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ALDOUS HUXLEY’N‹N ÖNSÖZÜ

‹nsan ayn› anda iki dünyada birden yaflayan amfibi bir
canl›d›r – verilmifl olanla ev yap›m› olan; madde, hayat
ve bilincin dünyas›, sembollerin dünyas›. Düflünürken

çok çeflitli semboller kullan›r›z – dilbilimsel, matematiksel,
görsel, müzikal, törensel. Bu tür semboller olmasa sanat, bi-
lim, kanun, felsefe olmazd›, medeniyetin en geliflmemifl un-
surlar› bile olmazd›: di¤er bir deyiflle hayvandan ibaret
olurduk.

Öyleyse semboller vazgeçilmezdir. Ama semboller –kendi
ça¤›m›z›n ve di¤er bütün ça¤lar›n tarihlerinin apaç›k ortaya
koydu¤u üzere– ayn› zamanda ölümcül de olabilirler. Örne-
¤in bir yanda bilim, di¤er yanda siyaset ve din alanlar›n› dü-
flünün. ‹lkinde, bir grup sembolü temel al›p düflünerek ve on-
lara göre hareket ederek, bir derece de olsa do¤a kuvvetleri-
ni anlamay› ve denetlemeyi baflarm›fl bulunuyoruz. ‹kincisin-
de ise bir grup sembolü temel al›p düflünerek ve onlara göre
hareket ederek bu kuvvetleri toplu katliam ve toplu intihar
araçlar› olarak kullan›yoruz. ‹lk örnekte aç›klay›c› semboller
iyi seçilmifl, dikkatle tahlil edilmifl ve fiziksel dünyan›n ger-
çeklerine ad›m ad›m uyarlanm›flt›r. ‹kinci örnekte bafltan
yanl›fl seçilen semboller derinlemesine bir analize hiç tabi tu-
tulmam›fl ve insan hayat›n›n yeni gerçekleriyle uyum sa¤la-
yacak flekilde hiç yeniden formüle edilmemifltir. Daha da kö-
tüsü, bu yan›lt›c› semboller, sanki gizemli bir flekilde, iliflkin
olduklar› gerçeklerden daha gerçekmifl gibi her yerde hiç de
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hak etmedikleri bir sayg› görmüfllerdir. Din ve siyaset çerçe-
vesinde kelimeler fleylerin veya olaylar›n “yetersiz” temsilci-
leri olarak görüleceklerine, fleyler ve olaylar kelimelerin tem-
silcileri olarak görülür.

Bugüne dek semboller sadece, çok önemli oldu¤unu dü-
flünmedi¤imiz alanlarda gerçekçi bir flekilde kullan›ld›. Daha
derindeki dürtülerimizi içeren her durumda ›srarla semboller
kulland›k, sadece gerçekçi olmayan bir flekilde de¤il, putpe-
restçe, hatta delice. Sonuçta zalimlerin bile öfkenin, arzunun
veya korkunun doru¤undayken k›sa süreli¤ine gerçeklefltir-
dikleri eylemleri uzun zaman boyunca so¤ukkanl›l›kla icra
ettik. Sembolleri kulland›klar› ve onlara tapt›klar› için insan-
lar idealist olabilirler; ve idealist olunca, hayvanlarda zaman
zaman görülen açgözlülü¤ü Rhodes’›n ya da J. P. Morgan’›n
flaflaal› emperyalizmine; zorbal›k sevdas›n› Stalinizme veya
‹spanyol Engizisyonu’na; bölgelerini sahiplenme özelli¤ini
milliyetçili¤in planl› hezeyanlar›na dönüfltürebilirler. Neyse
ki hayvanlarda zaman zaman görülen sevecenli¤i de Eliza-
beth Fry’›n veya Vincent de Paul’un yaflam boyu süren hay›r-
severli¤ine; hayvanlar›n efllerine ve yavrular›na zaman za-
man duydu¤u sevgiyi, öteki türden, y›k›c› idealizmin sonuç-
lar›ndan dünyay› kurtaracak kadar güçlü oldu¤unu flu ana
dek göstermifl olan, o makul ve inatç› iflbirli¤ine dönüfltürebi-
lirler. Bu iflbirli¤i dünyay› kurtarmaya devam edebilecek mi?
Bu soru cevaplanamaz. Tek söyleyebilece¤imiz, milliyetçi
idealistlerin elinde atom bombas› varken, iflbirli¤ine aç›k ve
hay›rsever idealistlerin flans›n›n keskin bir düflüfle geçti¤i.

En iyi yemek kitab› bile en kötü yeme¤in yerini tutamaz.
Bu yeterince aç›k bir gerçek gibi görünüyor. Ama ça¤lar bo-
yunca en bilge filozoflar, en e¤itimli ve keskin zekâl› ilahiyat-
ç›lar tamamen sözel olan yap›lar› gerçeklerle özdefllefltirme
veya daha da vahimi, sembollerin, temsil ettikleri fleylerden
daha gerçek olduklar›n› sanma gibi büyük yan›lg›lara düfl-
müfllerdir. Onlar›n bu kelimelere tap›nma eylemleri protesto-

‹lk ve Son Özgürlük
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suz kalmam›flt›r. Aziz Paul, “Sadece ruh hayat verir, harf öl-
dürür,” der. Eckhart, “Neden Tanr›dan bahsediyorsunuz?”
diye sorar, “Tanr› hakk›nda ne söylerseniz yanl›flt›r.” Dünya-
n›n öbür ucunda Mahayana sutralar›ndan birinin yazar›, “Bu-
da, gerçe¤i kendi içinizde anlaman›z gerekti¤ini görmüfl, onu
asla vaaz etmemifltir,” der. Bu tür sözler son derece y›k›c› ola-
rak görüldü ve “sayg›de¤er” insanlar onlara kulak asmad›lar.
Kelimelerin ve sembollerin tuhaf bir biçimde, putperestçe
afl›r› önemsenmesi hiç durmadan devam etti. Dinler düflüfle
geçti; ama inançlar› formüle etme ve dogmalara inanmaya
zorlama, o eski al›flkanl›k, ateistler aras›nda bile varl›¤›n› sür-
dürdü.

Yak›n zamanda mant›kç›lar ve anlambilimciler, insanla-
r›n düflüncelerine temel ald›klar› sembollerin çok derin bir
analizini yapt›lar. Dilbilim bir bilim dal› haline geldi, hatta
müteveffa Benjamin Whorf’un meta-dilbilim dedi¤i bir
ders bile söz konusu. Bütün bunlar çok iyi; ama yeterli de-
¤il. Mant›k ve anlambilim, dilbilim ve meta-dilbilim – bun-
lar tamamen entelektüel bilim dallar›. Kelimeleri objeler,
süreçler ve olaylarla iliflkilendirmenin –do¤ru ya da yanl›fl
olsun, anlaml› ya da anlams›z – çeflitli yollar›n› analiz eder-
ler. Ama bir yanda psikolojik ve fiziksel bütünlü¤ü içinde,
öte yanda –bilgiden ve sembollerden oluflan– iki ayr› dün-
yas› içinde insan›n temel iliflki sorunu konusunda yol gös-
termezler.

Her yerde ve tarihin her döneminde, bu sorun bireysel
olarak erkekler ve kad›nlar taraf›ndan tekrar tekrar çözül-
müfltür. Bu bireyler, konufltuklar›nda ve yazd›klar›nda bile
bir sistem yaratmam›fllard›r – çünkü her sistemin, sembolle-
ri fazla ciddiye almaya, kelimelere sözümona temsil ettikle-
ri gerçekliklerden daha fazla dikkat etmeye yönlendiren bi-
rer ayart›c› oldu¤unu biliyorlard›. Amaçlar› her derde deva
haz›r aç›klamalar sunmak de¤ildi; insanlar› kendi hastal›k-
lar›n› teflhis etmeye ve iyilefltirmeye teflvik etmek, insan›n
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sorununun ve çözümünün do¤rudan tecrübe edilmesini
sa¤lamakt›.

Okuyucu, Krishnamurti’nin yaz›lar›ndan ve kaydedilmifl
konuflmalar›ndan seçmelerden oluflan bu kitapta, insan›n te-
mel sorununun aç›k ve ça¤dafl bir ifadesini ve onu çözülebi-
lece¤i tek flekilde –kendisi için ve kendisi taraf›ndan– çözme
davetini bulacakt›r. Ço¤u kiflinin inançlar›n› çaresizce ba¤la-
d›¤› kolektif çözümler asla yeterli de¤ildir. “‹çimizde ve do-
lay›s›yla dünyada varolan sefaleti ve karmaflay› anlamak için
önce kendi içimizde netli¤i bulmal›y›z. Bu netlik do¤ru dü-
flünme sonucunda ortaya ç›kar. Bu netlik örgütlenemez çün-
kü baflka bir fleyle de¤ifltirilemez. Örgütlü grup düflüncesi sa-
dece tekrarlay›c›d›r. Netlik sözlü iddian›n de¤il, kendini bil-
menin ve do¤ru düflünmenin sonucudur. Do¤ru düflünme
zekân›n bir sonucu veya sadece gelifltirilmesi de¤ildir, ne ka-
dar de¤erli ve asil olursa olsun flablonlara uymak da de¤ildir.
Do¤ru düflünme kendini bilmeyle gelir. Kendinizi anlama-
dan düflünceyi temellendiremezsiniz; kendinizi bilmeden,
düflündü¤ünüz fley gerçek de¤ildir.”

Bu esas tema, Krishnamurti taraf›ndan paragraflar bo-
yunca gelifltiriliyor. “‹nsan için umut vard›r; umut toplum-
da, sistemlerde, örgütlü dinlerde de¤il, sizde ve bendedir.”
Örgütlü dinler, arabulucular›yla, kutsal kitaplar›yla, dogma-
lar›yla, hiyerarflileri ve ritüelleriyle, temel probleme yanl›fl
bir çözüm sunar. “Bhagavad Gita’dan veya ‹ncil’den veya bir
Çin kutsal metninden al›nt› yapt›¤›n›z zaman sadece tekrar
etmifl olursunuz, de¤il mi? Ve tekrar etti¤iniz fley gerçek de-
¤ildir. Bir yaland›r; çünkü gerçek tekrar edilemez.” Bir yalan
geniflletilebilir, ileri sürülebilir ve tekrar edilebilir; oysa bu,
gerçek için söz konusu de¤ildir; gerçe¤i tekrar etti¤iniz za-
man gerçek, gerçek olmaktan ç›kar. ‹flte bu nedenle kutsal ki-
taplar önemsizdir. ‹nsan, varl›¤›n›n dayand›¤› sonsuz gerçe-
¤e bir baflkas›n›n sembollerine inanarak de¤il, kendini bile-
rek ulafl›r. Herhangi bir sembol sisteminin tam yeterlili¤ine
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ve üstün de¤erine duyulan inanç, insan› özgürlü¤e de¤il ta-
rihe, eski facialar›n tekrarlanmas›na götürür. “‹nanç kaç›n›l-
maz olarak ay›r›r. Bir inanc›n›z varsa veya belirli bir inançta
güvence ar›yorsan›z, baflka tür bir inançta güvence arayan-
lardan ayr›l›rs›n›z. Tüm örgütlü inançlar kardefllik vaazlar›
verseler de hepsi ayr›m üzerine kuruludur.” Bilgiden ve
sembollerden oluflan iki dünyayla iliflki sorununu baflar›yla
çözmüfl bir insan, inançlar› olmayan bir insand›r. Gündelik
yaflamsal sorunlar› hakk›nda, amaçlar›na hizmet eden ama
herhangi bir araç veya aletten daha fazla ciddiye al›nmayan
bir dizi ifle yarar teorisi vard›r. Etraf›ndaki canl›lar ve onla-
r›n dayand›klar› gerçeklik konusunda sevgi ve kavray›fla sa-
hiptir. Krishnamurti’nin “hiçbir kutsal kitab›, Bhagavad Gi-
ta’y› da Upanifladlar’› da okumam›fl” olmas›n›n nedeni kendi-
ni inançlardan korumakt›r. Di¤erlerimiz kutsal kitaplar› bile
okumay›z; en sevdi¤imiz gazeteleri, dergileri ve dedektif hi-
kâyelerini okuruz. Bu da ça¤›m›zdaki krize sevgi ve kavra-
y›flla de¤il “formüllerle, sistemlerle” yaklaflt›¤›m›z anlam›na
gelir – üstelik oldukça yavan formül ve sistemlerle. Ama “iyi
niyetli insanlar›n formülleri olmamal›”; çünkü formüller ka-
ç›n›lmaz olarak “körlemesine düflüncelere” götürür. Formül
ba¤›ml›l›¤› neredeyse evrenseldir. Kaç›n›lmaz olarak böyle-
dir; çünkü “yetifltirilme sistemimiz nas›l düflünmemiz gerek-
ti¤i üzerine de¤il, ne düflünmemiz gerekti¤i üzerine kuru-
lu”. Hepimiz birer örgütün inanan ve aktif üyeleri olarak ye-
tifltiriliriz: Komünist, H›ristiyan, Müslüman, Hindu, Budist,
Freudyen... Dolay›s›yla da “her zaman yeni olan zorluklara
eski bir modele uygun tepki verirsiniz; onun için de tepkini-
zin hiçbir geçerlili¤i yoktur; tepkiniz ne yenidir ne de taze.
Bir Katolik veya Komünist olarak tepki verirseniz flablonlu
bir düflünceye göre tepki verirsiniz, öyle de¤il mi? Onun için
tepkinizin hiçbir manas› yoktur. Bu sorunu yaratan da Hin-
du, Müslüman, Budist, H›ristiyan de¤il mi? Yeni din nas›l
devlete tap›nmaysa eski din de bir fikre tap›nmayd›.” Bir
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zorlu¤a eski flartlanmalar›n›zla tepki verirseniz, yeni zorlu-
¤u anlayamazs›n›z. Dolay›s›yla “yeni zorlukla bafl etmek
için insan›n yapmas› gereken, üzerindekileri tamamen at-
mak, arka plan›ndan bütünüyle kurtulmak ve zorlukla yep-
yeni bir biçimde yüzleflmektir. Baflka bir deyiflle, semboller
asla dogma seviyesine yükseltilmemeli, hiçbir sistem de ge-
çici bir rahatl›ktan fazla bir fley olarak görülmemelidir. For-
müllere olan inanç ve o inançlara göre hareket etmek bizi so-
runumuzun çözümüne götürmez. “Ancak kendimizi yarat›-
c› bir biçimde anlayarak yarat›c› bir dünyan›n, mutlu bir
dünyan›n, içinde fikirlerin olmad›¤› bir dünyan›n varolmas›-
n› sa¤layabiliriz.” ‹çinde fikirlere yer olmayan bir dünya,
mutlu bir dünya olurdu çünkü insanlar› yersiz davran›fllar-
da bulunmaya zorlayan güçlü flartlay›c› etkenlerin, en kötü
suçlar› hakl› ç›karmakta, en büyük ahmakl›klar› ayr›nt›l› bir
flekilde makul k›lmakta kullan›lan kutsal dogmalar›n olma-
d›¤› bir dünya olurdu.

Bize nas›l düflünece¤imizi de¤il, ne düflünece¤imizi ö¤-
reten bir e¤itim rahip ve ö¤retmenlerden oluflan bir yöneti-
ci s›n›f›na davetiye ç›karan bir e¤itimdir. Oysa “birilerine li-
derlik etme düflüncesi bile antisosyaldir ve ruhanili¤e ayk›-
r›d›r”. Liderlik, yönetenin güç ihtiras›n› tatmin eder; yöneti-
lenler içinse kesinlik ve emniyet arzusunun tatminini sa¤-
lar. Guru bir tür uyuflturucu görevi görür. Ama “Sen ne ya-
p›yorsun? Bize guruluk yapm›yor musun?” diye de sorulabi-
lir. Krishnamurti’nin yan›t› flöyledir; “Kesinlikle size guru-
luk yapm›yorum çünkü öncelikle, size tatmin sa¤lam›yo-
rum. Size her an ya da her gün ne yapman›z gerekti¤ini söy-
lemiyorum, sadece bir fleye dikkatinizi çekiyorum; ister al›r-
s›n›z ister almazs›n›z, o size ba¤l›d›r, bana de¤il. Sizden hiç-
bir fley talep etmiyorum; ne ibadetinizi, ne iltifatlar›n›z›, ne
hakaretlerinizi, ne de Tanr›lar›n›z› talep ediyorum. “Bu ger-
çek; ister al›n ister almay›n,” diyorum. Ço¤unuz da almaya-
caks›n›z, elbette onda tatmin bulamad›¤›n›z için.”
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Krishnamurti’nin sundu¤u fley tam olarak nedir? ‹stersek
alabilece¤imiz ama büyük ihtimalle b›rakmay› tercih edece-
¤imiz fley nedir? Gördü¤ümüz üzere, bir inançlar sistemi, bir
dogmalar listesi, bir dizi haz›r görüfl ve ideal de¤ildir. Lider-
lik, meditasyon, ruhani yönlendirme, hatta bir örnek bile de-
¤ildir. Ayin de¤ildir, kilise de¤ildir, bir flifre de¤ildir ya da
herhangi bir tür ilham verici safsata de¤ildir.

Öz-disiplin olabilir mi? Hay›r, çünkü kat› gerçeklerle yüz-
leflirsek, öz-disiplin, sorunumuzu çözebilece¤imiz yol de¤il-
dir. Çözümü bulmak için zihin kendini gerçekli¤e açmal›, ön-
yarg›lar ve s›n›rlamalar olmaks›z›n iç ve d›fl dünyalar›n belir-
lenmiflli¤iyle yüzleflmelidir (Tanr›ya hizmet tam özgürlük-
tür. Di¤er taraftan, tam özgürlük Tanr›ya hizmettir). Terbiye
olurken zihin köklü bir de¤iflim geçirmez, benlik eski benlik-
tir ama “ba¤l›d›r, denetim alt›ndad›r”.

Öz-disiplin de Krishnamurti’nin sunmad›¤› fleyler listesine
dahildir. O zaman Krishnamurti’nin sundu¤u fley dua m›d›r?
Cevap yine olumsuz. “Dua size arad›¤›n›z cevab› verebilir;
ama o cevap bilinçalt›n›zdan ya da bütün isteklerinizin genel
haznesinden, deposundan geliyor olabilir. O cevap Tanr›n›n
dingin sesi de¤ildir.” Krishnamurti flöyle devam ediyor, “Du-
a etti¤iniz zaman ne olur düflünün. Baz› cümlelerin devaml›
tekrar edilmesi ve düflüncelerinizin denetlenmesi sayesinde
zihin sessizleflir, de¤il mi? En az›ndan bilinçli zihin sessizleflir.
H›ristiyanlar›n yapt›¤› gibi diz çökersiniz ya da Hindular gibi
oturursunuz ve tekrar edip durursunuz ve o tekrarlama saye-
sinde zihin sessizleflir. O sessizlikte bir ima vard›r. U¤runa
dua etti¤iniz o fleyle ilgili ima, bilinçalt›ndan geliyor olabilir
ya da hat›ralar›n›z›n verdi¤i tepki olabilir. Ama gerçekli¤in
sesi de¤ildir flüphesiz; çünkü gerçekli¤in sesi size gelmelidir;
ona müracaat edemez, ona dua edemezsiniz. Puja, bhajan ya
da baflka fleyler yaparak, ona çiçek vererek, onu teskin ederek,
kendinizi bask›layarak veya baflkalar›n› taklit ederek küçük
kafesinize girmeye onu ikna edemezsiniz. Kelimeleri tekrar
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ederek zihni sessizlefltirme ve o sessizlikte tüyolar alma hile-
sini ö¤rendikten sonra tehlike –o tüyolar›n nereden geldi¤inin
tamamen bilincinde olmad›¤›n›z sürece– oraya tak›l›p kalma-
n›zd›r, o zaman dua gerçeklik aray›fl›n›n yerini al›r. ‹stedi¤iniz
fleyi al›rs›n›z; ama o gerçek de¤ildir. ‹sterseniz ve ricada bulu-
nursan›z onu elde edersiniz ama sonunda bedelini ödersiniz.”

Duadan yogaya geçiyoruz ve yogan›n da Krishnamurti’nin
sunmad›¤› fleylerden biri oldu¤unu görüyoruz. Çünkü yoga
konsantrasyondur, konsantrasyon da d›fllamad›r. “Seçti¤iniz
bir düflünceye konsantre olarak bir direnifl duvar› örersiniz ve
di¤er tüm düflünceleri uzaklaflt›rmaya çal›fl›rs›n›z.” Meditas-
yon olarak adland›r›lan fley asl›nda ço¤unlukla “direnifl gelifl-
tirme, seçti¤iniz bir fikre d›fllay›c› bir flekilde konsantre ol-
ma”d›r. Ama seçmenizi sa¤layan nedir? “Bu iyidir, do¤rudur,
asildir ve di¤erleri de¤ildir demenizi sa¤layan nedir? Bu seçi-
min zevke, ödüle veya baflar›ya dayal› oldu¤u aç›kt›r; ya da bu
seçim sadece insan›n flartlanmas›n›n veya geleneklerin bir tep-
kisidir. Neden seçersiniz ki? Neden her düflünceyi incelemez-
siniz? Pek ço¤uyla ilgilenirken neden tek birini seçesiniz ki?
Neden ilgi duydu¤unuz her fleyi incelemeyesiniz? Direnifl ya-
ratmak yerine, neden kendini belli ettikçe her ilgi alan›na e¤il-
meyesiniz, neden sadece bir fikre, bir ilgi alan›na yo¤unlaflas›-
n›z? Sonuçta birçok ilgi alan›ndan olufluyorsunuz, bilinçli ve
bilinçsiz birçok maskeniz var. Birini seçip di¤erlerini atmak ni-
ye, ki di¤erleriyle mücadele ederken bütün enerjinizi harcar,
böylece direnifl, çat›flma ve sürtüflme yarat›rs›n›z. Oysa her dü-
flünceyi belirdikçe de¤erlendirirseniz –sadece birkaç düflünce-
yi de¤il her düflünceyi– o zaman d›fllama olmaz. Ama her dü-
flünceyi incelemek yorucu bir fleydir. Çünkü siz bir düflünceye
bakarken bir baflkas› araya girer. Ama hükmetmeden ve hakl›
ç›karmaya çal›flmadan fark›nda olursan›z, o düflünceye sadece
bakt›¤›n›zda baflka bir düflüncenin araya girmedi¤ini görürsü-
nüz. Ancak k›nad›¤›n›z, karfl›laflt›rd›¤›n›z, tahmin etti¤inizde
di¤er düflünceler iflin içine girer.”
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