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ÖNSÖZ

Bu kitabın konusu olan M EDÎTASYON ; herhangi bir
şeyi düşünm ek değil, belirli bir düşünce olm adan var
lığını hissetm ek, onun fark ın da olm aktır. Bir m ilyonu
aşkm Avrupalı ve Am erikalı, en popüler m editasyon türü
olan T ransandantal M editasyon'u (kendini aşm ak, tabi
atın ötesine geçm ek) öğrenm iştir ve bu sayı sürekli art
m aktadır. D iğer birçok Batılı da Hint Yogası, Budizm 'in
güney ekolü olan Therevada, Tibet Budizm 'i, Japon Zen
B u dizm 'i, Çin T aoizm 'i, îslâm T asa vvu fu (Sufîlik) şe
killerinden birini seçm iş bulunuyor.
H ristiyanlığı seçm iş olanlardan, gerek solo gerekse
toplu haldeki dua ve ayinlerine doğunun m editasyonunu
ekleyen ler vardır.
Batılıların ilgisi, kendi dinlerini değiştirm e istekle
rinden değil, bu inanışlardaki m istisizm ve m editasyon
şekline duydukları m erak ve deneme arzusundan kay
n a k la n m a k ta d ır.
Bu kitap, yukarıda adı geçen dinî inanışlarda kul
lanılan m editasyon yöntem lerinin bir incelem e ve özetle
m esidir. Yeni uygulam alar, eski yöntem ler üzerine k u 
rulm uştur. Her bölüm de önce, ele alınan tekniğin iskeleti
verilm iş olup, kullanılan değişik yöntem ler bunun üze
rine işlenm iştir.
B atılıların çoğunluğu, m editasyona sadece m istiğe
erişm ek için başlam azlar. M editasyonun, stresi azalta
rak fiziksel ve zihinsel sağlığa katkıda bulunduğu inancı yaygınlaşm ıştır. Tıp bilim adam ları, araştırm aları
sonucunda m editasyonun fiziksel ve ruhsal bir rahatlama
getirdiğini, bunun ise tehlike karşısında duyulan "savaş
veya kaç" tepkisinin tam aksi olduğunu kanıtladılar. Bu
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derin dinlenm e ve rahatlam a hissi birçok bakım dan uy
kudan daha üstündür. Günde bir yn da iki kez yirmi da
k ik alık m editasyon , fizik se l sağlığı, zih insel açıklığı,
yaratıcılığı ve sükûneti önemli derecede artıracaktır.
A slın da m istiğe ulaşm akla, fiziksel-ruhsal rahatlı
ğa ulaşm ak arasında ilk bakışta pek fark yoktur. Sistem
li olarak m editasyon yolu ile stresten kurtulm a ve derin
rahatlam a, insanın ruhen de gelişm esine yol açar. Böyle
bir insanın sevgi ve şefkat duyguları kuvvetlenir ve var
olm anın önem ini, olağanüstülüğünü daha iyi anlar.
Kendi kendinize m editasyon yapm ayı gösteren dörtden on'a kadarki bölüm lerin her birinde bir yöntem ana
hatlarıyla ele alınm ıştır. Okuyuculara, değişik yöntem 
leri den eyerek , bunlardan ken dilerin e en uygun olan
yöntem i
veya bu yöntem lerden yapacakları bir kom bi
nasyonu seçm eleri önerilir. A slında bunlar; zihinde bir
sözcüğü tekrarlam ak, hayali veya gerçek bir objeye bak
mak, bir sesi dinlem ek, sevgi duygularını uyarmak, ken
dini beğenm işliğin küçültücülüğünü görmek gibi basit zi
hinsel uygulam alardır. Her okuyucu bu yöntem lere ken
di zekâ ve karakterine uygun olarak bazı katkılarda bulu
nabilir. Dinî ve m etafizik görüşler her zaman kuşkuyla
karşılanm ışlardır. M editasyon ise genelde tartışm ayı ge
rek tirm eyecek kadar som u t bilim sel tem ellere dayan
m a k ta d ır.
Jam es HEW İTT
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Bölüm 1
M İSTİK BİR BİLİNÇ HALİNE ULAŞMAK İÇİN
M EDİTASYON

NEDEN MEDİTASYON YAPMALI ?
Birkaç yıl öncesine kadar bu soruya verilen tek y a 
nıt, " Bu tekniğin binlerce yıldan beri ruhanî ve mistik
n eden lerle k u lla n ıld ığı" olurdu. M editasyon, dinî in a 
nışların ruha işlem esini sağlayarak bu dinlerin kutsal
am açlarına hizm et eder. Bu dinlerin doktrinleri ve dog
m aları değişik olm akla ve am açlan değişik sözcüklerle
anlatılm akla birlikte, bu am açlar, m istik algılam a ve
bilinç olarak özetlenebilir. Böylece, "N eden m editasyon
yapm alı?" sorusunun yanıtı, "M istik bir bilin ç haline
ulaşm ak için," olm alıdır.
Doğuda bu yanıt hâlâ değişm em iştir ve son yıllarda
doğunun Hindu dinlerine, B udizm 'e (Zen dahil) Taoizm
ve İslâm T asavvufu olan Sufiliğe ilginin çok büyüdüğü
Batı’da da bu yanıt geçerlidir. Bu dinler, ruhsal eğitim 
lerinde m editasyondan y a ra rlan ırla r. Doğu din lerin in
m editasyon tekniğine paralel olarak, H ristiyanlıkta da
"Dua ederek değişik bir bilinç haline ulaşm a" yöntem i
giderek yaygın laşm ak tadır.
Fakat bu gün Batı’da m editasyonun, meditasyon ya
panların (m editatör) çoğunluğunu ilgilendiren ikinci bir
özelliği vardır. Doğuluların m editasyon şekli, insana uy
kunun verdiğinden daha üstün bir fiziksel, zihinsel, ruh
sal dinlenm e ve rahatlam a verir. M editatörlerde, tıp bil
ginleri tarafından kaydedilen psik olojik değişim leri açıklam adan önce, m editasyonu m istik yönden inceleyece
ğ iz .
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MEDİTASYON VE DİNLER
D oğuda m editasyon, algılam ayı geliştirip y ön len d i
ren saygın ve geleneksel bir yöntem olup, Hindistan, Çin,
Tibet, Birm anya, Tayland ve diğer bazı ülkelerin kü ltü r
lerini çok etkilem iştir. Bu ülkelerde m editasyonun amacı
hiç kuşkusuz, m istik bir bilinç haline ulaşmaktır. Bu gün
B atı'da fiziksel, zihinsel ve psikolojik yönlerden daha iyiye ulaşm ak için uygulanm akta olan m editasyon tü rle
rinin kökeninin doğu dinlerine
dayandığı da açık bir
g erçek tir.
Bilinen belli başlı dinler m editasyon yapm ayı öğütlü y o r:
H İN DU İZM
İnsanlar arasında ululuğa erişenler her kim ler ise,
buna meditasyonun ödüllerinden biri olarak sahip ol
d u la r.
M editasyonun önünde saygıyla eğilin.
Her kim meditasyonun kutsalığı önünde eğilirse,
meditasyon sürüp giderken,
o kimsenin özgürlüğü de sınırsız devam edecektir.
Chandogya U panişad

JAİN İZM
Her şeyden vazgeçebilen
ve hayat hakkında m editasyona dalan kimse,
ruhu m editasyonla tem izlenm iş kimsedir.
Denizdeki gem iye benzetilebilir.
Sahile ulaşan bir gemi gibi o da zorlukları aşmıştır.
Sutra-Kritanga Sutra
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SIK H lZM
Dünya bir okyanustur, geçilm esi zor.
İnsanoğlu onu nasıl aşacaktır?
Suda ıslanm ayan bir nilüfer gibi,
deredeki bir su kuşu gibi.
Tam anlam ıyla m editasyon yaparak
dünya etkilerinden korunun.
Guru Nanak

T A O ÎZ M
Boş olm ak için her şeyi yapıyorum ;
K uvvetle sessizliğe sarılıyorum .
Sayısız varlık birlikte ayaklanıyor.
Ve ben onların dönüşünü gözlüyorum.
Ç oğalan varlıkların
hepsi asıllarına dönüyorlar.
Kişinin aslına dönüşü sükûnet demektir.
Tao -Te King

BUDİZM
Sekiz Soylu Yol:
Doğru Anlama
Doğru Düşünme
Doğru Konuşma
Doğru Davranış
Doğru Geçim DÜzeni
Doğru Manevi Çaba
Doğru Konsantrasyon
Doğru Meditasyon
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M U SEVİLİK
Allah, kalpten olanı ister.
Talnvud

H R ÎS T İY A N L IK
Ne işte orada, ne işte burada diyecekler; çünkü,
A llah'ın saltanatı senin içinde.
İncil, St. Lukas 17/21

İS L A M İY E T
Rabbini gönülden
ve korkarak
içinden h a fif bir sesle
sabah akşam an;
gafillerden olm a.
Kur'an El - A raf 205

HİNDUİZM
H induizm , H indistan'ın ulusal dini olup, bir k u ru
cusu ve İncil gibi ilham kaynağı olacak bir Kutsal Kitabı
yoktur. Bu din beş bin yıldan beri giderek büyüyüp yayıl
m ıştır. Sir Charles E liot tarafından: 'Bir yapı değil, bir
orm an" şeklinde tan ım lan m ıştır. G eçirdiği aşam aların
sonucu olarak, çok tan rıcılık , tektanrıcılık, bircilik, kam utanrıcıhk gibi değişik inanışlara karşı hoşgörülüdür.
Kutsal H indu yazıları kolayca birbirleriyle hatta kendi
kendileriyle
çelişkiye
düşerler. En mükemmel
m isti
sizm , a sırla rın U p a n işa d la r'm d a bulunur. H induizm
içinde, m istik birliğe ulaşm ak am acıyla sistem leştirilen
m editasyon Y oga'dır.
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M.Ö. 200-300'lerde yazılm ış olan Patanjali'nin Yoga
Sutra'ları, klâsik bir yoga kitabıdır. Bu gün bile Yoga'nın
tem elini oluşturan sekiz kural bu kitapta anlatılm ıştır.
B irinci ve ikinci kurallar, sırasıyla ahlâki yasaklar ve
inançlardır. Üçüncü kural duruştur, rahat bir pozisyonda
ve sırt dik olarak oturm ak m editasyon için çok önem li
dir. Çeşitli bağdaş kurup oturm a biçim leri arasında "Lotüs Duruşu" en fazla bilinendir. M editasyon için oturuş
şekilleri üçüncü bölüm de anlatılacaktır. Dördüncü kural
solunum kontrolüdür. M editasyon için solunum yu m u 
şak, düzgün, muntazam aralıklı olmalıdır. Çabuk ve sert
solunum la heyecan; yavaş, yu m uşak solunum la huzur
arasın da yakın ilişk i va rdır. Y oga 'n ın b eşin ci kuralı
ise, duygulardan arınıp, dikkati duyusal u y a n la r bom 
bardım anından u zaklaştırarak m editasyon objesine y ö 
neltm ektir. Bu obje üzerinde dikkatin toplanm ası, yani
konsantrasyon, altıncı k u raldır. Dikkatin k olaylıkla ve
düzenli olarak tek konuya toplanm ası olan yedinci kural,
m editasyon dem ektir. H indu M istisizm i’ne göre sekizin
ci m ertebeye ulaşan kim se benliğinin ötesinde olan öz
benliğini bulm uştur. Bu kavuşm a Hindu M istisizm i’nin
kutsal am acıdır.
Öz benliğin Brahman ile özdeşleşm esi, ilki M .Ö.800500 arasında yazılm ış olan U panişadlar'ın verdiği m esa
jın özüdür. Svetasvatara U panişad der ki: "Her şeyde bir
öz benlik vardır. Benliği tanım ak için m editasyon gerek
lidir. Brahm an budur."
U panişadlar'ın felsefesi olan Vedanta, en eski H in
du Kutsal M etinleri olan "V eda lar'ın sonu olarak adlan
d ırılm ıştır. Pek çok B atılı M .Ö .3 0 0 ’de ya zılm ış olan
Bhagavat Gita veya T an n 'n ın Şarkısı'na olduğu gibi Upanişadlar'ın da gü zelliği, anlam ı ve üslubuna hayran
k alm ıştır. Lord K rişna bu rada A rjuna'ya değişik yoga
dallarında yol gösterir. H erkesin yapısına uygun olan bir
yoga olduğu söylenir.
Brahm anizm , dünya m istisizm lerinden biridir. Her
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büyük din, m istik anlayış ve algılayışını kendine özgü
biçim de anlatır ve açıklar. B urada Y oga M editasyonu'nun etkisi gayet açıktır.
BUDİZM
Budizm H in distan ’da 2500 yıl önce, H induizm 'in,
bazılarının gözünde skolastik felsefe içinde dejenere olup,
dinî ayinlerde istek sizce değin ilen b ir durum a geldiği
sıralarda doğdu. Gotam a Sidartha, insanoğlunun m utsuz
luğuna son verecek bir yol aram ak için bir prens olarak
sahip olduğu zenginlik ve im tiyazlarını terk etti. Münzevilik ve çilecilik deneyim lerinin başarısızlıkla sonuç
lanm asından sonra aradığı yanıtı, "orta yol"da uygula
dığı m editasyonla buldu. Aydınlığa kavuşm asından son
ra G otam a Sidartha, Buda (A ydınlanm ış) olarak tanım 
landı. Budizm öncelikle aydın-bilim sel bir din olup, tan
rısal sırlarla değil, insanın "kendisini tanım ası" ile il
gilen m ek tedir. D oğ u n u n m editasyon u nda, m editasyon
yapan B u d a n ın huzurlu yüzünden daha etkileyici bir
sembol yoktur.
Buda, "yaşam ak, varoluşun şu üç özelliğini deneyim lem ektir" diye düşünür: Var olan her şeyin değişim
içinde olduğunu, hiçbir şeyin durağan ve sabit olmadığını
(anikka); var olan hiçbir şeyin var olan öteki şeylerden
ayrık, sürekli bir benliğe sahip olm adığını (anatm an); ve
var olan hiçbir şeyin ıstırabın çeşitli biçim lerinden ken
dini kurtaram adığını (dukha). Buda, "Bir şeyi öğretiyo
rum, o da ıstırap ve ıstıraptan kurtulm ak" dem iştir. Duk
ha genelde acı çekm ek anlam ına gelirse de, anlam ı gen işletildiğin de insanın kendi ben liğiyle evren arasında
uyum sağlayam am asından doğan h u zu rsu zlu ğu anlat
m a k ta d ır.
Budizm 'in başlıca iki ekolü vardır: Tibet, Çin ve Ja
ponya'da bulunan kuzey ekolü ve Sri Lanka, Birmanya,
Tayland ve diğer G üneydoğu A sya ü lkelerinde uygu la
nan Theravada ekolü. Kuzey ekolü kitapları Sanskrit di-
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linde, güney ekolü kitapları ise Pali dilinde yazıldı. Tibet
B udist m editasyonu, B udistlik'ten önceye ait bazı özel
likler gösterir ve egzotik dram atik bir yapıya sahiptir.
Ü lk elerin in Ç in liler'in elin e geçm esi ü zerin e T ibetli
M on k lar (k eşişler)'ın Batıya k açm alarından sonra, A v
rupa ve A m erika'da pek çok T ib et B udist m editasyonu
öğreten m erkezler açıldı. Çin ve Japon Budizm'i Zen eko
lüdür. T heravada ekolü ise aydınlanm aya tedricen yak
laşm ayı ve derin düşünm eler aracılığı ile gerçeğe ulaş
m ayı benim ser. D oğru düşünm e yedinci, doğru m editas
yon sekizinci kuraldır.
B udist görüşüne göre, Buda bilinci ve Buda yaratı
lışı, gizli olarak herkeste bulunm akta olup, m editasyon,
k işin in bu yanının ortaya çıkm asına yardım eder. Bu
dist m istiğinin am acı, kendi varlığını inkâr etm ek ol
m ayıp, gerçeği yansıtm ayan sahte kim liklerden kurtul
m anın m utluluğu olan N irvana'ya ulaşm aktır.
TAOÎZM
Çinliler asla tek bir dine bağlanm adılar, fakat Konfü çya n izm , T aoizm , Budizm gib i değişik dinler, geniş
k itleler tarafından izlendi. Ç in'in doğaya olan saygısı,
T aoizm 'd e en estetik ve en felsefî anlam a ulaşm ıştır.
D ü n yanın akışına ve doğa y a sa la rın a Tao ile uyum
sağlam ak en ulu am açtır. Tao'yu başka dilde ifade et
m ek, karşıtını bulm ak zordur. "Yön" veya "Doğa" dene
b ilir. D ünyadaki düzenin pren sibidir, için d e Y in g ve
Y ang, k aran lık ve aydınlık, dişi ve erkek, dünyadaki
bütün ikilem ler tek bir düzen ve uyum içinde karışıp
yoğru lu r. T ao'nun baş sem bolü 'su d u r . T aoist, suyun
akışı gibi sade ve çabasız yaşam alıdır. Zen’de de uzun za
man etkisi altında kaldıkları T aoistler'inkine benzeyen
fik irle r vardır.
Taoizm en güzel ve en derin anlatım ını, adı "Yaşlı
Ü stad" anlam ına gelen Lao Tzu'nun T ao Te King'inde
bu lm u ştu r. K endisi h akkın da kesin b ilgiler yoksa da
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M .Ö .570’de doğduğu söylenm ektedir. F elsefi Taoizm 'de
ikinci önem li çalışm a M.Ö. dördüncü yüzyılda yaşadığı
sanılan Ç uang Tzu’nun kitabıdır. Bu kitapta araştırm a
lar ve hikâyeler bir araya toplanm ıştır. Kendisi şöyle der:
"Bana iyilik yapanlara iyilik yaparım , bana iyilik yap
m ayanlara ve herkese iyilik yaparım ." M utluluk ve öz
gürlük, m utluluk ve m utsuzluk ikilem inden ve bağlan
tılardan k u rtu lm a k la elde edilir. T aoizm , "kaybediş
yöntem idir." Lao Tzu: "Bilgiyi aram ak günden güne ka
zandırır, Tao'yu aram ak günden güne kaybettirir" der.
Lao T zu ve Ç uang T zu ’nun ortaya koyduğuTaoizm
"Felsefi Taoizm " dir ve ölümsüz hayat kavram ı, yabancı
unsurların etkisiyle dejenere olm uş yaygın Taoizm ' de
kinden çok fark lıdır. D oğu'nun m istik felsefesin in en
güzel çiçeklerini ve Zen ’in doğuş kaynağını felsefi T ao
izm 'de buluruz. Haklı olarak Felsefi Taoizm 'in toplumda
yaygın T aoizm dininde değil de Z en ’de süregeldiği söy
le n ir .
ZEN
Budizm , pratik Çinli düşüncesi ve Taoizm ile olan
ilişk ile rin e dayan arak , sağlam ve açık olarak şek il
lendi. Daha sonra, miladî sekizinci yüzyılda Şan, Japon
ya'da ise Zen olarak kim liğini kazandı. Buna ulaşm a
yolu, özet olarak: "Y azılanların dışında kalarak,
söz
cüklere ve harflere dayanm adan
doğrudan aydınlan
mak, kendi öz benliğine ulaşıp Budalaşm aktır." Şan ve
Zen, Sanskritçe sözcükler olup m editasyon anlam ına ge
lir le r .
Zen'in başlıca iki ekolü Soto ve Rinzai'dir. Soto Zen'
de amaç, oturarak m editasyondur. Burada pratik çalış
m alar Shikantaza, (oturuş, oturm a) olarak adlandırılır.
R inzai, Z a zen ’i ku llan ır; bu "Zen otu ru şu 'd u r. A yrıca
Koan'ı, yani bilinen " İki elin sesi alkıştır; bir elin sesi
nasıldır?" gibi şaşırtıcı soruları öğrencilere, derin an
lam ını bulm aları için yönelterek, lineer düşünce çizgisi-
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ni dalgalandırır. Aynı am açla Zen üstatları, öğren cileri
nin sorularına beklenm edik, şaşırtıcı yanıtlar verirler.
Bu soru-yanıt toplantılarına M ondo denir.Koan ve Mondo'da asıl amaç, bunlar vasıtasıyla öğrencinin içgörüsünün derinleştirilerek Zen gerçeğine uyandırılm asıdır.
Zen deyimi ile Satori veya Kenşo, aniden aydınlığa
kavuşm aktır. M editasyon, bilinci, beklenm edik bir anda
aydınlığa ulaşm ak için hazırlar. Zen literatüründe, bam 
buya çarpan dam laların çıkardığı sesin, bir çiçeğin g ö 
rüntüsünün, üstadın attığı bir tokadın, üstadı pirinç yer
ken seyretm enin aydınlığa kavuşm ayı başlattığını anla
tan öyküler vardır.
SUFİLİK
Sufiler, İslâm iyet içinde yüzyıllarca m istik bir grup
olarak var oldular. Sufîliğin bütün dinlerin özü olduğunu
savundular. 1910'da Sufıliği A m erika ve A vrupa'da öğ 
retmeye başlayan H azret İnayat Han, Sufîliğin halen var
olan gruplara ve inançlara yeni bir topluluk eklem ediğini
düşünüyordu. "H erkes Sufıliği öğrenebilir ve başka bir
inançla bağını koparm adan günlük hayatında Sufî y aşa
mını uygulayabilir . Sufiliğin altında yatan anlamı kav
rayan kimse, bunun diğer inanç ve öğretilerle bağını, on
larla sevgi ve ışık yolunda beraber olduklarını da k av
rar." (The Way of İllum ination, Sufî M ovement, Geneva)
Genelde İranlı olan Sufî ozanlar dünyanın en güzel
m istik şiirlerin i y a zd ıla r. O n ların öz ellik leri, Tanrı
sevgisiyle dopdolu olm alarıdır.M evlanaC elâleddin Rumî
(1207-1273) belki de bu ozanların en büyüğüdür; ama Ömer
Hayyam , Edvvard Fitzgerald'ın bir şiiri nedeniyle Batı
dünyasında daha iyi tanınm aktadır. Bu şiir çok güzel ol
m asına rağmen, gerçek Sufiliği yansıttığı düşünülem ez.
Sufîliğin amacı bütün kültür ve inançların üstüne yüksel
miş bir "Evrensel İnsan, İnsan-ı Kâm il" dir. İnsanın öz
ben liği aslında evrenle birleşerek oluşur. Sufî, adım
adım yükselir, sonunda dünyasal benliğinden kurtulup öz
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