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Giriş

Dünyada olup bitenler insanlık bilincinde temel bir değişime 
duyulan gereksinimi mi işaret ediyor ve böyle bir değişim 
olası mı? Gerek Krishnamurti’nin, gerekse Buda’nın öğre-
tilerinin temelinde tartışılan ana sorun budur. Ünlü Budist 
bilge Walpola Rahula, Krishnamurti’nin eserlerini okuduk-
tan sonra bunu sorgulamak amacı ile 1978 ve 1979 yıllarında 
İngiltere’deki Brockwood Park’a geldi. Sri Lanka’daki Budist 
Üniversitesi’nin ve Pali Öğretileri’nin başına geçecek olan 
Walpola Rahula, Budizm’in Theravada ve Mahayana ekolleri 
konusunda tanınmış bir otorite idi. Dünyanın çeşitli üniver-
sitelerinde konferanslar vermekteydi ve Encyclopedia Britan-
nica’da Budizm’le ilgili bölümün yazarıydı. Aynı zamanda 
Budizm’e girişle ilgili çok iyi bilinen ve birçok dile çevrilmiş 
bulunan Buda’nın Öğretileri adlı eseri kaleme almıştı. Yanında 
tanınmış bir Zen Budizmi eğitmeni olan ve yıllardır Londra 
Budist Cemiyeti kütüphanesinde çalışan Irmgard Schloegl 
bulunuyordu.

Doktor David Bohm ile bilimadamı ve yazar Phiroz Meh-
ta’nın da katıldığı söyleşinin başında Dr. Rahula kendimizle, 
başkalarıyla, yaşam ve ölümle ilgili görüşlerimizde önemli 
bir değişiklik gereksinimi üzerinde duruyor. Kişilik tanımı, 
gerçeğin göreceli mi yoksa nihai mi olduğu ve sezgi ile bi-
linçli kavrayış arasındaki ayrım konularında Buda ve Krish-
namurti’nin benzer savları bulunduğunu ileri sürüyor. Aynı 
zamanda Krishnamurti’ye Buda’nın özellikle meditasyon ve 
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satipatthana ya da “farkındalık” içinde uygulanan meditasyon 
konusunda yüzyıllardan beri süregelen öğretilerinin birçok 
açıdan yanlış anlaşıldığını ve yanlış yorumlandığını açıklıyor.

Buna karşılık, söyleşinin her evresinde Krishnamurti, 
Dr. Rahula’nın iddialarını doğrulamak ya da çürütmek ye-
rine tartışmayı farklı bir alana taşıyor. Neden bir kıyaslama 
yapmalı, diye soruyor. Böyle bir kıyaslamanın ne yararı var? 
Neden Buda’yı bu tartışma içine katmalı? Son derece nazik 
ve kibar bir şekilde Walpola Rahula’ya bu söyleşiye bir Bu-
dist olarak mı yoksa bir insan olarak mı katıldığını, insanlığın 
ruhsal açıdan gelişmekte olduğuna inanıp inanmadığını ve 
“sevgi” sözcüğünden ne anladığını soruyor.

Öte yandan Dr. Rahula söyleşinin büyük bir bölümünde 
Buda’nın öğretileri ile Krishnamurti’nin söyledikleri arasın-
da bir paralellik çizmeyi sürdürüyor; dolayısıyla sorgulayan 
bir okur bunu çok ilginç bulacak. Bu arada tümüyle farklı bir 
şey de yaşanmakta. Krishnamurti örneğin kişiliğin oluşması 
üzerinde tekrar tekrar durduktan sonra Dr. Rahula ve diğer 
katılımcılara şunu soruyor: Bunu görebiliyor musunuz? Burada 
görmek sözcüğünün kullanımı önemli, zira söz konusu olan, 
bilincin ve aynı anda eylemin büyük çapta farklılaştığını de-
rinlemesine ve apaçık görmek. Aynı zamanda Krishnamurti, 
savunduğu görüşü katılımcıların yanıtlamalarından çok üze-
rinde durmalarını istediği bir dizi soru sorarak ortaya koyu-
yor; hazır bulunanlar bu ayrımı her zaman kolayca yapama-
maktalar.

Dolayısıyla tartışma yabancısı olmadığımız bir alana kay-
makta; davranışlarımızı değiştirmemizi sağlayacak derin bir 
anlayış yerine söylenenleri anlamak. Aramızda yaptığı bir işe 
bakıp, “Bunu neden yaptığımı görebiliyorum, aslında yap-
mamam gerekirdi” diyen ama kısa bir süre sonra sonra aynı 
şeyi yeniden yapanlar mutlaka vardır. “O eleştiriyi kişisel 
olarak algılamamalıydım. Böyle konuşmamalıydım, bu hiç-
bir yarar sağlamadı.” Böyle durumlarda kişi davranışının ne-
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denini ve böyle davranmaması gerektiğini apaçık görür ama 
sonra aynı tavrı tekrarlar. Başka bir deyişle, davranışımızla 
ilgili anlayışımız sadece sözel ya da zihinseldir ve kesinlikle 
“Şimdi gerçekten anladım” derken kastettiğimiz köklü sezgi-
den yoksundur.

Öyleyse kişide köklü bir değişimi gerçekleştiren nedir? 
Sonsuz ve değişmez bir farkındalık oluşturan? Tüm bu söy-
leşi sırasında inceden inceye değinilen soru budur. Walpola 
Rahula tekrar tekrar tüm doğru sözcükleri kullanmakta ve 
Krishnamurti, Budist tartışmacının bu sözcüklerin içerdiği 
gerçeğe ulaşabileceğini yadsımamaktadır. Öte yandan Krish-
namurti onu daha ileri gitmesi, bu görüşün nasıl oluştuğunu 
açıklaması ve böylesine duru bir zihnin yapısını ve niteliğini 
tartışması için yüreklendirmektedir. Aslında bu buluşmanın 
asıl amacı budur.

Bu kitabın çoğunluğu bu beş söyleşiden oluşmakta. Öte 
yandan, bu söyleşiler görüş açıları önündeki önemli engelleri 
de içerdiğinden kitabın son bölümü Krishnamurti’yi dinle-
dikten sonra değişmediklerinin ayırdına varanların yanıtla-
ması gereken sorulara ayrılmıştır. Bu sorulara verilen çeşitli 
ve kimi zaman güçlü yanıtlar Krishnamurti’nin öğrencileri ve 
Budistler için olduğu kadar bu iki grubun dışındaki okurlar 
için de ilginç olabilir.

Bu buluşmadan çıkarılacak ders nedir? Bu sorunun yanıtı, 
eğer varsa, okura bırakılmakta.

DAVID SKITT 





BİRİNCİ BÖLÜM



12

Söyledikleriniz Aslında Buda’nın 
Dedikleri Değil mi?

Budist Bilimadamları Walpola Rahula ve Irmgard Schloegl ile 
Profesör David Bohm ve Diğerleriyle Yapılan İlk Söyleşi

WALPOLA RAHULA: Gençlik yıllarımdan beri öğretilerini-
zi –bu sözcüğü kullanmama izin varsa– izlemekteyim. Yapıt-
larınızın çoğunu büyük bir ilgi ile okudum ve uzun süredir 
sizinle bu söyleşiyi yapmak istiyordum.

Budist öğretilerini oldukça iyi bilen biri olarak, sizin öğ-
retileriniz de benim için yeni şeyler değil. Buda’nın iki bin 
beş yüz yıl önce öğrettiklerini bugün siz yeni terimler, yeni 
bir tarz ve yeni bir kılıf içinde öğretmektesiniz. Kitaplarını-
zı okurken çoğunlukla sayfa kenarına söylediklerinizle Bu-
da’nın söylediklerini karşılaştıran notlar alırım, kimi zaman 
bunlar yalnız Buda’nın değil ondan sonraki Budist düşünür-
lerin öğretilerinden bazen tümü bazen de bir kısmı ile çakış-
makta. Siz de bunları neredeyse aynı şekilde dile getirmekte-
siniz. Bunları böylesine iyi ve güzel bir şekilde dile getirme-
nize hayranım.

Dolayısıyla sözlerime başlarken Buda’nın öğretileri ile si-
zinkiler arasındaki ortak birkaç noktanın üzerinde durmak is-
tiyorum. Örneğin Buda dünyayı yöneten ve insanları eylem-
lerine göre ödüllendirip cezalandıran bir Yaratıcı kavramını 
kabullenmedi. Sanırım siz de öyle. Buda sonsuz, değişmez 
bir ruh ya da atman varlığı hakkındaki eski Vedic, Brahma 
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düşüncesini kabullenmedi, buna karşı çıktı. Sanırım siz de bu 
fikri benimsemiyorsunuz.

Buda, öğretisine insan yaşamının zorlu, üzücü, çelişkili 
olduğu varsayımından başlıyor. Sizin kitaplarınız da bunun 
altını çizmekte. Aynı zamanda Buda bu çelişkiye, bu acıya 
benlikle, kişilikle, atman’la ilgili yanlış bir fikirden kaynakla-
nan bencilliğin neden olduğunu ileri sürüyor. Sanırım siz de 
aynı şeyi söylüyorsunuz.

Buda kişinin tutkularından, bağlantılardan ve benliğinden 
kurtulduğunda acılarından ve çelişkilerinden de kurtulacağını 
söylüyor. Anımsadığım kadarıyla siz de bir yerde özgürlüğün 
tüm bağlantılardan kurtulmak olduğunu savundunuz. Buda 
da aynen böyle diyor; tüm bağlantılardan. Bağlantılar arasın-
da bir iyi kötü ayırımı yok; tabii ki sıradan yaşamda böyle bir 
ayırım var ama önünde sonunda böyle bir bölünme yok.

Ayrıca gerçeği görmek, gerçeğin ayırdına varmak, yani 
her şeyi olduğu gibi görmek konusu var; Buda’nın tanımı ile, 
yatha bhutam. Bunu başardığınızda, gerçeği, doğruları görür, 
çelişkilerden kurtulursunuz. Sanırım siz de bunu sık sık dile 
getirdiniz, örneğin Gerçek ve Gerçeklik kitabınızda. Bu, Budist 
inanışta samvriti-satya ve paramartha-satya olarak bilinir: samv-
riti-satya geleneksel gerçektir; paramartha-satya ise değişmez 
ya da nihai gerçektir. Ve geleneksel ya da izafi gerçeği gör-
meden nihai ya da değişmez gerçeği göremezsiniz. Budist 
anlayış böyledir. Ve sanırım siz de aynı şeyi söylüyorsunuz.

Daha popüler bir düzeyde ve özellikle önemli olan, siz her 
zaman otoriteye güvenmemek gerektiğini söylüyorsunuz; 
herhangi birinin otoritesine, herhangi birinin öğretisine. Bu-
nun bizzat ayırdına varmalı, kendiniz görmelisiniz. Bu Bu-
dizmde çok iyi bilinen bir öğretidir. Buda Kalamas’a, salt din 
ya din kitabı, öğretmen ya da guru tarafından söylendiği için 
bir şeyi doğru kabul etme, yalnızca bizzat kendin onu doğru 
bulursan kabullen; eğer onu yanlış ya da kötü bulursan red-
det, dedi.
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Swami Venkatesananda ile gerçekleştirdiğiniz çok ilginç 
bir söyleşide o size guruların önemini sordu ve siz: Bir guru-
nun elinden ne gelir? Bu sizin elinizde; guru sizi kurtaramaz, 
yanıtını verdiniz. Budist yaklaşım da aynen böyledir; otori-
teye boyun eğmemelisiniz. Bilincin Uyanışı kitabınızdaki bu 
söyleşiyi okuduktan sonra Buda’nın da aynı şeyleri söyledi-
ğini ve bunu Dhammapada: tumhehi kiccam atappam/akkhataro 
tathagaya; çaba gösterecek olan sizsiniz, Buda yalnızca öğrete-
bilir, şeklinde iki satırla özetlediğini yazdım. Bu, yıllar önce 
gençliğinizde okuduğunuz Dhammapada’da yer almaktadır.

Bir başka önemli husus sizin bilinçli ya da farkında olma 
üzerinde durmanız. Satipathana-sutta’da açıklandığı gibi bu, 
Buda öğretisinde son derece büyük önem taşır; farkında ol-
mak, bilinçli olmak. Ben Buda’nın yaşamının son ayında 
yazdığı Mahaparinibbana-sutta isimli kitabı okuduğumda çok 
şaşırdım: öğrencileriyle yaptığı her konuşmada her zaman, 
farkında olun, farkındalığınızı, bilincinizi geliştirin, diyor. 
Buna satipatthana, farkındalık ya da bilincin varlığı deniyor. 
Bu, sizin öğretilerinizde de benim çok değer verdiğim ve izle-
diğim çok önemli bir nokta.

Bir başka önemli nokta sizin sürekli geçicilik üzerinde 
durmanız. Buda’nın öğretisindeki temel öğelerden biri de bu: 
her şey geçicidir, kalıcı olan hiçbir şey yoktur. Bilinenden Kur-
tulmak isimli yapıtınızda hiçbir şeyin kalıcı olmadığını keşfet-
menin olağanüstü önem taşıdığını, zira ancak o zaman aklın 
özgür olacağını söylüyorsunuz. Bu, Buda’nın Dört Yüce Ger-
çeği ile tümüyle uyum içinde.

Sizin ve Buda’nın öğretilerinde daha az önem taşıyan ama 
ilginç olan diğer bir nokta var. Sanırım Bilinenden Kurtulmak’ta 
kontrolün ve dışsal disiplinin geçerli olmadığını, disiplinsiz 
yaşamın hiçbir değer taşımadığını ileri sürüyorsunuz. Bunu 
okuduğumda sayfanın kenarına şöyle bir not aldım: Bir Brah-
ma rahibi Buda’ya şu soruyu yöneltiyor: Bu ruhsal yüceliğe 
nasıl ulaştınız, hangi kurallar, disiplin ve bilgi ile? Buda’nın 
buna yanıtı: Bilgi ile değil, disiplin ile değil, kurallar ile değil 
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ama onlarsız da değil. Önemli olan bu; bunlarla değil ama 
bunlarsız da değil. Sizin de söylediğiniz aynen bu: disiplinin 
kölesi olmayı reddediyorsunuz ama disiplinsiz bir yaşamın 
da hiçbir değeri olmadığını söylüyorsunuz. Zen Budizm de 
aynen böyle. Zen Budizm yoktur, Zen, Budizm’dir. Zen’de 
disiplin kölelik, bir bağlantı olarak görülür ve kesinlikle kı-
nanır ama dünyada disiplinin öne çıkmadığı hiçbir Budist 
inanış yoktur.

Üzerinde konuşacağımız daha birçok konu var ama baş-
langıç olarak bu konuların temelinde tam bir fikir birliği ol-
duğunu, sizinle Buda arasında hiçbir aykırılık bulunmadığını 
söylemek istiyorum. Aslında, belirttiğiniz üzere, siz bir Bu-
dist değilsiniz.

KRISHNAMURTI: Hayır efendim.

WR: Ve ben de olduğumu bilmiyorum ama bu önemli 
değil. Öte yandan sizin öğretilerinizle Buda’nınkiler arasın-
da hemen hiçbir fark yok; yalnızca siz aynı şeyi bugünün ve 
yarının insanlarının dikkatini çekecek şekilde dile getiriyor-
sunuz. Ve şimdi tüm bunlar hakkında ne düşündüğünüzü 
öğrenmek istiyorum.

K: İzin verirseniz sormak istiyorum efendim, neden bir kı-
yaslama yapıyorsunuz?

WR: Çünkü kitaplarınızı Budist metinleri incelemiş bir 
Budist bilge olarak okuduğumda her şeyin aynı olduğunu 
görüyorum.

K: Evet efendim ama neden kıyaslama gereği duyduğunu-
zu sormak istiyorum.

WR: Böyle bir gereksinim duymuyorum.

K: Eğer Buda’nın tüm sutralarını ve öğretilerini bilen bir 
Budizm uzmanı olmasaydınız ve Budizmi son derece derin-
den incelemiş bulunmasaydınız, tüm bu bilgilere sahip olma-
dan bu kitapları okurken ne düşünürdünüz?
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WR: Bunu size açıklayamam çünkü her zaman böyle bir 
geçmişe sahiptim. Kişi koşullanıyor, bu bir koşullanma. He-
pimiz koşullanmış durumdayız. Bu yüzden sizin bu sorunu-
zu yanıtlayamam, çünkü böyle bir durumun nasıl olduğunu 
bilemiyorum.

K: Öyleyse, izninizle bir noktayı belirteyim...

WR: İzin sizin.

K: Bilgi insanları koşullandırıyor mu; dinsel kitaplardaki 
bilgiler, azizlerin ne söylediğini bilmek vb, kutsal olarak bili-
nen tüm kitaplar, bunlar insanlığa yardımcı oluyor mu?

WR: Dinsel kitaplar ve tüm bildiklerimiz insanları koşul-
landırıyor, buna hiç şüphe yok. Ama bilginin kesinlikle gerek-
siz olmadığını belirtmem gerek. Buda çok açık olarak bir ırma-
ğı geçmek istiyorsanız ve orada bir köprü yoksa bir tekne ya-
pıp onun yardımıyla karşı kıyıya ulaşabileceğinizi söyler. Öte 
yandan, karşı kıyıya ulaştığınızda, bu tekne bana çok yardım-
cı oldu, onu burada bırakamam, omuzlarımda taşımam gerek, 
diye düşünürseniz bu yanlış olur. Şöyle düşünmeniz gerekir: 
Evet, bu tekne bana çok yardımcı oldu ama artık karşı kıyıya 
ulaştığıma göre daha fazla yararlı olamaz, bir başkasının işine 
yaraması için onu burada bırakmalıyım. Bilgi edinmenin ve 
öğrenmenin doğru yolu budur. Buda tüm öğretilerin, hatta er-
demlerin, manevi değerlerin bir tekne gibi olduğunu, göreceli 
ve koşullandırılmış bir değer taşıdığını söylüyor.

K: Söylediklerinizle ilgili bir kuşkum yok ama bilginin aklı 
özgür kılıp kılmadığını sorgulamak isterim.

WR: Bilginin özgürlük sağladığı kanısında değilim.

K: Bilgi bunu yapamaz ama bilginin niteliği, gücü, kapsamı 
ve ondan sağlanan değer yargıları, bilgi sahibi olduğunu his-
setmek ve bilginin ağırlığı; bu, kişiliği güçlendirmez mi?

WR: Kesinlikle.




