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Hindistan’›n Madanapalle kentinde do¤du. 1909 y›l›nda C. W. Lead-
beater taraf›ndan keflfedildi. 13 yafl›ndayken Theosophical Society
taraf›ndan “dünya ö¤retmeni” seçildi. Konuflmalar› ve yaz›lar› her-
hangi bir dinle ba¤lant›l› de¤ildi. Kendisine mesihlik yak›flt›r›lm›fl
olmas›na ra¤men bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Dünyan›n her
yerinde genifl bir izleyici kitlesine ulaflm›fl olmas›na ra¤men iradesi
d›fl›nda oluflturulan bu toplulu¤u kendi iste¤iyle da¤›tt›. Çünkü hiç-
bir zaman kendisini bir otorite olarak görmedi ve çevresinde mürit-
lerin oluflmas›na izin vermedi. Onun yaklafl›m› bir birey olarak bafl-
ka bir bireyle iletiflim kurmak üzerineydi.

Eserleri, dünyay› dolaflarak yapt›¤› konuflmalardan, baflkalar› tara-
f›ndan derlendi. Konuflmalar›nda “hakikatin/gerçe¤in, yollar› olma-
yan bir ülke” oldu¤unu ve bireyin ancak fark›ndal›kla ve yaflamla bü-
tünleflerek gerçe¤e/hakikate ulaflabilece¤ini iflaret etti. Ölümle yafla-
m›n bir ve tekli¤i, yaflam›n dura¤an olamayaca¤›, korku, özgürlük, flid-
det, do¤a ve çevre üzerine konuflmalar yapt›.

Yaflam›n›n büyük bölümünü Hindistan, ‹ngiltere ve Amerika ara-
s›nda gidip gelerek geçiren Jiddu Krishnamurti ard›nda say›s›z eser b›-
rakarak, 17 fiubat 1986’da 90 yafl›ndayken kanserden öldü.
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ED‹TÖRÜN NOTU

‹ster biriyle aras›nda geçen bir konuflmadan söz ederken, is-
ter bir günbat›m›n› anlat›rken, isterse konuflma yaparken,
Krishnamurti’nin sadece o anda hitap etti¤i kiflilere de¤il, her
yerde, onu dinleyen herkese hitap eden bir ifade biçimi oldu-
¤u gibi tüm dünyada onu dinlemek isteyen de pek çok kifli
var. Çünkü söyledikleri önyarg›s›z, evrensel ve insanl›¤›n so-
runlar›n›n nedenlerini, kökenlerini etkileyici bir biçimde orta-
ya koyuyor.

Bu kitapta sunulan metnin ilk hali, Hindistan’da ö¤rencilere,
ö¤retmenlere ve anne babalara yap›lan konuflmalard›r. Ancak
derinli¤i ve sadeli¤iyle dünyan›n her yan›nda, her yafltan düflü-
nen insana hitap eder niteliktedir. Krishnamurti, kendine özgü
nesnel bak›fl›yla bizim kültür, e¤itim, din, politika ve gelenek
demekten hoflland›¤›m›z fleylerin d›flavurumlar›n› irdeliyor ve
h›rs, açgözlülük, k›skançl›k, güvenlik arzusu ve güç ihtiras› gi-
bi temel güdülerimize ›fl›k tutarak tüm bunlar›n insan toplu-
mundaki çürüme unsurlar› oldu¤unu gözler önüne seriyor.

Krishnamurti’ye göre, gerçek kültür ne bir görgü, ne ö¤-
renme ne yetenek ve hatta ne de deha meselesidir; gerçek kül-
tür onun sözleriyle, “mutlulu¤u, Tanr›y›, hakikati bulmaya
yönelik zamand›fl› bir hareket”tir. Ve “bu hareket otorite, ge-
lenek, korku taraf›ndan engellendi¤inde,” hangi birey, ›rk,
kültür söz konusu olursa olsun, yeteneklerine ya da baflar›la-
r›na bakmaks›z›n, “çürüme ortaya ç›kar”. Krishnamurti, ödün
vermez aç›k sözlülü¤üyle, tav›rlar›m›zdaki ve kurumlar›m›z-
daki yanl›fllar› gösteriyor. Sözlerinin etkisi çok büyük ve
bugün hâlâ geçerlili¤ini koruyor.
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Metnin içerisinde Bat›l› okurlara yabanc› gelebilecek
–guru, sannyasi, puja ve mantra– gibi baz› sözcükler yer al›-
yor. Bu sözcükleri burada k›saca aç›klamay› gerekli gör-
dük. Guru spritüel ö¤retmen; sannyasi Hindu inançlar›na
göre dünyadan el etek çekmifl rahip; puja Hindular›n ibade-
ti; mantra ise kutsal söz ya da ilahi anlam›na gelmektedir.

D. Rajagopal
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E⁄‹T‹M‹N ‹fiLEV‹

E¤itimin ne anlama geldi¤ini kendimize sorduk mu
hiç, merak ediyorum. Neden okula gideriz, neden çe-
flitli dersler al›r, s›navlara girer ve daha iyi notlar al-

mak için baflkalar›yla rekabet ederiz? E¤itim denen fleyin
anlam› nedir ve neyle ilgilidir? Bu soru, yaln›zca ö¤renciler
için de¤il, anne babalar, ö¤retmenler ve bu dünyay› seven
herkes için gerçekten çok önemli bir sorudur. Neden e¤itim
almak için mücadele ederiz? Yaln›zca birtak›m s›navlar› geç-
mek ve bir ifl bulmak için mi? Yoksa henüz gençken, bizi ha-
yat›n tüm süreçlerini anlamaya haz›rlamak m›d›r e¤itimin
ifllevi? Bir ifl sahibi olmak, hayat›n› kazanabilmek gereklidir
ama her fley bundan m› ibarettir? Yaln›zca bunun için mi e¤i-
tiliyoruz? Yaflam elbette ki yaln›zca bir iflten, meslekten iba-
ret de¤ildir; yaflam ola¤anüstü bir genifllik ve yo¤unlukta-
d›r; büyük bir gizemdir; içinde insan olarak faaliyette bu-
lundu¤umuz genifl bir aland›r. Kendimizi yaln›zca hayat›-
m›z› kazanabilmek için yetifltirirsek, hayat›n tüm anlam›n›
kaç›r›r›z; ve hayat› anlamak, yaln›zca s›navlara haz›rlan-
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maktan ya da matematikte, fizikte ya da herhangi bir konu-
da yetkin olmaktan çok daha önemlidir.

Yani ister ö¤retmen ister ö¤renci olal›m, kendimize, neden
e¤itti¤imizi ya da e¤itildi¤imizi sormam›z önemli de¤il midir?
Peki yaflam ne anlama gelir? Yaflam ola¤anüstü bir fley de¤il
midir? Kufllar, çiçekler, yeflillenen a¤açlar, gökyüzü, y›ld›zlar,
nehirler ve nehirlerin içindeki bal›klar... Tüm bunlar yaflamd›r.
Yaflam, fakirler ve zenginlerdir; yaflam s›n›flar, ›rklar ve millet-
ler aras›ndaki mücadeledir; yaflam meditasyondur; yaflam din
dedi¤imiz fleydir ve ayn› zamanda zihnin tuhaf, gizli yönleri,
k›skançl›klar, h›rslar, tutkular, korkular, memnuniyet ve endi-
flelerdir. Tüm bunlar ve çok daha fazlas›d›r yaflam. Ama biz
genelde kendimizi onun yaln›zca küçük bir k›sm›n› anlayabil-
mek üzere haz›rlar›z. Belirli s›navlar› geçer, bir ifl bulur, evle-
nir, çocuk sahibi olur ve giderek daha da çok makinelere ben-
zeriz. Yaflam karfl›s›nda korkak, endifleli ve ürkek kal›r›z. Öy-
leyse, e¤itimin ifllevi, yaflam›n tüm süreçlerini anlamam›za
yard›mc› olmak m›, yoksa bizi yaln›zca bir mesle¤e, bulabile-
ce¤imiz en iyi ifli bulmaya haz›rlamak m›d›r?

Büyüyüp birer yetiflkin oldu¤umuzda bafl›m›za neler gele-
cek? Hiç kendinize, büyüyünce ne yapaca¤›n›z› sordunuz
mu? Büyük olas›l›kla, evlenecek ve neye u¤rad›¤›n›z› anlaya-
madan anne baba olacaks›n›z; ve sonra bir ifle ya da mutfa¤a
ba¤lanm›fl olacaks›n›z ki bu ba¤l›l›k sizi azar azar kurutacak.
Yaflam›n›z bundan m› ibaret olacak? Hiç kendinize bu soruyu
sordunuz mu? Sorman›z gerekmez mi? E¤er aileniz varl›kl›
ise, iyi bir konuma gelmeyi zaten garantilemifl olabilirsiniz,
baban›z size rahat bir ifl sa¤layabilir ya da gösteriflli bir evli-
lik yapabilirsiniz; ama yine de çürüyüp bozulacaks›n›z. Anl›-
yor musunuz?

E¤er tüm incelikleri, ola¤anüstü güzelli¤i, keder ve nefle-
siyle yaflam›n muazzam geniflli¤ini anlaman›za yard›mc› ol-
muyorsa, e¤itimin kesinlikle bir anlam› yoktur. Okullardan
mezun olabilir, ad›n›z›n önüne çeflitli unvanlar ekleyebilir ve
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çok iyi bir ifle girebilirsiniz; ama ya sonra? Bu süreçte zihni-
niz yorulur, körelir ve aptallafl›rsa, tüm bunlar›n ne anlam›
olur? Öyleyse henüz gençken hayat›n anlam›n› ö¤renmeyi
arzulaman›z gerekmez mi? Ve tüm bu sorunlara cevap bula-
cak zekây› size kazand›rmak, e¤itimin gerçek ifllevi de¤il mi-
dir? Zekân›n ne oldu¤unu biliyor musunuz? Elbette özgürce,
korkmadan, hiçbir formüle ba¤l› kalmadan düflünebilme ka-
pasitesidir ki böylece neyin gerçek, neyin do¤ru oldu¤unu
kendi kendinize ö¤renmeye bafllars›n›z; fakat korkarsan›z as-
la zeki olamazs›n›z. Maddi ya da manevi her tür h›rs endifle
ve korku do¤urur. Bu nedenle h›rs, sade, aç›k, dolays›z ve de
zeki bir zihin yaratmaya yard›mc› olamaz.

Gençken korkunun olmad›¤› bir ortamda yaflamak gerçek-
ten çok önemlidir. Yafl›m›z ilerledikçe, ço¤umuz ürkekleflir,
yaflamaktan, iflimizi kaybetmekten, gelenekten, komflular›n
ya da eflimizin ne diyece¤inden, ölümden korkar›z. Ço¤umu-
zun flu ya da bu biçimde korkular› vard›r; ve korkunun oldu-
¤u yerde zekâ yoktur. Hepimizin, gençken, içinde korkuya
yer olmayan bir özgürlük ortam›nda olmam›z mümkün de¤il
midir? Yaln›zca istedi¤imizi yapabilmemizi de¤il, yaflam›n
tüm süreçlerini anlayabilmemizi de sa¤layan bir özgürlük or-
tam›nda. Yaflam onu dönüfltürdü¤ümüz bu çirkin fley de¤il-
dir, gerçekten çok güzel bir fleydir ve onun zenginli¤ini, derin-
li¤ini, ola¤anüstü güzelli¤ini ancak her fleye –örgütlü dinlere,
gelene¤e, bugünkü çürümüfl topluma– baflkald›rd›¤›n›zda
takdir edebilirsiniz ve böylece, bir insan olarak hakikati kendi
kendinize ö¤renirsiniz. Taklit etmek de¤il, keflfetmek – iflte
e¤itim budur, öyle de¤il mi? Toplumunuzun, anne babalar›n›-
z›n ya da ö¤retmenlerinizin size söylediklerine uymak çok ko-
layd›r. Bu güvenli ve kolay bir varolma yoludur; ama yafla-
mak de¤ildir; çünkü içinde korku, çürüme ve ölüm vard›r.
Yaflamak, hakikati kendi kendinize bulmak demektir ve bunu
ancak özgürlük söz konusu oldu¤unda, içinizde içe dönük,
sürekli bir devrim oldu¤unda yapabilirsiniz.

E¤itimin ‹fllevi
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Ama sizler, bunu yapmaya teflvik edilmezsiniz; hiç kimse
size Tanr›n›n ne oldu¤unu, sorgulayarak, kendi kendinize
ö¤renmenizi söylemez. Çünkü baflkald›racak olursan›z, tüm
yanl›fl fleylere karfl› bir tehlike oluflturursunuz. Anne baban›z
ve toplum, güvenli biçimde yaflaman›z› ister; siz de güvenli
biçimde yaflamay› arzu edersiniz. Oysa güvenli yaflamak, ge-
nellikle taklit ederek, dolay›s›yla korku içinde yaflamak de-
mektir. fiüphesiz ki e¤itimin ifllevi her birimizin özgür ve kor-
kusuzca yaflamas›na yard›m etmektir, öyle de¤il mi? Ve kor-
ku bar›nd›rmayan bir atmosfer yaratmak; ö¤retmen, e¤itici
kadar sizin de kafa yorman›z› gerektirir.

Bu ne demektir, biliyor musunuz? Korku bar›nd›rmayan
bir atmosfer yaratmak ne ola¤anüstü bir fley olurdu, fark›nda
m›s›n›z? Ve onu yaratmak zorunday›z, çünkü dünyan›n sonu
gelmeyen savafllara tutuldu¤unu, sürekli güç peflindeki poli-
tikac›lar taraf›ndan yönetildi¤ini görüyoruz; bu avukatlar›n,
polislerin ve askerlerin dünyas›; mevki peflinde koflan ve bu
u¤urda birbirleriyle mücadele eden kad›n ve erkeklerin dün-
yas›. Ve bir de sözde azizler, dindar guru ve müritleri var or-
tada; onlar da güç ve mevki istiyorlar, bu dünyada ya da di-
¤erinde. Komünistlerin kapitalistlere karfl› savaflt›¤›, sosya-
listlerin her ikisine de direndi¤i, herkesin birbirine karfl› ol-
du¤u; güvenli bir yere gelebilmek, rahat ya da güçlü bir ko-
numa kavuflabilmek için mücadele etti¤i, tümüyle karmaka-
r›fl›k, ç›lg›n bir dünya bu. Dünya, çat›flan inançlar, kast ve s›-
n›f ayr›mlar›, ayr›l›kç› milliyetçilikler, her türden aptall›k ve
zalimlik taraf›ndan h›rpalanm›fl bir halde ve sizler iflte bu
dünyaya uyum sa¤lamak üzere e¤itiliyorsunuz.

fiimdi, e¤itimin ifllevi yaln›zca bu çürümüfl sosyal düzene
uyum sa¤laman›za yard›mc› olmak m›d›r, yoksa size büyü-
meniz, de¤iflik bir toplum, yeni bir dünya yaratman›z için
tam bir özgürlük sa¤lamak m›d›r? Bizler bu özgürlü¤e gele-
cekte de¤il, flimdi sahip olmak istiyoruz; aksi halde, tümü-
müz yok edilebiliriz. Yaflay›p do¤ru olan› kendi bafl›n›za ö¤-
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renmeniz için, zeki olman›z için, yaln›zca uyum sa¤lamakla
kalmay›p dünya ile yüzleflerek onu anlayabilmeniz, böylece
içten içe, derinlerde, ruhsal olarak sürekli bir baflkald›r› hali-
ne girmeniz için derhal bir özgürlük atmosferi yaratmal›y›z.
Çünkü hakikati keflfedenler, uyum sa¤layanlar, birtak›m ge-
lenekleri takip edenler de¤il; yaln›zca sürekli bir baflkald›r›
halinde olanlard›r. Yaln›zca sürekli araflt›rd›¤›n›z, sürekli göz-
lemledi¤iniz, sürekli ö¤rendi¤inizde hakikati, Tanr›y› ya da
sevgiyi bulursunuz ve e¤er korkarsan›z araflt›ramaz, gözlem-
leyemez ve fark›nda olamazs›n›z. Öyleyse, kuflku yok ki e¤i-
timin ifllevi, insan düflüncesini, insan iliflkilerini ve sevgiyi
tahrip eden bu korkunun içsel ve d›flsal alanda kökünü ku-
rutmakt›r.

SORU: Tüm bireyler baflkald›r› halinde olursa, dünyada
kaos olaca¤›n› düflünmüyor musunuz?

KRISHNAMURTI: Önce soruyu dinleyelim, çünkü sadece
bir cevap beklemek de¤il, soruyu anlamak çok önemlidir. So-
ru flu: Tüm bireyler baflkald›r› halinde olsayd›, dünya kaosa
sürüklenmez miydi? Bugünkü toplum böyle kusursuz bir
düzende midir ki herkes ona baflkald›r›rsa kaos ortaya ç›k-
s›n? fiu anda kaos yok mu zaten? Her fley yozlaflmam›fl bir
halde ve güzel mi? Herkes dolu dolu, mutlu ve zengin bir ya-
flam m› sürüyor? ‹nsanlar karfl› karfl›ya gelmiyor mu? H›rs ve
ac›mas›zca bir rekabet yok mu? Demek ki dünya zaten kaos
halinde, fark›na var›lmas› gereken ilk fley bu. Bunun düzenli
bir toplum oldu¤unu bafltan varsaymay›n; kendinizi sözcük-
lerle uyutmay›n. Burada, Avrupa’da, Amerika’da ya da Rus-
ya’da, her yerde, dünya bir çürüme sürecindedir. Çürümeyi
görüyorsan›z, önünüzde çözülmesi gereken bir sorun vard›r:
bu acil sorunu çözecek bir yol bulman›z gerekiyor. Ve buna
nas›l tepki verdi¤iniz de önemlidir, öyle de¤il mi? Bir Hindu
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ya da bir Budist, bir H›ristiyan ya da bir komünist olarak tep-
ki verirseniz e¤er, tepkiniz çok s›n›rl› olur ki bu, hiç tepki ver-
memekle eflde¤erdir. Yaln›zca içinizde hiç korku yoksa; bir
Hindu, bir komünist ya da bir kapitalist olarak de¤il, bu
problemi çözmeye çal›flan “tam” bir insan gibi düflünürseniz,
tam olarak gereken tepkiyi verebilirsiniz. Ve bizzat kendiniz
her fleye, toplumun üzerine infla edilmifl oldu¤u h›rs ve aç-
gözlülü¤e baflkald›rmad›¤›n›z sürece çözüme ulaflamazs›n›z.
Yaln›zca h›rsl›, açgözlü, kendini güvenceye alma merak›nda
olmad›¤›n›zda soruna çözüm getirebilir, yeni bir dünya yara-
tabilirsiniz.

SORU: Baflkald›rmak, ö¤renmek, sevmek... Bunlar üç fark-
l› süreç midir yoksa tümü eflzamanl› m›d›r?

KRISHNAMURTI: Elbette bunlar farkl› süreçler de¤ildir;
bu bölünmez bir süreçtir. Sorunun ne anlama geldi¤ini bul-
mak çok önemlidir. Bu soru deneyime de¤il teoriye dayal›d›r;
yaln›zca söze dayal› ve zihinseldir, bu yüzden de hiçbir ge-
çerlili¤i yoktur. Gerçekten korkusuz, baflkald›ran biri, ö¤ren-
menin, sevmenin ne demek oldu¤unu anlamaya çal›flan biri,
bunun tek bir süreç mi yoksa üç ayr› süreç mi oldu¤unu sor-
maz. Sözcükleri kullanmakta oldukça maharetliyiz ve aç›kla-
malar önererek sorunu çözdü¤ümüzü düflünüyoruz.

Ö¤renmek ne demektir, biliyor musunuz? Gerçekten ö¤-
renmeye bafllad›¤›n›zda, tüm hayat›n›z boyunca ö¤renirsiniz
ve bunun için belli bir ö¤retmene ihtiyac›n›z da olmaz. O za-
man her fley, kuru bir yaprak, uçan bir kufl, bir koku, gözya-
fl›, zengin ve fakir, a¤layanlar, bir kad›n›n gülümsemesi, bir
adam›n kibri, her fley size bir fleyler ö¤retir. Her fleyden bir
fleyler ö¤renirsiniz, dolay›s›yla rehbere, filozofa, ya da guruya
gerek yoktur. Yaflam›n kendisi sizin ö¤retmeninizdir ve sü-
rekli bir ö¤renme halindesinizdir.
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SORU: Toplumun açgözlülük ve h›rs üzerine kurulu oldu¤u
do¤ru ama hiçbir h›rs›m›z olmasayd› zay›f düflmez miydik?

KRISHNAMURTI: Bu gerçekten çok önemli bir soru ve bü-
yük bir dikkat gerektiriyor. 

Dikkatin ne oldu¤unu biliyor musunuz? Haydi keflfede-
lim. S›n›fta pencereden d›flar› bakarsan›z ya da birinin saç›n›
çekerseniz, ö¤retmen dikkatinizi derse vermenizi söyler. Bu
ne anlama gelir? Ö¤rendi¤iniz fleye ilgi duymad›¤›n›z için
ö¤retmen sizi dikkatinizi toplamaya zorlar ki bunun asl›nda
dikkatle bir alakas› yoktur. Dikkat, bir fleyle yo¤un bir biçim-
de ilgilendi¤inizde ortaya ç›kar çünkü o zaman onunla ilgili
her fleyi ö¤renmeye can atars›n›z ve tüm zihninizle, varl›¤›-
n›zla orada olursunuz. Benzer biçimde, “H›rslar›m›z olma-
sayd› zay›f düflmez miydik?” sorusunun ne kadar önemli ol-
du¤unu anlad›¤›n›z anda onunla ilgilenir ve meselenin içyü-
zünü ö¤renmek istersiniz.

Peki, h›rsl› insan kendini yok etmez mi? Bulmam›z gereken
ilk fley h›rs›n do¤ru mu yanl›fl m› oldu¤u de¤il, budur. Etraf›-
n›za bak›n, h›rsl› insanlar›n tümünü gözlemleyin. H›rsl› oldu-
¤unuzda ne olur? Kendinizi düflünürsünüz, öyle de¤il mi? Za-
limleflirsiniz, di¤er insanlar› bir kenara itersiniz çünkü h›rs›n›-
z› tatmin etmeye, önemli biri olmaya çal›fl›rs›n›z ve böylece
toplumda baflar›l› olanlarla geride kalanlar aras›nda bir çeliflki
yarat›rs›n›z. Siz ve sizinle ayn› fleyin peflinde olanlar aras›nda
sürekli bir çat›flma olur. Peki bu çeliflki, yarat›c› yaflam›n bir
ürünü müdür? Anl›yor musunuz, yoksa çok mu zor?

Bir fleyi severek yapt›¤›n›zda, h›rsl› olur musunuz? Bir fle-
yi kendinizi tümüyle vererek yapt›¤›n›zda; bir yere varmak,
daha fazla fayda ya da daha iyi sonuçlar sa¤lamak için de¤il,
yaln›zca sevdi¤iniz için yapt›¤›n›zda ortada hiç h›rs yoktur,
de¤il mi? Böyle bir durumda rekabet olmaz; birincilik için
kimseyle mücadele etmezsiniz. Ve yaflam›n›z›n bafl›ndan so-
nuna kadar, her fleye de¤di¤ini düflündü¤ünüz, sizin için
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gerçekten derin anlam› olan bir fleylerle meflgul olabilmeniz
için, e¤itimin gerçekten ne yapmay› sevdi¤inizi bulman›za
yard›mc› olmas› gerekmez mi? Aksi halde, yaflam›n›z›n sonu-
na dek mutsuz olursunuz. Gerçekten ne yapmak istedi¤inizi
bilmezseniz, zihniniz yaln›zca s›k›nt›, çürüme ve ölümle yük-
lü bir döngüye girer. Bu yüzden daha gençken ne yapmay›
gerçekten sevdi¤inizi ö¤renmeniz çok önemlidir; ve bu, yeni
bir toplum yaratman›n tek yoludur.

SORU: Pek çok ülkede oldu¤u gibi Hindistan’da da e¤itim
devlet taraf›ndan kontrol ediliyor. Bu flartlar alt›nda, tarif
etti¤iniz türden bir deneye giriflmek mümkün müdür?

KRISHNAMURTI: E¤er hiç devlet yard›m› olmasayd›, bu
tip bir okulun ayakta kalma flans› olur muydu? Bu beyefendi-
nin sordu¤u fley bu. Zihinlerimizi ve kalplerimizi biçimlen-
dirmek, belli bir biçimde düflünmemizi sa¤lamak isteyen
devletlerin, politikac›lar›n, otorite sahibi kiflilerin dünyada
her fleyi giderek daha fazla kontrol etti¤ini görüyor. Rusya’da
ya da baflka herhangi bir ülkede genel e¤ilim, e¤itimin devlet
eliyle kontrol edilmesi yönünde; ve beyefendi, benim bahset-
ti¤im türden bir okulun devlet yard›m› olmaks›z›n kurulma-
s›n›n mümkün olup olmad›¤›n› soruyor.

Peki, siz ne dersiniz? Bir fleyin gerçekten önemli ve de¤er-
li oldu¤unu düflünüyorsan›z, devlet ya da toplum iradesine
bakmaks›z›n, yüre¤inizi ona adars›n›z ve o zaman baflar› ka-
ç›n›lmaz olur. Ama ço¤umuz yüre¤imizi hiçbir fleye adam›-
yoruz, bu yüzden de bu tür sorular soruyoruz. E¤er her biri-
miz içsel, psikolojik ve ruhsal anlamda tümüyle baflkald›r›r-
sak yeni bir toplumun kurulabilece¤ine yürekten inan›yorsak,
o zaman kalplerimizi, zihinlerimizi ve bedenlerimizi korku-
nun ve hiçbir göstergesinin yer bulamayaca¤› bir okul yarat-
maya adamal›y›z.
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