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‹n san çağ lar bo yun ca ken di si nin ve  mad di re fa hı n ö te-
sin de olan, olay la rın, dü şün ce le rin ya da in san lar dan 
kay nak la nan  yoz laş ma nın bo za ma dı ğı  bir şe yi –doğ ru 

ya da Tan rı ya da  ger çek de di ği miz bir şey, za ma nı ol ma yan 
bir va ro luş ha li– bul ma ara yı şı için de ol muş tur. 

‹n san hep şu so ru yu sor muş tur: Bü tün bun la rın an la mı 
ne dir? Ha ya tın bir an la mı var mı dır? ‹n san ha ya tın akıl al maz 
kar ma şa sı nı, vah şet le ri, is yan la rı, sa vaş la rı; di nin, ide olo ji le-
rin ve mil li ye tin ge tir di ği bilin me yen an laş maz lık la rı gör müş  
ve de rin, bit mek bil mez bir bo şa kü rek çek me his siy le ken di 
ken di ne sor muş tur: Ne yap ma lı? Ya şa mak de di ği miz bu şey 
ne dir? Öte sin de bir şey var mı dır? 

Ve hep ara yıp dur du ğu bu bin bir adı olan isim siz şe yi 
bu la ma yın ca da inanç ol gu su nu ge liş tir miş tir –bir kur ta rı cı ya 
ya da idea le du yu lan inanç– ve inanç da her za man şid de ti 
do ğu rur. 

Ya şam de di ği miz bu sü re ge len sa vaş ta, ye tiş ti ril di ği miz 
top lu mun özel lik le ri ne  bağ lı ola rak bir dav ra nış bi çi mi ge liş-
tir me ye ça lı şı rız, bu is ter ko mü nist bir top lum ol sun is ter söz-
de öz gür bir top lum; bel li bir dav ra nış stan dar dı nı bir Hin du, 
Müs lü man, Hıris ti yan ya da baş ka bir şe y o la rak sa hip ol du-
ğu muz ge le ne ği mi zin par ça sı ola rak ka bul le ni riz. Bi ze ne yin 
doğ ru ya da yan lış bir dav ra nış ol du ğu nu, ne yin doğ ru ya da 
yan lış bir dü şün ce ol du ğu nu baş ka la rı nın söy le me si ni bek le-
riz ve bu şab lo na uyar ken dav ra nış la rı mız ve dü şün ce ler imiz 
me ka nik bir hal alır, tep ki le ri miz oto ma tik le şir. Bu nu ken di-
miz de ko lay ca göz lem le ye bi li riz. 

Yüz yıl lar dır her şey bi ze öğ ret men le ri miz, yet ki li le ri miz, 
ki tap la rı mız, ev li ya la rı mız ta ra fın dan ha zır lok ma ola rak 
su nu luyor. “Ba na her şe yi an lat – dağ la rın, te pe le rin ve dün-
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ya nın ar dın da ne var?” di yo ruz ve on la rın ta nım la ma la rı 
bi zi tat min edi yor, bu da de mek olu yor ki ke li me le re da ya lı 
bir ya şam sü rü yo ruz ve ha ya tı mız sığ ve boş. Biz ikin ci el 
in san la rız. Ha ya tı mı zı bi ze an la tı lan lar la de vam et tir dik; ya 
he ves le ri mi zin ve eği lim le ri mi zin gös ter di ği yön de git tik 
ya da olay lar ve çev re ta ra fın dan da ya tı lan la rı ka bul et mek 
zo run da bı ra kıl dık. Bin bir çe şit te si rin ürü nü yüz ve içi miz de 
ye ni bir şey yok, ken di ba şı mı za keş fet ti ği miz hiç bir şey yok; 
öz gün, bo zul ma mış, le ke siz her han gi bir şey. 

Din bi lim ta ri hi bo yun ca di ni li der ler ta ra fın dan, ba zı 
iba det ler de bu lu nur, ba zı du ala rı ve ya man tra la rı tek rar lar, 
ba zı şab lon la ra uyar sak, ar zu la rı mı zı bas tı rır sak, dü şün ce-
le ri mi zi kon trol al tın da tu tar sak, tut ku la rı mı zı yü cel tir sek, 
is tek le ri mi zi sı nır lar sak, cin sel ar zu la rı mız dan uzak du rur-
sak zih ni miz  ve be de ni miz ye te rin ce acı çek tik ten son ra, bu 
kü çük ha ya tın öte sin de bir şey ler bu la ca ğı mız ko nu sun da 
te min edil dik. Ve din dar de nen mil yon lar ca in san da yüz yıl-
lar bo yu ay nen de nil di ği gi bi yap tı; kâh in zi va ya çe ki lip, çö le 
dağ la ra, bir ma ğa ra ya ya da elin de bir di len ci ta sıy la köy den 
kö ye do la şa rak, kâh gruplar ha lin de bir ma nas tı ra gi re rek, 
zi hin le ri ni, ön ce den be lir len miş bir şab lo na uydurmaya zor-
la dı lar. Ama acı çe ken bir zi hin, kı rık dö kük bir zi hin, bü tün 
kar ma şa lar dan uzak laş mak is te yen, dış dün ya yı inkâr et miş, 
di sip lin ve ita at yü zün den kö rel miş bir zi hin – böy le bir 
zi hin, ne ka dar uzun sü re arar sa ara sın, sa de ce ken di çar pı-
tıl mış ba kış açı sı na uyan şey ler bu la cak tır. 

Onun için, ben ce in sa nın en di şe, suç lu luk, kor ku ve re ka-
bet his le riy le do lu bu ya şa mın öte sin de bir şey olup ol ma-
dı ğı nı keş fet mek için ta ma men fark lı bir yak la şı ma sa hip 
ol ma sı şart. Ge le nek sel yak la şım, dış tan içe doğ ru iler le mek 
ve za man için de, pra tik ya pa rak ve bir şey ler den fe ra gat ede-
rek içi miz de ki o çi çe ğe, o iç gü zel li ği ne ve sev gi ye ya vaş ça 
ulaş mak tır – as lın da ken di ni dar ka fa lı, adi ve ba ya ğı ha le 
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ge ti re cek her şe yi yap mak de mek tir bu; azar azar soy mak; 
ace le et me mek; ya rın da olur, öbür ha yat ta da olur – ve in san 
en so nun da mer ke ze var dı ğın da ora da bir şey ol ma dı ğı nı 
gö rür çün kü zih ni ar tık ye ti le ri ni kay bet miş, kö rel miş ve his-
siz leş miş tir. 

Bu sü re ci göz lem le yin ce in san ken di ne so ru yor, bam baş ka 
bir yak la şım ola maz mı – ya ni iç ten dı şa doğ ru bir pat la ma 
müm kün de ğil mi?

Dün ya ge le nek sel yak la şı mı be nim ser ve ona gö re ha re ket 
eder. ‹çi miz de ki kar ma şa nın te mel ne de ni bir baş ka sı nın va at 
et ti ği ger çek li ği arı yor ol ma mız dır; bi ze hu zur lu bir ma ne-
vi ha ya tın gü ven ce si ni ve ren bi ri ni ro bot gi bi ta kip ede riz. 
Ço ğu muz za lim hü kü met le re ve dik ta tör lü ğe kar şıy ken bir 
baş ka sı nın zihnimizi ve ya şam bi çi mi mi zi çar pı tan oto ri te-
si ni, dik ta tör lü ğü nü iç ten içe ka bul et me miz ger çek ten de 
çok şa şır tı cı bir du rum dur. Do la yı sıy la, ru ha ni oto ri te ola rak 
ad lan dı rı lan her şe yi, bü tün tö ren le ri, ri tü el le ri ve dok trin le ri 
sa de ce ak lı mız da de ğil, ger çek ha yat ta da ta ma men red de-
der sek, tek ba şı mı za yız ve şim di den top lum la bir zıt laş ma 
içi ne gir mi şiz de mek tir; ar tık say gı de ğer in san lar ol du ğu muz 
gün ler ge ri de kal mış tır. Say gı de ğer bir in sa nın o son suz, 
sı nır sız ger çek li ğe yak laş ma sı müm kün de ğil dir. 

Böy le ce ta ma men yan lış bir şe yi –ge le nek sel yak la şı mı– 
red de de rek bir baş lan gıç yap mış bu lu nu yor su nuz ama onu 
sa de ce tepkisel ola rak red de der se niz için de kı sı lıp ka la ca ğı-
nız baş ka bir kı sır dön gü ya rat mış olur su nuz; ak lı nız dan bu 
red de di şin çok iyi bir fi kir ol du ğu nu ge çi rir ama bu ko nu da 
hiç bir şey yap maz sa nız, o nok ta dan ile ri gi de mez si niz. Ama 
bu yak la şı mı, ne ka dar ah mak ça ve ço cuk ça ol du ğu nu an la-
dı ğı nız için re de der si niz, öz gür ol du ğu nuz ve kork ma dı ğı nız 
için onu müt hiş bir akıl lı lık la red de der se niz, ken di içi niz de 
ve çev re niz de bü yük bir kar ga şa ya ne den olur su nuz ama 
say gın lık tu za ğın dan da kur tu lur su nuz. ‹ş te o za man ar tık 
bir şey le ri ara ma dı ğı nı zın far kı na va rır sı nız. Öğ ren me niz 
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ge re ken ilk şey de bu dur: Ara ma mak. Arar ken as lın da bü tün 
yap tı ğı nız vit rin le re bak mak tır.

Bir Tan rı nın ya da ha ki ka tin ya da ger çek li ğin –ya da her 
ne der se niz– olup ol ma dı ğı so ru su ki tap lar, ra hip ler, fi lo zof-
lar ya da kur ta rı cı lar ta ra fın dan as la ce vap la na maz. Siz den 
baş ka hiç kim se ve hiç bir şey bu so ru yu ce vap la ya maz, iş te 
bu yüz den ken di ni zi ta nı ma nız ge rek li dir. Toy luk an cak ken-
din den ta ma men bi ha ber ol mak tan do ğar. Ken di ni an la mak 
bil ge li ğin baş lan gı cı dır. 

Pe ki ‘ken din’ ne dir, bi rey ola rak ‘sen’ ne dir? Ben ce in san-
la bi rey ara sın da bir fark var. Bi rey ye rel bir var lık tır, bel li bir 
ül ke de ya şar, bel li bir kül tü re, top lu ma, di ne ait tir. ‹n san ye rel 
bir var lık de ğil dir. Her yer de dir. Bi rey ha yat de nen âle min 
sa de ce bel li bir kö şe sin de fa ali yet gös te rir se fa ali ye ti nin bü tün-
le hiç bir il gi si yok tur. Öy ley se par ça dan de ğil bü tün den bah-
set ti ği miz unu tul ma ma lı dır çün kü kü çük olan bü yük ola nın 
için de dir ama bü yük olan kü çük ola nın için de de ğil dir. Bi rey 
kü çük, şart lan mış, za val lı, he de fi ne ula şa ma mış bir var lık tır, 
kü çük Tan rı la rın dan ve kü çük ge le nek le rin den mem nun dur 
ama in sa nın ta sa sı dün ya da ki bü tün re fah, se fa let ve kar ma-
şa dır. 

Biz in san lar mil yon lar ca yıl dır na sıl sak yi ne öy le yiz: 
‹na nıl maz de re ce de aç göz lü, ha set do lu, sal dır gan, kıs kanç, 
ves ve se li ve ümit siz, ara da sı ra da da an lık ne şe ve sev gi 
pa rıl tı la rı sa çan var lık la rız. Nef ret, kor ku ve şef ka tin tu haf 
bir ka rı şı mı yız; hem şid de tiz hem de ba rış. Dı şa rı dan ba kı-
lın ca öküz ara ba sın dan jet le re doğ ru bir iler le me var ama 
psi ko lo jik an lam da bi rey hiç de ğiş me miş tir ve dün ya nın her 
ye rin de top lu mun ya pı sı nı ya ra tan bi rey ler dir. Dış ta ki sos yal 
ya pı bi zim in san ola rak kur du ğu muz iliş ki le rin psi ko lo jik iç 
ya pı sı nın bir so nu cu dur, çün kü bi rey in sa nın tüm de ne yim-
le ri nin, bil gi si nin ve dav ra nış la rı nın ürü nü dür. Her bi ri miz 
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geç mi şi için de ba rın dı ran bi rer de po yuz. Bi rey, bü tün in san 
ır kı nı için de ba rın dı ran in san dır. ‹n san lı ğın bü tün geç miş 
ta ri hi ben lik le ri miz de ya zı lı dır. 

‹çin de ya şa dı ğı nız güç, ma kam, pres tij, şöh ret, ba şa rı ve 
bun la rın dı şın da ki her şe yi ar zu la yan bu re ka bet çi kül tür-
de içi niz de ve dı şı nız da ne ler olup bi ti yor göz lem le yin– çok 
gu rur duy du ğu nuz o ba şa rı la rı, içer di ği her tür iliş ki de nef re-
te, düş man lı ğa, vah şe te ve bit mek bil me yen sa vaş la ra yol açan 
bir ça tış ma ba rın dı ran ya şa mak de di ği niz bu âle mi göz lem le-
yin. Bu alem, bu ha yat, bil di ği miz tek şey ve bu müt hiş va ro luş 
sa va şı nı an la ya ma dı ğı mız için do ğal ola rak on dan kor ku yor 
ve bin  bir çe şit kur naz ca yol bu lup on dan ka çı yo ruz. Bi lin me-
yen den de kor ku yo ruz; ölüm den, ya rı nın öte sin de bi zi ne le rin 
bek le di ğin den kor ku yo ruz. Ya ni bi li nen den de kor ku yo ruz, 
bi lin me yen den de. Gün lük ha ya tı mız bun dan iba ret ve için de 
umu da yer yok, do la yı sıy la her tür fel se fe, her te olo jik kav ram, 
sa de ce var ola nın ger çek li ğin den bir ka çış tan iba ret.

Sa vaş la rın, dev rim le rin, re form la rın, ka nun la rın ve ide-
olo ji le rin yol aç tı ğı bü tün gö rü nür de ki de ği şim ler, in sa nın ve 
do la yı sıy la da top lu mun te mel mi za cı nı de ğiş tir me ko nu sun-
da ta ma men ba şa rı sız ol du. Bu kor kunç de re ce de çir kin dün-
ya da ya şa yan in san lar ola rak, so ra lım ken di mi ze, bu re ka bet, 
vah şet ve kor ku ya da ya lı top lum so na ere bi lir mi? Ak lı mız-
dan ge çen bir fi kir ya da bir ümit de ğil, ger çek bir olay ola rak, 
in san zih ni ta ze, ye ni ve ma sum ola bi lir, ta ma men fark lı bir 
dün ya ya ra ta bi lir mi? Ben ce bu an cak her bi ri miz şu önem li 
ger çe ğin bi lin ci ne va rır sak müm kün olur: Dün ya nın ne re sin-
de ya şı yor sak ya şa ya lım ya da han gi kül tü re ait olur sak ola-
lım bi rey ola rak, in san ola rak dün ya nın ge nel du ru mun dan 
bü tü nüy le so rum lu yuz. 

Her bi ri miz, ken di ha yat la rı mız da ki sal dır gan lık, mil li yet-
çi li ği miz, ben cil li ği miz, Tan rı la rı mız, ön yar gı la rı mız ve ide al-
le ri miz –ki hep si de bi zi ayı ran fak tör ler dir– yü zün den bü tün 
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sa vaş lar dan so rum lu yuz. Ve an cak zih ni miz de de ğil sa hi den, 
aç ya da acı çek mek te ol du ğu mu zun far kı na va rır gi bi sa hi den, 
si zin ve be nim, bü tün bu sü re ge len ka os tan, dün ya da ki se fa let-
ten, gün lük ha ya tı mız da ona kat kı da bu lun du ğu muz, sa vaş la-
rı, ay rım la rı, çir kin li ği, vah şe ti ve aç göz lü lü ğüy le bu kor kunç 
top lu mun bir par ça sı ol du ğu muz için so rum lu ol du ğu mu zu 
id rak et ti ği miz de – an cak o za man ha re ke te ge çe ce ğiz. 

Ama ta ma men fark lı bir top lum ya rat mak için bir in san 
ne ya pa bi lir? Siz ve ben ne ya pa bi li riz? Ken di mi ze çok cid di 
bir so ru so ru yo ruz. Ya pı la bi le cek her han gi bir şey var mı? Ne 
ya pa bi li riz? Bi ri si bi ze söy le ye cek mi? Bu nu bi ze söy le yen ler 
ol du za ten. Bu ko nu la rı biz den da ha iyi bil me si ge re ken söz de 
ru ha ni li der ler, bi zi eğip bü ke rek, şe kil len di rip ye ni bir ka lı ba 
sok ma ya ça lı şa rak bunu söy le di ler; bu şe kil de pek de bir ye re 
va ra ma dık; gör müş ge çir miş, eği tim li adam lar da söy le di ler 
ve o da bi zi da ha ile ri gö tür me di. Bi ze bü tün yol la rın ger çe-
ğe çık tı ğı söy len di –si zin bir Hin du ola rak iz le ye ce ği niz bir 
yol var dır, bir baş ka sı nın Hı ris ti yan ola rak, baş ka bi ri nin de 
Müs lü man ola rak ve hep si ay nı ka pı da bu lu şur– ki dik kat li-
ce dü şü nür se niz bu apa çık bir saç ma lık tır. Ger çe ğe gi den bir 
yol yok tur, ger çe ğin gü zel li ği de bu ra da dır za ten, o ya şa yan 
bir şey dir. Ölü bir şe ye gi den bir yol var dır çün kü o du ra-
ğan dır ama ger çe ğin, ya şa yan, ha re ket eden, bel li bir yer de 
dur ma yan, hiç bir ta pı nak ta, ca mi de ya da ki li se de bu lun ma-
yan, hiç bir di nin, öğ ret me nin, fi lo zo fun, hiç kim se nin si ze 
yo lu nu gös te re me ye ce ği bir şey ol du ğu nu an la dı ğı nız da iş te 
o za man bu ya şa yan şe yin as lın da siz ney se niz o ol du ğu nu 
–öf ke niz, vah şe ti niz, şid de ti niz, ümit siz li ği niz, ya şa dı ğı nız 
acı ve ke der– da an lar sı nız. Ger çek bü tün bun la rı an la mak ta 
giz li dir ve ger çe ği an cak ha ya tı nız da ki bu say dı ğım şey le-
re han gi göz le ba ka ca ğı nı zı bi lir se niz an la ya bi lir si niz. Bu 
un sur la ra da bir ide olo ji nin, söz cük ler den örül müş bir per de-
nin, umut la rın ve kor ku la rın ar ka sın dan ba ka maz sı nız. 
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