Dünyadaki basým tarihi bilinen ilk basýlý kitap

Elmas Keski Sutra

“Elmas Keski Sutra”
dünyadaki basým tarihi
bilinen en eski basýlý kitap
olmasýyla matbuat tarihi
bakýmýndan büyük bir önem
taþýyor. Çin'in
kuzeybatýsýndaki giriþi
kapatýlmýþ bir maðarada
saklý kalan “Elmas Keski
Sutra”nýn bu nüshasý 868
yýlýnda, yani Gutenberg
Ýncili'nden yaklaþýk 600 yýl
kadar önce basýldý.

Kitap nasýl yapýldý?

zamandýr uygulanýyordu.

Kitap yedi parçadan oluþuyor. Herbiri tek
bir tahta bloktan basýlarak hazýrlanmýþ.
Sonra bu parçalar 5 metre uzunluðunda bir
rulo oluþturacak þekilde birbirine
yapýþtýrýlmýþ.

Bu kitabýn baþýndaki resim baský bloklarýný
oyan kiþinin çok deneyimli ve usta biri
olduðunu gösteriyor.

Önce metin ince bir kaðýda boyayla
yazýlmýþ ve sonra bu yazý ters çevrilerek
tahta blok üzerine yapýþtýrýlmýþ. Sonra tahta
blok oyucusu tahtanýn üzerine ters olarak
çýkan yazýlarý oyarak bloðu hazýrlamýþ.
Bundan sonra bloklar kaðýt üzerine
basýlmýþ. Oyulmuþ bloklardan günde 1000
sayfa kadar basýlabildiði sanýlýyor.

Basýlý rulo Dunhuang yakýnlarýndaki bir
maðaraya gizlenmiþ 40 bin kadar metinden
biriydi. Bu gizli kütüphane yaklaþýk M.S.
1000 yýlýnda maðaranýn giriþi kapatýlarak
saklanmýþtý. Bu sýralarda Çin'in bu çöldeki
ileri karakolu Hsi-Hsia krallýðýnýn kuzeye
yayýlma arzusuyla tehdit altýnda
bulunuyordu. Maðara "Bin Buda Maðarasý"
olarak bilinen kutsal yerin bir parçasýydý.
Sarp bir kaya duvarýna 4. yüzyýldan
baþlayarak 492 maðara oyulmuþ ve bunlar
dinsel oymalar ve resimlerle süslenmiþti.

Kitabýn hangi tarihte basýldýðý
nereden biliniyor?
Rulonun sonuna basýlmýþ bir bölümde
kitabýn hangi tarihte basýldýðý belirtiliyor. Bu
bölümde þöyle deniyor: "Wang Jie
tarafýndan anne ve babasý adýna umumi
olarak daðýtýlmak üzere saygýyla yapýldý."
Ve bu notun hemen ardýnda Çin takvimine
göre bir tarih düþülmüþ ve bu 11 Mayýs 868
tarihine denk düþüyor. Wang Jie kitabý
basan deðil, basýlmasýný saðlayan kiþi.
Ýlk basýlý kitap örneði olmasa bile, bu
üzerinde basým tarihi bulunan en eski
kitap. Bu kitabýn hazýrlandýðý tarihte, blokbaský Uzak Doðu'da bir yüzyýldan fazla bir

Elmas Keski Sutra nasýl bulundu?

1900 yýlýnda bir Budist Rahip gizli
maðaranýn giriþini keþfetti. Ýçeride kaðýt ve
ipek rulolar kuru çöl havasýnda kusursuz bir
þekilde korunmuþ olarak duruyordu.
1907'de Ýngiliz hükümeti için çalýþan
Macaristan doðumlu bir arkeolog olan Sir
Aurel Stein Çin'e ikinci gezisi sýrasýnda
kütüphaneyi eline geçirdi. Bu elyazmalarý
hazinesine çok cüzi bir ücret ödedi.
Bu þekilde, diðer metinlerin arasýnda
bulunan "Elmas Keski Sutra" British
Library'ye getirildi. 

Elmas Keski Sutra, Prajnaparamita, yani Bilgeliðin
Kusursuzlaþmasý sutralarý içerisindeki metinlerden biridir.
Prajnaparamita, Mahayana Budizmin özünü temsil eden ve
özellikle de bütün görüngünün yanýlsatýcý doðasýnýn ayýrdýna
varýlmasýyla ilgili sutralar ve yorumlardan oluþur.
Bütün görüngünün gerçek doðasýnýn ayýrdýna varan bu
bilgelik bir elmas býçak gibidir; yanlýþ kavrayýþlarýmýzý
yontar ve bilinci özgürleþtirir.
Sutra nedir?

kestiði için bunu "Aþkýn Bilgeliðin Elmasý"
olarak adlandýrýyor.

Hindistan'ýn antik ve kutsal dili Sanskritçe
bir kelime olan "sutra" dinsel öðreti veya
vaaz anlamýna geliyor ve daha çok
Buda'nýn öðretilerini betimlemek için
kullanýlýyor. Buda'nýn bu vaazlarý izleyicileri
tarafýndan hafýzalara kaydedilerek nesilden
nesile aktarýldý.

Bu sutrada ister somut ister soyut olsun
þeylere verilen isimlerin sadece zihinsel bir
kurgu olduklarý ve þeylerin ardýnda yatan
gerçek, zaman-dýþý hakikati örttükleri
anlatýlmaktadýr.

Bu "Elmas Keski Sutra"nýn baþýndaki resim
Buda'nýn Subhuti adýndaki ihtiyar müridine
verdiði vaazý resmediyor.

Sutranýn özgün Sanskritçe adý
'Vajracchedika-prajnaparamita-sutra'. M.S.
400 yýlý civarýnda bu sutra Kumarajiva adlý
bir Hintli rahip tarafýndan 'Jin gang ban ruo
luo mi jing' adýyla Çince'ye çevrildi.

“Elmas Keski Sutra” adýný nereden
alýyor?
Bu sorunun cevabý sutranýn kendisinde
bulunuyor. Vaazýn sonuna doðru Subhuti
Buda'ya sutranýn ne olarak bilinmesi
gerektiðini soruyor. Buda söylediði sözler
gerçek ve sonsuz olaný ortaya çýkarmak için
dünyevî yanýlsamayý bir elmas keski gibi

Elmas Keski Sutra’yý Sanskritçe’den
Çince’ye çeviren diðer bir önemli isim de
Þuan Zang’dýr.
Buda kimdir?
Budizmin kurucusu olan Siddhartha
Guatama Ý.Ö. 566 yýlýnda bir Hint prensinin

oðlu olarak dünyaya geldi. Doðumunda bir
kahin onun ya güçlü bir kral ya da büyük
bir ruhanî önder olacaðý kehanetinde
bulundu. Bu kehaneti dikkate alan babasý
onu hep sarayda tutarak ve onu lüks bir
yaþamla, ipek giysiler, deðerli mücevherler
ve güzel kadýnlarla çevreleyerek dünyanýn
katý gerçeklerini görmekten onu korudu.
Bir gün, 29 yaþýndayken, Siddhartha
merakýna yenik düþtü. Kýlýk deðiþtirererk
saraydan gizlice dýþarý çýktý. Duvarlarýn
dýþýnda gördüðü dört þey, eli ayaðý
tutmayan bir ihtiyar, hasta bir adam, bir ölü
ve bir rahip onu büyük bir kedere
sürükledi.
Böylesi bir sefaleti görünce, saraydaki
yaþamýný terketti ve insanlarýn duyduðu
acýyý sona erdirmenin bir yolunu bulmak
üzere kendini dünyadan eline eteðini
çekmiþ bir hayata adadý. Sonunda bu
zahidlik yolunu ýlýmlýlaþtýrarak "Orta Yol"u
buldu.
Anlatýldýðýna göre Siddhartha Guatama bir
"bodhi" aðacýnýn altýnda otururken, derin
bir meditasyon sýrasýnda içsel
aydýnlanmaya eriþti. Bu aydýnlanmadan
sonra artýk adý Buda, yani "Aydýnlanmýþ
Kiþi" olarak anýlýr oldu.
Buda yaklaþýk 50 yýl boyunca müridlerine
birçok vaazlar verdi. Bu vaazlarýn okunmasý
Budist dinî ritüellerin önemli bir parçasýný
oluþturmaktadýr.

Budizm Öðretisi
Temel amacý kiþinin mutluluða ulaþmasý ve
bunun tek yolu da Nirvana'ya ulaþmak olan
Budizm bir din mi yoksa yalnýzca bir ahlak
ve felsefe sistemi mi? Bu iki görüþ
tartýþýladursun, bir baþka görüþe göre de
baþlangýçta bir ahlak sistemi olarak ortaya
çýkan Budizm zaman içerisinde bir din
biçimine bürünmüþ bulunuyor.
Budizm öðretisi hayatýn doðumdan ölüme
dek acýlarla dolu olduðunu ve insanýn
ancak arzularýný dizginlediði ölçüde
acýlardan kurtulabileceðini söyler. Ýnsanýn
gerçek kurtuluþu dünyadaki acýlarýn
kaynaðýný oluþturan arzularýn
terkedilmesiyle mümkündür.
Ninayana Budizm
Budizm, baþlýca iki mezhebe ayrýlmýþtýr:
Hinayana Budizmi ve Mahayana Budizmi.
"Küçük Kaðný" anlamýna gelen Hinayana
kolu, kiþinin kendisini kurtarmasýný hedef
aldýðý için bu þekilde adlandýrýlmýþtýr. Seylan
ve Güney Asya'da yayýlmýþ olan bu kol
Burma, Tayland, Laos, Kamboçya ve
Seylan'da çoðunluktadýr.
Mahayana Budizm
"Büyük Kaðný" anlamýna gelen Mahayana
kolu, toplumu bir bütün olarak ele alarak
herkesin kurtuluþa ermesini amaçladýðý için

bu þekilde adlandýrýlmýþtýr. Onlara göre
Budizm, herkese cevap vermeli, herkesin
ihtiyaçlarýný gidermeli, öðretiler
basitleþtirilerek, halkýn anlayacaðý bir
düzeye getirilmelidir.
Mahayana Budizme göre Nirvana'ya ulaþan
herkes Buda unvanýný alýr ve ihtiraslarýnýn
esiri olarak dünya zevklerinin arkasýnda
koþmaz. Mahayana Budizmi hata yapma
endiþesiyle bir eyleme giriþmekten
sakýnmaya ve yapýlan hatalardan dolayý
piþmanlýk duymaya karþýdýr. Mahayana'ya
baðlý kiþinin içsel kurtuluþa ulaþabilmesi
için cömert olmasý, kusursuz bir bilgeliðe
sahip olmasý, Budizm'in ahlâk kurallarýna
sadakat göstermesi, meditasyon yapmasý,
karþýlaþtýðý olumsuzluklara sabýr göstermesi
ve hiç usanmadan sürekli bir çaba içinde
olmasý gerekir.
Budizm Çin'de nasýl yayýldý?
Budizm'in kuzey Hindistan ve Çin
arasýndaki Ýpek Yolu olarak bilinen ticaret
güzergahlarý aðý buyunca yayýldýðý
düþünülüyor. Çin'deki ilk Budistler
muhtemelen Orta Asya'dan gelen
yabancýlardý. Ve kutsal metinlerin
Sanskritçe'den Çince'ye çeviri kurallarý
birinci yüzyýla gelindiðinde ortaya
konulmuþ bulunuyordu. Budist olan
Çinlilerin çoðu, daha önceden Theravada
Budizminden ayrýlan Mahayana geleneðini
izledi. 

“Düþ” anlamýna gelen bu Çince harf Zen
yazýlarýnda popülerdi. Çünkü Elmas Keski
Sutra’nýn sonunda þöyle deniyordu:
Bu fani dünyayý þöyle düþün:
Þafak sökerkenki bir yýldýz
Irmaktaki bir köpük
Bir yaz bulutundaki bir þimþek çakýmý
Titreþen bir lamba
Bir hayal
Bir düþ...

