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“İn san ha ki ka ti bul mak is ti yor sa, tüm dog ma lar dan, tüm ko şul lan
dır ma lar dan, tüm inanç lar dan, bo yun eğ di ren tüm oto ri te ler den 
tü müy le arın mış ol ma lı dır; ya ni as lın da, tam an la mıy la ba ğım sız 
ol ma lı dır ve bu ol duk ça güç tür…”



ÖNSÖZ

B a ğım sız ol mak, yoz laş ma mış, ma sum, tüm ge le nek ler
den, dog ma lar dan, fi kir ler den, baş ka la rı nın ne de di ğin
den vs. kop muş ol mak de mek tir. Böy le bir zi hin ara maz 

çün kü ara ya cak bir şey yok tur; böy le bir zi hin öz gür ol du ğu için 
is tek ten, ha re ket ten arın mış tır, ta ma mıy la dur gun dur. Ama bu ha le 
eri şi le mez; bu di sip lin le sa tın ala bi le ce ği niz bir şey de ğil dir, sek si 
bı rak tı ğı nız da ya da bir tür yo ga yap tı ğı nız da or ta ya çı kı ver mez. O, 
an cak özün, “ben”in ken di si ni gün lük fa ali yet ler de hem bi linç hem 
bi lin çal tı yo luy la gös te ren iş le yiş bi çim le ri an la şıl dı ğın da or ta ya 
çı kar. Önem li olan, in sa nın ko şul lan dı rıl mış olan, top lu mun, di nin, 
çe şit li et ki le rin, iz le nim le rin, anı la rın ürü nü olan bi lin cin tüm 
içe ri ği ni ken di si için an la ma sı dır; di ğer le ri öy le bu yur du ğu için 
de ğil. Önem li olan, in sa nın tüm bu ko şul lan dır ma la rı an la ma sı ve 
on lar dan kur tul ma sı dır. Ama “Nasıl kurtulacağım?” sorusunun 
bir ya nı tı yok tur. Eğer na sıl kur tu la ca ğı nı zı so ru yor sa nız, din le mi
yor su nuz de mek tir.

Bu söz ler, ge le nek sel ola rak ma ne vi iler le me, za man la 
ula şı lan ba şa rı ve ona ulaş ma yön tem le ri fik ri ne ko şul lan-
dı rıl mış in san bi lin ci nin iz le di ği akı ma mey dan oku yor. 
De rin ler de ya tan bir ko şul lan dır ma dan do ğan, iç sel ya şam 
için so ru lan na sıl so ru su na ve onun do ğal so nuç la rı na ya ni 
ma ne vi oto ri te ye, inan ca, uyum cu lu ğa, ken di ni ara ma fik ri ne 
mey dan oku yor. Bu ko nuş ma lar, in sa nın na sıl ol du ğu nu ya ni 
ol du ğu gi bi na sıl ol du ğu nu, gün lük ha ya tın ak tif an la rın da 
an la ma sı na vur gu ya pı yor; kül tü rel de ğer le rin, di ni ide al le-
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rin ya da ki şi sel ge le cek ta sa rı la rı nın be lir le di ği şek liy le na sıl 
ol ma sı ge rek ti ği ne de ğil. Böy le ke şif ler an la şıl mak is ter ler, 
bu met nin doğ ru ka bul edil me si ni de ğil. Bu ko nuş ma la rın 
so nun cu sun da, bir aç ma za düş müş olan din le yi ci ler den bi ri, 
“Şim di ne ola cak?” di ye so rar. Hiç bir ha ri ta da ol ma yan böy-
le si ne bir de ni ze açı lır ken, bu ce va bın üze rin de dü şün mek 
ye rin de ola cak tır.

Be nim öğ re ti le ri mi mi de ni yor su nuz, yok sa ken di ni zi mi? 
Uma rım ara da ki far kı gö rü yor su nuz dur. Eğer be nim söy le dik le
ri mi de ni yor sa nız, o za man, “Şim di ne ola cak?” nok ta sı na be nim 
ulaş tı ğı mı san dı ğı nız bir so nu ca ulaş ma ya ça lış tı ğı nız için gel miş 
ola cak sı nız. Ben de siz de ol ma yan bir şey ol du ğu nu ve eğer söy le
dik le ri mi uy gu lar sa nız si zin de onu el de ede ce ği ni zi sa nı yor su nuz 
ve ço ğu mu zun yap tı ğı şey de bu dur. Bu şey le re ti ca ret man tı ğıy la 
yak la şı yo ruz: Şu nu al mak için bu nu ya pa ca ğım. Bir şey el de et mek 
için iba det ede ce ğim, me di tas yon ya pa ca ğım, kur ban ke se ce ğim. 

Ya ni be nim söy le dik le ri mi uy gu la mı yor su nuz. Be nim söy le ye
ce ğim bir şey yok. Da ha doğ ru su, tek söy le di ğim şu: Ken di zih ni ni zi 
göz lem le yin, onun ne ka dar de rin le re ine bi le ce ği ni… Do la yı sıy la 
öğ re ti le rin de ğil, si zin önem li ol du ğu nu zu gö rün. Bu sa bah an lat
ma ya ça lış tı ğım gi bi, ken di dü şün ce bi çim le ri ni zi ve dü şün me nin 
ne de mek ol du ğu nu an la ma nız önem li. Ve eğer ken di dü şün ce ni zi 
ger çek ten göz lem ler, iz ler, de ner, keş fe der, bı ra kır ve top la dı ğı nız 
her şe yin kar şı sın da her gün kör, sa ğır, dil siz olur sa nız, o za man, 
“Şim di ne ola cak?” so ru su nu as la sor maz sı nız.

Bu se kiz ko nuş ma, 1955 ya zın da, Ca li for ni a’nın Ojai va di-
sin de me şe ağaç la rı nın göl ge sin de, yak la şık bir kaç yüz ki şi lik 
bir din le yi ci kit le si nin önün de, ön ce den ha zır lan mış not lar 
ol ma dan, ya pıl mış tır. Krish na mur ti, va di ye ilk ola rak 1922 
yı lın da gel miş ve ko nuş ma la rı nı yap mak için baş ka yer le re 
se ya hat et me di ği za man lar da, 1986’da ki ölü mü ne dek ora da 
ya şa mış tır. Krish na mur ti, 91 ya şın da, bu gün Oja i’de ki To pa 
To pa da ğı nın ka ya lık etek le rin de ki Krish na mur ti Ar şiv le-
ri’nin bi ti şi ğin de bu lu nan Pi ne Cot ta ge’da öl dü. Ko nuş ma-

ÖnsözZihinsel Kurtuluş
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la rı nı, ya zı la rı nı ve di ya log la rı nı mu ha fa za et mek ve in san-
la ra ulaş tır mak için dün ya ça pın da pek çok va kıf kur du. Bu 
ba sı mın ger çek leş ti ği ta rih iti ba riy le, da ha faz la bil giy le ses, 
gö rün tü ve me tin dos ya la rı na jkrish na mur ti.org ad re sin den 
ula şı la bi lir.

9
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“Zi hin tüm ko şul lan dır ma lar dan arın dı ğın da, ha ki ka tin, Tan rı nın 
ya da ne der se niz onun, ya ra tı cı lı ğı nın doğ du ğu nu gö re cek si niz 
ve an cak böy le bir zi hin, dur mak sı zın bu ya ra tı cı lı ğı de ne yim le yen 
bir zi hin fark lı bir ba kış, fark lı de ğer ler, fark lı bir dün ya mey da na 
ge ti re bi lir.”





OAK GRO VE’DA ‹LK KO NUŞ MA
6 Ağus tos 1955

D ün ya nın dört bir ya nın da pek çok cid di so run la kar-
şı kar şı ya yız ve re fah dev let le ri ku ru la bi lir, si ya set-
çi ler –müt hiş bir üre tim hacmine sahip ve mut lu bir 

ge le cek va at eden böy le bir ül ke de ki eko no mik gö nenç sa ye-
sin de– in san la rın söz de ba rış için de bir ara da ya şa ma sı nı sağ-
la ya bi lir se de, ben so run la rı mı zın öy le ko lay lık la çö zü le bi le-
ce ği ni san mı yo rum. Bu prob lem le rin çö zül me si ni is ti yo ruz ve 
çö zü mü baş ka la rın da arı yo ruz –din âlim le rin de, ana list ler de, 
li der ler de– ya da ge le nek le re yas la nı yor, çe şit li ki tap la ra ve fel-
se fe le re baş vu ru yo ruz. Ve ben, siz le rin de bu yüz den bu ra da 
ol du ğu ka nı sın da yım: Ne yap ma nız ge rek ti ği söy len sin di ye. 
Ya da izah la rı din le ye rek he pi mi zin kar şı laş tı ğı so run la rı kav-
ra ma yı umu yor su nuz. Fa kat ben ce, pek al dı rış et mek si zin, bir 
iki ko nuş ma ya şöy le bir ku lak ka bar ta rak önü müz de du ran bir 
sü rü so ru nu kav ra ma nı za reh ber lik edi le ce ği ni sa nı yor sa nız 
bü yük bir ha ta yap mış olur su nuz. Kar şı laş tı ğı mız so run la rı 
yal nız ca söz cük le re dö ke rek ve ya dü şün sel açı dan açık la mak-
la ye tin mek ni ye tin de de ği lim. Ak si ne, bu ko nuş ma lar da, tüm 
bu so run la rı böy le si ne kar ma şık, böy le si ne ıs tı rap ve ri ci ve 
üzü cü kı lan te mel ne de nin çok da ha de rin le ri ne in mek ça ba-
sın da ola ca ğız. 

Lüt fen, söz cük le re ta kıl ma dan ve bir iki cüm le ye ve ya 
dü şün ce ye iti raz et me den din le me sab rı nı gös te rin. Ger-
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çe ği bul mak is te yen bi ri nin müt hiş bir sab rı ol ma lı. Ço ğu-
muz iler le mek, bir so nu ca var mak, ba şa rı ya, he de fe, bel li 
bir mut lu luk ha li ne ulaş mak ya da zih nin sa rı la bi le ce ği bir 
de ne yim ya şa mak için sa bır sız lık gös te ri yo ruz. Ama ge rek li 
olan, ben ce, so nu ol ma yan bir ara yı şa ye te cek ka dar sa bır 
ve se bat tır. Ço ğu muz ara yış için de yiz; bu yüz den bu ra da-
yız ama ara yı şı mız, bir şey ler, bir so nuç, bir he def, mut lu, 
hu zur lu ola bi le ce ği miz bir va ro luş ha li bul mak is te me miz 
yü zün den ya ni ne yi ara dı ğı mız za ten bel li, de ğil mi? Arar-
ken, is te di ği miz bir şe yi arı yo ruz ya ni ara yı şı mız, çer çe ve si 
ha li ha zır da bel li olan, ön ce den be lir len miş ve do la yı sıy la 
da ar tık ara yış ol mak tan çık mış olan bir ara yış. Ben ce bu nu 
an la mak çok önem li. Zi hin, bel li bir ha li, bir so ru nun çö zü-
mü nü arar ken, Tan rı yı, ger çe ği arar ken, ya da mis tik ve ya 
baş ka tür lü bir de ne yi mi ar zu lar ken ha li ha zır da is te di ği ne 
ge be dir. Ve ara dı ğı na ha li ha zır da ge be ol du ğun dan, onu 
for mü le et ti ğin den ara yı şı son de re ce an lam sız dır. Ve zih ni, 
bir so nu ca var mak için bu ar zu dan kur tar mak en güç şey ler-
den bi ri dir.

Ba na öy le ge li yor ki çok sa yı da ki so ru nu muz, zi hin de 
kök lü bir dev rim ol ma dan çö zü le mez zi ra yal nız ca bu tür-
lü bir dev rim ne yin ger çek ol du ğu na yö ne lik bir kav ra yış 
do ğu ra bi lir. Bu ne den le, in sa nın ken di zih ni nin iş le yi şi ni, 
ken di ni ana liz ede rek ve ya içe dö nük göz lem ler de bu lu na-
rak de ğil, bü tün sü re cin far kın da ola rak an la ma sı dır önem-
li olan ve be nim bu ko nuş ma lar da tar tış mak is te di ğim de 
bu dur. Eğer ken di mi zi ol du ğu muz gi bi gör mez sek, dü şü-
nen var lı ğı –ara yan, dur mak sı zın is te yen, is tek le ri ni el de 
et mek için zor la yan, sor gu la yan, bul ma ya ça lı şan var lı ğı, 
so ru nu ya ra tan var lı ğı, “ben”i, özü, ego yu– an la maz sak, o 
za man dü şün ce mi zin, ara yı şı mı zın bir an la mı ol maz. ‹n sa-
nın dü şün me ara cı be lir siz, sap kın, ko şul lan dı rıl mış ol du ğu 
müd det çe ne dü şü nür se dü şün sün, bun lar sı nır lı ve dar 
ol ma ya mah kûm dur.

Oak Grove’da ‹lk KonuşmaZihinsel Kurtuluş
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Ya ni bi zim so ru nu muz zih ni tüm ko şul lan dır ma lar dan 
kur tar mak tır, onu da ha iyi ko şul lan dır mak de ğil. Ço ğu muz 
da ha iyi bir ko şul lan dır ma nın pe şin de yiz. Ko mü nist ler, 
Ka to lik ler, Pro tes tan lar ve Hin du lar ve Bu dist ler de da hil 
ol mak üze re dün ya da ki çe şit li di ğer mez hep ler ve din ler zih-
ni da ha soy lu, da ha er dem li, ben cil lik ten uzak ve ya din sel 
bir mo de le gö re ko şul lan dır mak is ti yor. Dün ya da ki her kes, 
ger çek ten de zih ni da ha iyi yön de ko şul lan dır ma ya ça lı şı yor 
ve zih ni bü tün ko şul lan dır ma lar dan kur tar mak tan hiç söz 
edil mi yor. Fa kat ba na öy le ge li yor ki zi hin tüm ko şul lan-
dır ma lar dan kur tu la na dek, ya ni Hı ris ti yan, Bu dist, Hin du, 
ko mü nist vs. ola rak ko şul lan dı rıl mış ol du ğu müd det çe, 
so run lar mu hak kak ola cak tır.

El bet te, ger çe ğin ne ol du ğu nu ya da Tan rı di ye bir şey 
olup ol ma dı ğı nı bul mak, an cak zi hin tüm ko şul lan dır ma-
lar dan kur tul du ğun da müm kün dür. Ko şul lan dı rıl mış bir 
zih nin salt Tan rı’yla, doğ ru luk la, aşk la uğ raş ma sı nın hiç bir 
an la mı yok tur zi ra böy le bir zi hin an cak ken di ko şul lan dı-
rıl mış lı ğı nın sı nır la rı için de iş le ye bi lir. Tan rı ya inan ma yan 
ko mü nist bir tür lü dü şü nür, Tan rı ya ina nan, bir dog ma nın 
pen çe sin de ki adam baş ka tür lü dü şü nür; bu ne den le, iki si de 
öz gür dü şü ne mez ve tüm iti raz la rı, te ori le ri ve inanç la rı pek 
az an lam ta şır. Ya ni din, ki li se ye git mek, bir ta kım inanç la ra 
ve dog ma la ra sa hip ol mak me se le si de ğil dir. Din bam baş-
ka bir şey ola bi lir, zih nin asır lar dır sü re ge len bu mu az zam 
ge le nek le rin tü mün den, bü tü nüy le arın ma sı ola bi lir çün kü 
doğ ru yu, ger çe ği ve zih nin ta sa rı la rı nın öte sin de ki le ri an cak 
öz gür bir zi hin bu la bi lir. 

Bu, ba na ait, ti kel bir teo ri de ğil zi ra dün ya da olup bi ten-
le re ba kın ca bu nu gö re bi li riz. Ko mü nist ler so run la rı bir 
yol dan çöz mek is ti yor, Hin du lar baş ka bir yol dan ve Hı ris-
ti yan lar da ha baş ka bir yol dan. Ya ni zi hin le ri ko şul lan dı-
rıl mış. Zi hin le ri niz Hı ris ti yan ola rak ko şul lan dı rıl mış, is ter 
ka bul edin, is ter et me yin. Hı ris ti yan lık ge le ne ğin den söz de 

Oak Grove’da ‹lk KonuşmaZihinsel Kurtuluş
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kop muş ola bi lir si niz ama bi lin çal tı nı zın de rin ler de ki kat-
man la rı o ge le nek le dop do lu. Yüz yıl lar dır bel li bir mo de le 
gö re ve ri len eği tim le ko şul lan dı rıl mış ve mu hak kak ki şa yet 
var sa, öte de ki ni bu la cak olan zi hin bü tün ko şul lan dır ma lar-
dan kur tul muş ol ma lı dır.

Ya ni bu ko nuş ma lar da ke sin lik le ne ki şi sel ge li şi mi tar-
tı şı yor ne de mo de lin ge liş ti ril me siy le il gi le ni yo ruz; zih ni 
da ha soy lu ya da da ha bü yük bir sos yal önem arz eden bir 
mo de le gö re ko şul lan dır ma nın pe şin de de ği liz. Ak si ne zih-
ni, bi lin cin ta ma mı nı, bü tün ko şul lan dır ma lar dan arın dır-
ma ya ça lı şı yo ruz çün kü bu ol ma dan ger çek lik de ne yim le ne-
mez. Ger çek lik ten dem vu ra bi lir, onun üze ri ne sa yı sız ki tap 
oku na bi lir. Do ğu’nun ve Ba tı’nın bü tün kut sal ki tap la rı nı 
oku ya bi lir si niz ama zi hin ken di iş le yi şi nin far kın da ola na, 
ken di si nin be lir li bir mo de le gö re iş le di ği ni gö re ne ve tüm 
ko şul lan dır ma lar dan kur tul ma yı ba şa ra na dek, bü tün ara yı-
şın bo şu na ol du ğu aşi kâr dır.

Sa nı rım en önem li si işe ken di miz den baş la mak, ken di 
ko şul lan dır ma la rı mı zın far kı na var mak tır. Ama in sa nın 
ko şul lan dı rıl mış ol du ğu nu bil me si ne ka dar da zor dur! Zih-
nin üst kat man la rın da, yü zey sel ola rak, ko şul lan dı rıl mış 
ol du ğu mu zun far kın da ola bi li riz, bir mo de li bı ra kıp di ğe-
ri ni be nim se ye bi lir, Hı ris ti yan lı ğı bı ra kıp ko mü nist ola bi lir, 
Ka to lik li ği bı ra kıp ay nı öl çü de des pot bir gru ba ka tı la bi lir, 
ev ril di ği mi zi, ge li şip ger çek li ğe doğ ru iler le di ği mi zi dü şü-
ne bi li riz. Ak si ne bu, bir ka fes ten çı kıp öte ki ne gir mek ten 
baş ka bir şey de ğil dir.

Ama yi ne de, ço ğu mu zun is te di ği bu dur: Ken di dü şün ce 
yol la rı mız da gü ven li bir sı ğı nak bul mak. Ku ru lu bir mo de le 
uy mak ve dü şün ce le ri miz de, ey lem le ri miz de ra hat sız edil-
me mek is ti yo ruz. Ama ko şul lan dı rıl mış lı ğı nı sa bır la göz-
lem le ye bi le cek ve ko şul lan dı rıl mış lı ğın dan kur tu la bi le cek 
olan yal nız zi hin dir. An cak böy le bir zi hin dev rim ya pa bi lir, 
ra di kal bir dö nü şü me uğ ra ya bi lir ve böy le lik le zih nin fer sah 
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