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Doğrunun ve yanlışın ötesinde bir yer var; 
seninle orada buluşacağız!

Ruhumuz şu çimenlere uzandığında,
Dünya hakkında konuşamayacağımız kadar dolacak.
Düşünceler, dil ve hatta birbirimiz sözü bile
Bir anlam ifade etmeyecek.*

Rumi

* İngilizceden çevrilmiştir.
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TÜRKÇE  BASK I  İ Ç İ N  ÖNSÖZ

Radikal Kabul’ü yazmaya ilk başladığımda, kendine güvensizlik, 
nefret ve kronik yargılama alışkanlıklarımızdan kurtulmadığımız 
müddetçe mutlu veya manevi olarak özgür olamayacağımızı açık-
lıkla görüyordum. Özellikle zorlukların ve belirsizliklerin yoğun 
olduğu zamanlarda, başarısızlık hissinin içine hapsolabiliriz. Dile-
rim ki Radikal Kabul’ü okurken, bu hapishaneden özgürleşebilir ve 
özünüzdeki iyiliğe güvenebilirsiniz. Bu, karşınıza çıkan her durum 
ve kişiye, açık ve sevgi dolu bir kalple yaklaşmanızı sağlayacaktır.
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ÖNSÖZ

Ellerinizde tuttuğunuz şey harika bir davet: Hayatınızı, Bud-
dha’nın bilge ve şefkatli kalbiyle yaşamanın mümkün oldu-
ğunu hatırlamak için. Tara Brach, Buda’nın Kalbi kitabında, 
sevilen bir meditasyon hocası ve psikoterapist olarak geçir-
diği uzun yılların meyvesi olan, şifalı sözleri ve dönüştüren 
bir anlayışı zarafetle sunuyor. İnsanlık onurunu, kalpten ge-
len bağışlayıcılık ve şefkatle geri kazanmaya yönelik günlük 
çalışmalara kendisini adadığı için Tara’nın öğretileri somut ve 
dolaysız; bu öğretiler, hayatı bütünüyle yaşamamızı engelle-
yen bariyerleri yıkıyorlar.

Burada anlatılan Koşulsuz Kabul prensipleri, değersizlik, 
kendini yargılama ve birçokları için kutsal olanın kaybını 
teşvik eden stresli ve rekabetçi modern toplumda, mutlu ve 
özgür bir hayatı geri almak için esastır. Buda’nın Kalbi, için-
deki zengin öyküler, öğrencilerin ve danışanların tecrübeleri, 
Tara’nın kendi kişisel yolculuğu ve sunduğu açık ve sistemli 
pratiklerle bize kendimizi beslemek, üzüntülerimizi dönüş-
türmek ve bütünlüğümüzü geri kazanmak için bilgece yön-
temler gösteriyor. 

En önemlisi Buda’nın Kalbi, Buddha doğamızı, tüm insan-
ların doğuştan hakkı olan mutluluk ve özgürlüğü tekrar fark 
etmemizi sağlıyor. Bu sayfaları yavaş yavaş okuyun. Burada-
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ki sözleri ve uygulamaları kalbinize yerleştirin. Onların size 
rehberlik edip yolunuzu kutsamasına izin verin. 

Jack Kornfield
Şubat, 2003
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G İ R İ Ş

“Bende Bir Sorun Var”

Üniversitedeyken bir hafta sonu, 22 yaşında, benden yaşça 
büyük ve daha olgun bir arkadaşımla dağa yürüyüşe gitmiş-
tim. Çadırımızı kurduktan sonra, bir derenin yanına oturduk, 
taşların arasından akan suyu izlerken hayatlarımızdan söz 
ediyorduk. Arkadaşım konuşmanın bir noktasında, “kendi-
sinin en yakın arkadaşı” olmayı öğrenmeye çalıştığını anlattı. 
Büyük bir hüzün hissettim ve hıçkırıklara boğuldum. Kendi-
min en yakın arkadaşı olmaktan daha uzak bir noktada ola-
mazdım. İçimdeki, bazen görünmez olsa da hep iş üstünde 
olan, acımasız, sert, dırdırcı ve şiddetli bir hâkim tarafından 
sürekli taciz ediliyordum. Hiçbir arkadaşıma kendime dav-
randığım kadar acımasız ve sert davranmayacağımı biliyor-
dum. 

Temel varsayımım “temelde bende bir şeylerin yanlış ol-
duğu” idi ve aslen kusurlu olduğunu hissettiğim benliğimi 
kontrol edip düzeltmek için mücadele ediyordum. Koyu bir 
siyasi aktivisttim, kendimi akademik hayatın içine atmış, yo-
ğun bir sosyal hayata adamıştım. Yemek bağımlılığı ve başarı 
meşgalesi ile acıdan kaçınıyordum (ve daha fazlasını yaratı-
yordum). Haz arayışım -arkadaşlarımla olan ilişkilerimin do-
ğasında olduğu gibi- bazen erdemliydi, ama aynı zamanda 
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eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımı, cinsellik ve diğer ma-
ceraların peşinde heyecan arayan fevri bir yanım da vardı. 
Dışarıdan bakıldığında çok iyi durumda, içimdeyse kaygılı, 
hırslı ve çoğu zaman mutsuzdum. Hayatımın hiçbir kısmıyla 
barışık değildim. 

İyi hissetmemek beraberinde yalnızlığı getiriyordu. Er-
genlik çağımda bazı zamanlar, beni etrafımdaki diğer insan-
lardan ve hayattan ayıran şeffaf bir kürenin içinde yaşadığımı 
hayal ederdim. Kendimi iyi ve başkalarının yanında rahat 
hissettiğimde bu küre görünmez bir gaz bulutuna dönüşene 
kadar incelirdi. Kötü hissettiğimdeyse [kürenin dış yüzeyi] 
adeta dışarıdan görünebilecek kadar kalınlaşırdı. Kendi içime 
hapsolmuş halde, boş ve canımı yakacak kadar yalnız hisse-
derdim. Yaşım ilerledikçe bu hayal bir nebze zayıfladı, ama 
yine de insanları hayal kırıklığına uğratmaktan veya redde-
dilmekten korkarak yaşamaya devam ediyordum. 

Üniversite arkadaşımla durum farklıydı; onun yanınday-
ken, kendimi ona açabilecek kadar güvende hissediyordum. 
Dağ sırtlarında yürüyüş yapıp, konuşup, bazen de sessizlik 
içinde oturarak geçirdiğimiz sonraki iki gün boyunca ruh ha-
limdeki ani değişikliklerin, mutsuzluğumun, yalnızlığımın 
ve bağımlılıklarımın altında derin bir yetersizlik hissi oldu-
ğunu fark etmeye başladım. Hayatım boyunca tekrar tekrar 
geri döneceğim acının özünü ilk kez bir anlığına da olsa gör-
müştüm. Korunmasız ve hassas hissetsem de bu acıyla yüzle-
şerek şifalanma yoluna girdiğimi sezgisel olarak biliyordum. 

O pazar akşamı dağ yolundan aşağı inerken kalbim ha-
fiflemiş olsa da hâlâ ağrıyordu. Kendime karşı daha nazik 
olmayı çok istiyordum. İçsel deneyimlerimle dost olmanın, 
hayatımdaki insanların yanında rahat hissetmenin ve onlarla 
yakınlaşmanın hasretini çekiyordum. 

Bu özlemler beni yıllar sonra Budizm’e yönlendirdiğinde, 
bu yolda beni yetersizlik ve güvensizlik hislerimle doğrudan 


