r.  Neden?  Çünkü 

 ruhan�  tarafı  vardır.  Savaş  önces�  Müslüman  askerler  namaz  kılarlar.  Aynı 

 z�h�nsel arınma çabasının b�r parçasıdır. (K2) 

 Görsel  6:  Japonya'dak�  �lk  Dünya  Kendo  Şamp�yonası'ndan  b�r  fotoğraf,  1970  (Bennett, 

 2015: 216) 

 Yıllar  geçt�kçe  kılıç  sanatına  yönel�k  prat�k  �ht�yaç  azalmasına  karşın,  Japonlar 

 eğ�t�m�nde  ısrar  ett�ler.  Bunun  neden�;  tekn�kte  mükemmell�k  arayışının,  yaşam  ve  ölüm 

 konularında  �ht�yaç  duyulan  odaklanmanın  ve  kurs�yerden  beklenen  d�s�pl�n�n;  b�rey�n 

 koruma  sorunlarını  aşmasına  ve  b�r  tür  ruhsal  aydınlanmaya  yol  açmasına  yardımcı 

 olma  potans�yel�ne  sah�p  olduğunu  h�ssetmeler�yd�.  Kendo,  belk�  de  bu  amaca  en  yakın 

 olan  modern  savaş  sanatıdır.  Büyük  oranda  enerj�,  becer�  ve  sıkı  b�r  eğ�t�me  bağlılık 

 gerekt�ren  b�r  akt�v�ted�r;  ama  aynı  zamanda,  b�r  karşılaşma  hararet�n�n  ortasında, 
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 kusursuz  b�r  tekn�kte  gömülü  güzell�ğ�n  ve  kend�n�  mükemmelleşt�rme  arayışında 

 gerekl�  olan  alçakgönüllülüğün  ortasında  ruhsal  b�r  d�ng�nl�k  arayışıdır.  Bu  nedenle, 

 yalnızca  Japonların  benzers�z  deney�m�n�n  değ�l;  aynı  zamanda  en  beklenmed�k 

 malzemelerden  güzell�k  yaratmaya  yönel�k,  evrensel  �nsan  eğ�l�m�n�n  de  s�mges�d�r. 

 (Donohue J. ve Donohue M., 1999: 12) 

 Hem  b�rey�n  kend�  �çer�s�ndek�  aydınlanması,  gel�şmes�,  kend�s�n�  fark  etmes�, 

 öz  farkındalığını  artırması  açısından  kendo  b�r  araç  olarak  kullanılab�l�r;  hem 

 de  dōcō  düzen�  ve  gel�ş�m�  açısından  kendo  b�rey�n  topluma  karşı  olan 

 görevler�n�  güçlend�rmek,  topluma  karşı  olan  sorumluluklarını  yer�ne  get�rmek 

 �ç�n b�r araç olarak kullanılab�l�r. (K2) 

 5.3.11. B�rl�k İç�ndek� Z�h�n ve Beden 

 Son  olarak,  araştırmaya  katılan  10  kendocudan  alınan  tüm  bu  b�lg�ler  dah�l�nde  Zen  ve 

 Kendo’nun  hol�st�k  (bütüncül)  perspekt�ften  davranışsal  sağlık  üzer�ndek�  etk�ler�n� 

 �nceleyecek  olursak;  �lk  vurgulamız  gereken,  her  �k�s�n�n  de  ruh-z�h�n  ve  beden 

 bütünlüğünü  sağlayarak  k�ş�n�n  özgün  doğasını  ortaya  çıkarması  olacaktır.  Kend�s�n�n 

 gerçek,  katıksız  hal�n�  keşfeden  k�ş�;  hem  bedenen  hem  de  z�hnen  dengeye  kavuşacaktır 

 ve  bu  değ�ş�m  sürec�n�n  get�rd�ğ�  güzell�klerle  b�rl�kte,  kend�s�  g�b�  toplum  �çer�s�nde  de 

 olumlu dönüşümler yaratmaya başlayacaktır. 

 Sōtō  ekolünün  kurucusu  Dōgen’�n  Şōbogenzo  adlı  eser�nde,  Zen’dek�  beden-z�h�n 

 bütünlüğüne  身  心  (  ş�nş�n  ,  beden-z�h�n)  ter�m�yle  karşılık  bulur.  Beden-z�h�n’e  dönüş, 

 beden  ve  z�hn�n  b�rl�ğ�;  Dōgen’�n  “beden-z�h�n’�n  terk  ed�lmes�”  olarak  açıkladığı 

 aydınlanmayı  anlayab�lmek  �ç�n  eser�nde  vurguladığı  noktalardır.  Burada  anlatılmak 

 �stenen;  Zen’de  beden  ve  z�h�n�n  ayrı  varlıklar  değ�l,  beden-z�h�n  olarak  tek  b�r  varlık 

 olduğudur (Masuda, 2017: 35-36). 

 152 



 Ruh  ve  bedenle  alakalı  b�r  şey  var.  B�r  bütünlük  var.  Buna  ruh  ve  beden 

 demeyel�m  de  akıl  ve  beden  d�yel�m.  Ben�m  mesela  c�dd�  b�r  geç  kalma 

 problem�m  var.  Sabahları  özell�kle.  Ben  her  yere  çok  geç  kalarak  g�tt�ğ�m  �ç�n; 

 telaş,  kaygı,  b�r  koşturmaca  �ç�nde  g�d�yor  oluyorum  ve  g�tt�ğ�m  yere  yet�şt�ğ�m 

 anda  ya  da  geç  kaldığım  anda  da;  hala  “geç  kaldım”,  “geç  kalıyorum”, 

 “yet�şemed�m”,  “şu  oldu,  bu  oldu”  kaygılarıyla  z�hn�m  dolu  oluyor.  O  yüzden; 

 ben�m  h�çb�r  zaman  beden  olarak  ve  akıl  olarak  aynı  anda,  aynı  yerde  �lk  b�r 

 saat  olmam  pek  mümkün  olmuyordu.  Bunu  da  dōcō'da  fark  ett�m.  Neden?  Çünkü 

 dōcō'da  sen�n  beden  olarak  orada  olmana  rağmen  akıl  olarak  orada  olmadığın 

 çok  çabuk  bell�  oluyor.  Nasıl  bell�  oluyor,  b�lm�yorum;  ama  bell�  oluyor.  Bunu 

 nasıl  anlıyorsun?  Mesela  çok  sert  b�r  darbe  y�yorsun  ya  da  karşındak�  k�ş�y� 

 tak�p  edem�yorsun.  Bu  tarz  d�kkat  dağınıklığı  olarak  anlattığım  şeyler�n,  kafam 

 dağınık  d�ye  anlattığım  şeyler�n  aslında  bütünüyle  beden  ve  akıl  olarak  aynı 

 anda  orada  olmamamla  �lg�l�.  Beden  olarak  oradayım;  ama  akıl  olarak  orada 

 değ�l�m. (K9) 

 Kendo  doğası  gereğ�,  k�ş�n�n  z�hn�n�n  ve  beden�n�n  denges�z  kalmasına  �z�n  vermez. 

 Eğer  k�ş�  z�h�n,  beden  ve  kılıç  bütünlüğünü  tamamlayamazsa  düzgün  b�r  kendo  da 

 serg�leyemeyecekt�r.  Bu  nedenle,  kendo  yapan  k�ş�ler  bedenler�  kadar  z�h�nler�n�  de 

 zorlu  b�r  eğ�t�me  tab�  tutarlar.  Z�h�nsel  eğ�t�m  sürec�nde;  her  defasında  korkularının, 

 hırslarının,  kaygılarının  ve  bu  g�b�  yanılgılarla,  ego  �le  dolu  olan  duygularının  üzer�ne 

 g�derek  onlarla  yüzleş�rler.  Kendocunun  doğasını  k�rleten  bu  duyguları  tem�zlemes�nde 

 ona  yol  gösterense,  karşılaşma  boyunca  beraber  yürüdüğü  çalışma  arkadaşıdır.  Bu 

 nedenle,  b�r  kendocu  �ç�n  karşısındak�  k�ş�  rak�p  olmanın  çok  ötes�nde;  ona  kend�s�yle 

 yüzleşmeye çıktığı bu zorlu yolculukta eşl�k eden k�ş�d�r. 

 Çalıştığı  dōcō  �çer�s�ndek�  �nsanlardan  aldığı  destekle  b�rl�kte  her  f�z�ksel  eğ�t�m�n�n 

 �ç�nde  z�h�nsel  olarak  da  kend�n�  gel�şt�ren  kendocu’nun,  z�h�n  ve  beden  arasındak� 
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 bütünlüğü  kaybetmes�  sayıyı  da  kaybetmes�ne  neden  olacaktır.  Vuruş  yapab�lmek  �ç�n 

 doğru  anı  kollama  sürec�nde,  sak�n  b�r  z�h�nle  karşıdak�  k�ş�n�n  hareketler�n�  okumak 

 gerek�r;  fakat  z�h�n  ve  beden  arasındak�  dengen�n  sağlanamadığı  noktada,  akışta 

 kalab�lmek  ve  hamle  yapab�lmek  mümkün  olmayacaktır.  Z�h�nde  ortaya  çıkan  her  b�r 

 düşüncen�n  yarattığı  engel,  kendocunun  doğru  hamley�  yapmak  �ç�n  bekled�ğ�  anı 

 görmes�ne  engel  olacaktır.  Burada,  z�h�n  ve  beden  arasındak�  dengey�  bozan  egosantr�k 

 düşünceler  ve  ş�ka�  ’d�r.  Zen  ve  Kendo,  z�h�nde  ortaya  çıkan  bu  hastalıkları  yıkmayı 

 gösteren  ve  böylece,  k�ş�y�  z�h�n  ve  beden  bütünlüğü  �çer�s�nde  kend�  doğasını  keşfetme 

 arayışına götüren yollardır. 

 Kendo'da  söyled�ğ�n  her  şey  ruhsal  olarak  karşılığını  bulmalı.  Sen�n  f�z�ksel 

 olarak  �y�  b�r  duruşun  yoksa  ruhsal  olarak  da  �y�  b�r  duruşun  olmaz.  Ruhsal 

 olarak  �y�  değ�lsen;  duruşun  da  bozuluyor,  duruşun  bozulduğunda  ruhunda 

 bozuluyor  g�b�.  K�l�t  nokta  nereden  başlıyor?  Burada  �lk  tet�kley�c�  şey  ne? 

 Bence  z�h�n.  F�z�ksel  akt�v�te  b�r  araç.  Z�hn�n�  ortaya  döktüğü  b�r  arena.  Beden�n 

 de  öyle.  Aslında  o  arenada  sen,  z�hn�n�  beden�nle  sunuyorsun  ya  da  kılıcınla 

 sunuyorsun.  F�z�k ve z�h�n arasındak� köprü g�b� kılıç. (K9) 

 Kendo’yu  sadece  b�r  sport�f  faal�yet  olmanın  ötes�ne  taşıyan  Zen  ve  Kendo  arasındak� 

 bağlantı,  en  temelde  k�ş�n�n  gel�ş�m�  yolunda;  onu  eğ�tmek  �ç�n  yol  göster�r.  Bu  eğ�t�m 

 sürec�nde  kendocu;  korkusunun,  tereddütler�n�n,  k�br�n�n,  hırslarının  üstes�nden  nasıl 

 geleceğ�n�  öğrend�ğ�  g�b�,  z�hn�n�  nasıl  kontrol  edeceğ�n�  de  kend�s�ne  öğretmeye  çalışır. 

 Z�h�n  ve  beden  bütünlüğünü  sağlamayı  öğrend�ğ�  tüm  o  eğ�t�mler,  onun  daha  �y�  b�r 

 �nsan  olmasını  sağlarken;  saf,  katıksız  doğasını  keşfedeceğ�  kapıyı  aralamasını  da 

 sağlamaktadır. 

 Aslında  kend�nle  başbaşa  kaldığın  o  zaman,  sen  nasıl  b�r  �nsansın  veya  nasıl  b�r 

 karakter�n  var,  b�lm�yorsan  b�le  öğren�yorsun.  Bu  süreçten  geçt�kten  sonra  �nsan 
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 �l�şk�ler�m  düzeld�.  Başta  a�lemle  �l�şk�m,  sonra  kız  arkadaşımla  olan  �l�şk�m, 

 sonra  arkadaş  �l�şk�ler�m.  Genel  olarak,  çok  sosyal  b�r  �nsan  oldum. 

 Ün�vers�teye  g�rd�ğ�m  zaman  dersler�me  g�tm�yordum.  Okula  g�tm�yordum. 

 Nefret  ed�yordum.  Uyku  düzen�m  yoktu.  H�çb�r  şey�m  yoktu.  Bunların  heps�  b�r 

 anda  oturdu.  Dersler�m  düzeld�,  arkadaş  �l�şk�ler�m  düzeld�.  Uyku  düzen�m 

 yer�ne  geld�.  Sak�nleşt�m.  Aslında,  bu  benm�ş�m;  ama  o  kapıda  b�r  z�nc�r  varmış 

 ve  ben  onun  anahtarını  yıllardır  bulamıyormuşum  g�b�  h�ssett�m  ve  (o  anahtarı) 

 bulduğumu da fark ett�m. (K5) 

 Kendo  ve  Zen’dek�  z�h�nsel  eğ�t�mler  sadece  ruhsal  denge  ve  karakter  üzer�nde  poz�t�f 

 etk�  yaratmaz;  aynı  zamanda  beden�  de  etk�ler.  Kendo’dak�  f�z�ksel  eğ�t�m  şüphes�z  k� 

 beden�n  yararına  etk�  uyandırır;  fakat  kendo’da  k�ş�y�  �y�leşt�ren  tek  şey  f�z�ksel  eğ�t�m 

 değ�ld�r.  Hem  Zen’de  hem  kendo’da  z�hn�  sak�nleşt�rme  sürec�nde  faydalanılan  nefes 

 egzers�zler�nden  beden  büyük  ölçüde  etk�lenmekted�r.  Nefes  egzers�z�n�n  dışında 

 yapılan bütün z�hn� eğ�tme çalışmaları da aynı oranda beden� etk�lemekted�r. 

 Ben  de  h�pert�ro�t  var.  Yan�  ben�m  kalp  atışım  aşırı  yüksek.  Kendo'ya 

 başlamadan  önce  ufak  b�r  ölümden  döndüm.  Aşırı  yüksek  hızda  kalb�m  atıyordu. 

 Nomalde  190-180’ler  de  �d�.  Kendo'dan  sonra  b�raz  normale  döndü.  Esk�den  h�ç 

 yatamıyordum,  uyuyamıyordum.  Zaten  o  yüzden  med�tasyon  yapmaya  başladım; 

 çünkü  çarpıntıdan  yataya  yatınca  zangır  zangır  sallanıyordum.  O  yüzden  nefes 

 egzers�zler� yapmaya başladım, yattığım yerde. Sonra daha rahatladım. (K1) 

 F�z�ksel  olarak  açıldığımı  h�ssett�ğ�m  zaman  mutlu  oluyorum.  Ben�m 

 depresyona  eğ�l�ml�  b�r  ruh  hal�m  var.  Tanısı  konmuş  b�r  şey,  bel�rl� 

 per�yotlarda  tekrarlıyor.  Öyle  b�r  depres�f  döneme  g�rd�ğ�m  zaman  ke�ko'ya 

 (antrenman)  g�d�p,  çok  zor  çalışıp;  ama  çıktığım  zaman  da  çok  �y�  h�ssett�ğ�m 

 günler çok oldu. Devam etmem� sağlayan mot�vasyonlardan b�r� de buydu. (K9) 
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 Ps�koloj�k  sebepler  yüzünden  başladım  kendo’ya.  Terap�ler  gördüm,  enva�  çeş�t 

 ant�depresan  kullandım.  İnsan  �l�şk�ler�m  çok  kötü,  romant�k  �l�şk�m  çok  kötü, 

 a�le  �l�şk�ler�m  çok  kötü,  k�mse  tarafından  sev�lm�yorum.  Agres�f,  kavgacı,  ters 

 b�r  �nsan.  Ben  öyleyd�m.  Aslında  böyle  b�r�  olmadığımı  da  b�l�p  kend�m� 

 d�zg�nlemeye  çalışıyordum  fakat  b�r  türlü  olmuyordu.  B�r  türlü  bunu 

 başaramıyordum.  Daha  sonra  b�raz  daha  sak�nleşmeye  başladığım  zamanlar 

 kullandığım  �laçların  bana  zarar  verd�ğ�n�  fark  ett�ğ�mde  artık  bunun  böyle 

 olmayacağını  fark  ett�m.  Ben�m  b�r  şeylerle  uğraşmam  gerek�yordu.  Kendo 

 esnasında  terap�lere  ve  �laçlara  devam  ett�m;  ama  bu  süreç  ben�m  �ç�n  uzun 

 sürmed�;  çünkü  ke�ko'dan  (antrenman)  çıktığım  zaman  f�z�ksel  ve  ruhen 

 rahatlamış  oldum.  Bunun  �zahı  aslında  yok.  Ben,  sadece  sözel  olarak 

 deney�m�mden  bahsed�yorum.  Bu,  k�ş�n�n  kend�s�n�n  yaşaması  gereken  b�r  şey. 

 Bunu deney�mlemem�z gerek�yor. (K5) 

 Her  ne  kadar  Batı  dünyasında,  z�hn�n  ve  beden�n  ayrı  şeyler  olarak  yorumlanması 

 eğ�l�m�  gözükürken;  Zen,  beden�n  ve  z�hn�n  b�rl�ğ�n�  savunur.  Zen’de  k�ş� 

 gerçekleşt�rd�ğ�  her  eylem�,  beden  ve  z�h�n  olarak  ayrı  şek�llerde  değ�l;  beden-z�h�n 

 olarak  tek  b�r  bütünlük  �çer�s�nde  gerçekleşt�rmel�d�r.  Bu  nedenle,  Zen’�n  ve  Kendo’nun 

 z�h�n  ve  beden  b�rl�ğ�  üzer�nde  yol  açtığı  tüm  bu  bütünsel  etk�,  kendocuların  bedensel  ve 

 z�h�nsel  �y�leşme  süreçler�nde  de  olumlu  etk�ler  yaratmaktadır.  Çalışmanın  bu 

 aşamasında  ed�n�len  b�lg�ler  dah�l�nde  ortaya  çıkan  sonuç  şudur  k�;  Kendo  ve  Zen’�n 

 yolunda  �lerleyenler�n,  �nşaa  ett�kler�  karakterler�n�n  bütünsel  görüşü  �le  b�rl�k  �çer�s�nde 

 olan z�h�n ve beden�n �y�l�ğ� arasında, yakından b�r �l�şk� vardır. 
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 SONUÇ 

 Bu  çalışmada;  genel  olarak  Japon  kültürünün  b�rçok  alanında  gördüğümüz  Zen 

 düşünces�n�n  ve  felsefes�n�n  Kendo  �çer�s�ndek�  yansımaları,  Türk�ye’dek�  Kendocuların 

 deney�mler�  üzer�nden  ele  alınarak  açıklanmaya  çalışılmıştır.  Kendo  ve  Zen  �l�şk�s�n�n 

 daha  �y�  anlaşılab�lmes�  �ç�n  Zen  ve  Zen’�  �nşa  eden  Bud�st  öğret�lere  yönel�k  kapsamlı 

 b�r  l�teratür  çalışması  yapılmıştır.  Bu  bağlamda  �lk  olarak,  Bud�st  düşüncen�n  kurucusu 

 S�ddhartha  Gautama’nın  hayatı  anlatılmış  ardından  onun  kend�  hayat  deney�mler�yle 

 şek�llend�rd�ğ�  öğret�ler�  açıklanmaya  çalışılmıştır.  Çalışmanın  devamında,  Zen 

 Bud�zm�’n�n  tar�hsel  sürec�ne  değ�n�lerek  Japonya’da  Zen’�n  ortaya  çıkışı  ele  alınmıştır. 

 İlerleyen  bölümlerde;  Zen’�n  kend�ne  has  düşünce  b�ç�m�  ve  değerler�  ele  alınarak  Japon 

 kültürü  üzer�ndek�  etk�ler�ne  bakılmış,  ayrıca  Kendo  �le  olan  �l�şk�s�  ortaya  koyulmaya 

 çalışılmıştır.  Çalışmanın  son  bölümünü  oluşturan  alan  çalışmasında  �se;  Türk�ye’de 

 eğ�t�m  almış  olan  10  kendocunun  yıllar  �çer�s�nde  ed�nd�kler�  deney�mler  net�ces�nde 

 paylaştıkları  b�lg�ler  dah�l�nde,  Türk�ye’de  b�r  k�ş�n�n  sadece  Kendo  yaparak  Zen 

 düşünces�n� ve felsefes�n� nasıl deney�mleyeb�ld�ğ� ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

 Zen,  b�zler�n  yorumladığı  şek�lde  b�r  d�n  ya  da  felsefe  olarak  görüleb�lecek  b�r  şey 

 olmanın  çok  ötes�nde  k�ş�n�n  kend�  gerçekl�ğ�ne  ulaşmasını  sağlayan  b�r  yoldur.  Benzer 

 şek�lde  b�r  spor  olmanın  çok  ötes�nde  olan  Kendo  da  bu  yolda  k�ş�ye  olgunlaştırıp 

 gel�şt�ren  b�r  araçtır.  Tar�hsel  süreç  �çer�s�nde  samurayların  d�s�pl�ne  ed�lmeler�  ve 

 korkuları  �le  yüzleşmeler�nde  onlara  yol  gösteren  Zen,  günümüzde  Buş�dō  ’nun  �zler�n� 

 taşıyan  Kılıç  Yolu’nda  da  varlığını  sürdürmekted�r.  Türk�ye'de  Kendo  yapan  k�ş�ler  �ç�n 

 de  bu  yol,  kend�n�  keşfetme  deney�m�n�  sunar.  Zen  ve  Kendo’nun  k�ş�ye  kend�s�n� 

 keşfetmek  �ç�n  sunduğu  bu  “Yol”  deney�m�  her  ne  kadar  farklı  b�r  kültürün  yansımaları 

 olsa  da,  b�z�m  kültürümüze  yabancı  değ�ld�r.  Bektaş�l�k  öğret�s�nde  de  karşılaştığımız 

 “Kend�  b�l”  ve  �ç�ndek�  g�zl�  haz�ney�  keşfet  (Mel�koff,  1993:49)  vurgusu  ayrıca; 
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 Suf�zm’de  yer  alan  “Kend�n�  tanı”  (Aytaç,  2009:  213)vurgusu,  b�z�m  kültürümüz 

 �çer�s�nde,  “Yol”  un  sunduğu  arayış  �le  benzerl�k  göstermekted�r.  Bektaş�  ve  Suf� 

 �nançları,  İnsan-ı  Kam�l  olma  sürec�nde  k�ş�ye  yol  göster�rken,  Zen  �se  aydınlanmış  k�ş� 

 olmanın  yolunu  göster�r.  Bu  noktada,  Bektaş�  ve  Suf�  �nançları  kend�  kültürümüz 

 �çer�s�nden Doğu’ya b�r pencere açmaktadır. 

 Burada  ayrıca  üzer�nde  durulması  gereken  nokta  şudur  k�;  bu  çalışmada  güdülen  ana 

 gaye,  Bud�zm'�n  ve  Zen'�n  d�nsel  yönünün  vurgulanması  değ�l;  aks�ne  Bud�zm'�n  ve 

 Zen'�n  d�nsel  boyutlarının  çok  daha  ötes�ne  geçerek  �nşa  ett�kler�  kend�ler�ne  has 

 düşünce  s�stemler�n�n  Kendo  üzer�nden  yansımalarına  bakmaktır.  Bu  açıdan  bakacak 

 olursak;  çalışmada  bahsed�len  Zen!�  deney�mlemek  ded�ğ�m�z  şey,  d�nsel  b�r  deney�m� 

 değ�l; sezg�sel b�r deney�m� �fade etmekted�r. 

 Özell�kle;  Asya  toplumlarının  b�r  çoğuna  yön  veren  Bud�st  düşünce  s�stem�n�n  ve 

 felsefes�n�n  anlaşılması,  onun  temas  ett�ğ�  kültürler�n  anlaşılması  noktasında  üzer�nde 

 durulması  gereken  öneml�  konulardır.  Bu  nedenle;  geçen  yüzyıllar  �çer�s�nde  Bud�zm'�n 

 etk�s�yle  şek�llenen  Japon  kültürünü  anlamak  �ç�n,  önce  Bud�zm'�n  düşünce  yapısını 

 kavramak  gerekmekted�r.  Japon  Bud�zm�  çok  gen�ş  b�r  alanı  kapsıyor  olsa  da  bu 

 çalışmada  Japon  Bud�zm�  �çer�s�nden  Zen  Bud�zm�'n�n  yapısı,  düşünce  b�ç�m�  ve 

 felsefes�  ele  alınmaya  çalışılmıştır.  Bu  sayede;  �çer�s�nde  Zen  etk�ler�n�  gördüğümüz, 

 yüzyıllar  boyunca  Japon  kültürünün  can  alıcı  noktalarından  b�r�s�  olan  Budō  'yu  ve 

 onunla  b�rl�kte  �nşa  ed�len  Japon  toplumunun  düşünce  ve  davranış  yapısını 

 anlamlandırab�lmek  mümkün  olmuştur.  Zen  Bud�zm�,  Budō  �ç�ndek�  b�r  dal  olan 

 Kendo'nun  kend�ne  has  düşünce  yapısını  anlamak  �ç�n  de  kes�nl�kle  ele  alınması 

 gereken  b�r  konudur.  Bu  nedenle,  çalışmada  Bud�zm  ve  Zen  Bud�zm�'n�n  ele  alınıyor 

 olması;  Japon  kültürünün  ve  bu  kültüre  a�t  değerler�n,  bu  çalışma  eksen�nde  özell�kle 

 Kendo'nun  araştırılab�lmes�n�  sağlamıştır.  Her  ne  kadar  Kendo,  Bud�zm  ve  Zen'e 

 yönel�k  anlatılara  yer  vermeden  araştırılab�l�nse  de  bu  çalışmada  yapılmak  �sten�len; 
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 Doğu'ya,  Japonya'ya  a�t  b�r  felsefen�n,  düşünce  b�ç�m�n�n  �zler�n�  Kendo  g�b�  b�r  kültürel 

 değer  aracılığıyla  ele  alarak  ülkem�ze  kazandırmak  olmuştur.  Çalışmanın  özell�kle 

 Bud�zm,  Zen  ve  Kendo  çerçeves�nde  ele  alınıyor  olması,  Uzakdoğu  toplumlarının  daha 

 yakından  tanınab�lmes�  ve  en  az  Batı  toplumlarının  felsefes�ne  gösterd�ğ�m�z  �lg�  kadar 

 Doğu’nun  felsefes�ne  de  �lg�  göstermem�z  gerekt�ğ�  �ç�nd�r.  Ülkem�zde,  Doğu 

 felsefes�n�n  ve  düşünce  b�ç�mler�n�n  Batı  felsefes�  üzer�nden  okunmaya  çalışılması 

 sorununa  ufak  da  olsa  b�r  katkı  sağlayab�lmek  �ç�n  çalışmaya  daha  gen�ş  perspekt�ften 

 yaklaşılmaya  çalışılmıştır.  En  temelde;  bu  çalışma  �çer�s�nde  anlatılan  Bud�st  öğret�ler 

 ve  Zen  Bud�zm�,  Japon  kültürünün  ve  bu  kültüre  a�t  değerler�n  anlaşılab�lmes�  noktasına 

 ışık tutmuştur. 

 Japon  düşünces�n�n  ve  kültürünün  karakter�n�  tems�l  eden  Kendo’nun  amacı  �nsanlara 

 felsefe,  d�n  ya  da  bel�rl�  b�r  hayat  tarzı  empoze  etmek  değ�ld�r.  Kendo  b�rey�n  daha  �y� 

 b�r  �nsan;  daha  olgun,  aşkın  b�r  �nsan  olab�lmes�n�n  yolunu  sunar.  Bu  yol,  sadece  �ç�nde 

 yeşerd�ğ�  Japonya  ve  Japon  halkı  �ç�n  b�r  yol  değ�ld�r.  Bu  yol,  bütün  �nsanlığa  h�tap 

 eden;  herkes�n  ruhuna,  z�hn�ne  dokunab�len  b�r  yoldur.  Bu  yolla  taşınan  Zen  de  k�ş�n�n 

 kend�n�  tanımasını,  kend�n�  görmes�n�  sağlamaktadır.  Kendo’da  Zen’�n  yansımalarını 

 hayatına  yerleşt�ren  k�ş�ler  g�derek  kend�  gerçek  doğalarını  görmeye,  böylece  de  tüm 

 �nsanlarla ve evrenle b�r bütün olmaya başlarlar. 

 Kılıç  ve  kılıçla  �lerlen�len  yolda  keşfed�len  Zen’le  b�rl�kte  karakter�n�  d�s�pl�ne  eden, 

 korkularının,  z�hn�n�n  üstes�nden  geleb�len  b�r  kendoka  ’nın  ahlak  anlayışı  da  üst  düzey 

 b�r  hal  alacaktır.  Hırslarını,  duygularını  kontrol  edeb�lmey�  öğreten  bu  yolda;  rak�p, 

 k�ş�n�n  kend�s�n�  gel�şt�r�lmes�nde  ona  destek  olan  k�ş�d�r.  Aynı  şek�lde  k�ş�n�n  kend�s� 

 de  rak�b�yle  mücadeles�nde  onun  kend�n�  gel�şt�reb�lmes�  �ç�n  bütün  ruhuyla  mücadele 

 eder.  B�reysel  çıkarın,  egonun  ve  kazanma  hırsını  yok  ed�ld�ğ�  bu  yolda  rak�ple  uyum  ve 

 bütünlük  �çer�s�nde  �lerleme  anlayışı  hak�md�r.  Bu  anlayış,  Kendo  ahlakının  da  en  büyük 

 göstergeler�nden b�r�s�d�r. 
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 Ulu  önder�m�z  Mustafa  Kemal  ATATÜRK'ün  de  bel�rtt�ğ�  şek�lde  sporcunun  zek�,  çev�k 

 ve  ahlaklı  olması  gerekmekted�r.  Kendo’nun  spor  yönü  ya  da  f�z�ksel  yönü;  k�ş�ye 

 rak�b�ne  karşı  doğru  hamle  yapacak  zekayı,  med�tat�f  yönü;  z�h�n  kontrolü  �le  hızlı  tepk� 

 verecek  çev�kl�ğ�  ve  felsef�  yönü  �se;  tüm  �nsanlıkla  uyum  �çer�s�nde  yaşayab�lecek 

 ahlakı  sunar.  Tüm  bu  değerler,  Zen  ve  Kendo’nun  b�rl�kte  sunduğu  yolun 

 yansımalarıdır. 

 Bu  çalışmada  tüm  bu  değerler�n  �nşa  ed�lme  süreçler�  ve  bu  �nşa  �le  b�rl�kte  b�reylerde 

 ortaya  çıkan  değ�ş�m�n  süreçler�  ele  alınmaya  çalışılmıştır.  Bu  ele  alım  sayes�nde, 

 Japonların  dünyaya  ve  hayata  da�r  bakış  açılarını  b�r  nebze  dah�  ortaya  koyarak  Japonya 

 ve Japon kültürü �le kurduğumuz temas zeng�nleşt�r�lmeye çalışılmıştır. 
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 ÖZET 

 Bu  çalışmada;  Türk�ye’de  Kendo  eğ�t�m�  alan  k�ş�ler�n,  Kendo  �le  b�rl�kte  ed�nd�kler� 

 Zen  deney�mler�  etnograf�k  b�r  çalışma  �çer�s�nde  �ncelenm�şt�r.  Med�tasyon  ve  z�h�n 

 kontrolü  üzer�nden  k�ş�n�n  kend�  doğasını  keşfetmey�  öğreten  Zen’e;  Türk�ye’dek� 

 Kendocuların  nasıl  yaklaştığı,  Kendo’nun  �çer�s�nde  Zen’�  ne  ölçüde  deney�mled�kler� 

 açıklanmaya çalışılmıştır. 

 Japonya  dışındak�  ülkelerde  de  büyük  �lg�  gören  ve  uluslararası  şamp�yonaları 

 düzenlenen  Kendo,  aynı  zamanda  Japon  düşünce  b�ç�m�n�  ve  Japon  felsefes�n�  aktaran 

 b�r  prat�kt�r.  Bu  çalışmada;  Türk�ye’de  Kendo  eğ�t�m�  alan  k�ş�ler�n,  Japon  kültürü  �le 

 kurdukları  bu  bağlantı  üzer�nden  ed�nd�kler�  Zen  deney�mler�  ortaya  koyulmaya 

 çalışılmıştır. 

 Anahtar Sözcükler 

 Zen,  Zen Bud�zm�,  Kendo,  Japon Kültürü,  Japon Felsefes�, Bud�zm 
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 ABSTRACT 

 In  th�s  study,  The  Zen  exper�ences  of  those  who  rece�ved  Kendo  tra�n�ng  �n  Turkey 

 were  exam�ned  �n  ethnograph�c  research.  Zen  teaches  people  to  d�scover  the�r  nature 

 through  med�tat�on  and  m�nd  control.  From  th�s  po�nt  of  v�ew,  th�s  study  has  tr�ed  to 

 expla�n  how  Kendo  pract�t�oners  �n  Turkey  approach  Zen  and  to  what  extent  they 

 exper�ence Zen �n Kendo. 

 Kendo,  wh�ch  attracts  great  attent�on  �n  countr�es  other  than  Japan  and  holds 

 �nternat�onal  champ�onsh�ps,  �s  also  a  pract�ce  that  conveys  the  Japanese  way  of 

 th�nk�ng  and  ph�losophy.  In  th�s  study,  we  tr�ed  to  understand  the  Zen  exper�ences  of 

 people  who  do  Kendo  �n  Turkey  through  the  connect�on  they  have  establ�shed  w�th 

 Japanese culture. 

 Key words 

 Zen, Zen Buddh�sm, Kendo, Japanese Culture, Japanese ph�losophy, Buddh�sm 
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