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Jiddu Krishnamurti (12 May›s 1895 - 17 fiubat 1986)

Hindistan’›n Madanapalle kentinde do¤du. 1909 y›l›nda C. W. Lead-
beater taraf›ndan keflfedildi. 13 yafl›ndayken Theosophical Society ta-
raf›ndan “dünya ö¤retmeni” seçildi. Konuflmalar› ve yaz›lar› herhan-
gi bir dinle ba¤lant›l› de¤ildi. Kendisine mesihlik yak›flt›r›lm›fl olma-
s›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 hiçbir zaman
kendisini bir otorite olarak görmedi ve çevresinde müritlerin oluflma-
s›na izin vermedi. Onun yaklafl›m› bir birey olarak baflka bir bireyle
iletiflim kurmak üzerineydi. 

Eserleri, dünyay› dolaflarak yapt›¤› konuflmalardan, baflkalar› tara-
f›ndan derlendi. Konuflmalar›nda “hakikatin/gerçe¤in, yollar› olmayan
bir ülke” oldu¤una ve bireyin ancak fark›ndal›kla ve yaflamla bütünle-
flerek gerçe¤e/hakikate ulaflabilece¤ine iflaret etti. Ölümle yaflam›n bir
ve tekli¤i, yaflam›n dura¤an olamayaca¤›, korku, özgürlük, fliddet, 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 91 yafl›ndayken kanserden öldü. 

J. Krishnamurti’nin Omega Yay›nlar›’ndan Ç›kan Kitaplar›
Bunlar› Düflün
Bilinenden Kurtulmak
Sen Dünyas›n
‹lk ve Son Özgürlük
‹çsel Devrim
Yeni Bir Yaflam
Zihinsel Kurtulufl
Kendimize Dair
Huzura ve Bar›fla Do¤ru
Kendini De¤ifltirmek Dünyay› De¤ifltirmek
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1. BÖLÜM

E⁄‹T‹M VE YAfiAMIN ANLAMI

D ünyay› dolaflan bir kimse, nereye giderse gitsin
–Hindistan, Amerika, Avrupa veya Avustral-
ya...– insan do¤as›ndaki ola¤anüstü benzerli¤i

fark edecektir. Bu durum, baflta kolej ve üniversiteler olmak
üzere özellikle e¤itim alan›nda geçerlidir. Bizler giderek, t›p-
k› ayn› kal›ptan ç›km›fl gibi bafll›ca amac› güvence edinmek,
önemli bir flahsiyet haline gelmek ya da olabildi¤ince az dü-
flünerek iyi vakit geçirmek olan bir insan türüne dönüflüyo-
ruz.

Klasik e¤itim ba¤›ms›z düflünceyi afl›r› derecede zorlaflt›-
r›yor. Konformist olmak s›radanl›¤a yol aç›yor. Gruptan fark-
l› olmak ya da çevreye karfl› durmak kolay de¤il; hatta bafla-
r›ya tapt›¤›m›z sürece oldukça riskli. Baflar›l› olma dürtüsü;
maddi ya da ruhani oldu¤u söylenen bir dünyada ödül pefli-
ne düflme, içsel ya da d›flsal bir güven aray›fl› ve konfor için
duyulan arzudur. Tüm bu süreç hoflnutsuzluk yarat›r, do¤al-
l›¤› sona erdirir, korkuyu besler ve sonunda korku yaflam›n
zekice anlafl›lmas›n› engeller. Yafl ilerledikçe, zihinde ve kalp-
te donukluk bafllar.

Konfor ararken genellikle asgari çat›flman›n oldu¤u sessiz
bir köfle bulur, sonra giderek bu inzivadan d›flar› ad›m atma-
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ya ürker hale geliriz. Bu yaflam korkusu, bu mücadele ve ye-
ni tecrübe korkusu içimizdeki macerac› ruhu öldürür; bütün
yetifltirilme ve e¤itim fleklimiz komflumuzdan farkl› olmak-
tan korkmam›za, toplumun belirledi¤i kal›plar›n aksini dü-
flünme korkusuna ve otorite ile geleneklere sahte bir sayg›
göstermemize neden olur.

Neyse ki, sa¤ veya sol önyarg›lar olmaks›z›n, samimi ola-
rak befleri sorunlar›m›z› incelemeye gönüllü birkaç kifli her
zaman vard›r; ancak büyük bir ço¤unlu¤umuz, içinde gerçek
bir hoflnutsuzluk ya da isyan ruhu tafl›maz. Kavray›fl eksikli-
¤i yüzünden çevreye bafl e¤di¤imizde, belki de bir zamanlar
içimizde var olan isyan ruhu ölür ve sorumluluklar›m›z k›sa
sürede noktay› koyar.

‹syan iki türlüdür; biri fliddet içeren isyand›r, kavray›fl›n
olmad›¤›, mevcut düzene salt tepkidir. Bir de zekân›n derin
psikolojik isyan› vard›r. Birçok kifli yerleflik inançlara isyan
ederek yeni inançlara, di¤er yan›lsamalara ve üstü kapal› ki-
flisel zevklere düfler. Asl›nda genellikle olan fludur; bir grup
ya da bir dizi fikirden kurtulup baflka bir gruba kat›l›r›z, bafl-
ka idealler edinerek, daha sonra yeniden karfl› ç›kmam›z› ge-
rektirecek yeni bir düflünce kal›b› yarat›r›z. Tepki sadece mu-
halefet do¤urur, reformlar ise baflka reformlar›.

Bir de salt tepki olmayan, kiflinin kendi düflünce ve duy-
gular›n›n fark›ndal›¤›ndan kaynaklanan ve kendini bilme ile
gelen zeki bir isyan vard›r. Herhangi bir tecrübeyle geldi¤i
flekliyle yüzleflti¤imizde ve rahats›z olmaktan kaç›nmad›¤›-
m›zda zekây› ileri seviyede uyan›k tutabiliriz; zira ileri sevi-
yede uyan›k bir zekâ, yaflamdaki tek gerçek rehber olan sez-
gidir.

Peki yaflam›n anlam› nedir? Ne için yafl›yor ve mücadele
ediyoruz? E¤er sadece rütbe kazanmak, daha iyi bir ifl sahibi
olmak, daha etkin ya da baflkalar› üstünde daha genifl hâki-
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miyet kurmak için e¤itiliyorsak, o zaman hayat›m›z yüzeysel
ve bofl olacakt›r. E¤er sadece bilim adam›, kitaplarla evli bir
akademisyen ya da bilgiye ba¤›ml› bir uzman olmak üzere
e¤itiliyorsak, o zaman dünyan›n y›k›m›na ve sefilli¤ine katk›-
da bulunmufl oluruz.

Yaflam daha üst seviyede yaflanabilir; ancak, bunu keflfet-
memizi sa¤lamad›¤› sürece e¤itimimizin nas›l bir de¤eri ola-
bilir? Oldukça iyi e¤itimli olabiliriz, ancak düflünce ve duy-
gular›m›zla derin bir bütünleflme içinde olamazsak, hayat›-
m›z birçok korku yüzünden eksik, çeliflkili ve parçalanm›fl
olur; ve e¤itim, yaflam hakk›nda bütünleflmifl bir görüfl yer-
lefltirmedi¤i sürece, çok az önem arz eder.

Mevcut medeniyetimizde yaflam› o kadar fazla bölüme
ay›rm›fl durumday›z ki, belirli bir teknik ya da meslek ö¤re-
nimi hariç, e¤itim çok az anlam tafl›yor. Öyle ki, bireyin bü-
tünleflmifl zekâs›n› uyand›rmak yerine onu belirli bir kal›ba
uymaya teflvik ediyor, böylece tüm bu süreçte kendisiyle ilgi-
li bir anlay›fl gelifltirmesini engellemifl oluyor. Çeflitli katego-
rilere ayr›ld›klar› için birçok varolufl sorununu kendi seviye-
sinde çözmeye kalk›flarak, mutlak bir anlay›fl eksikli¤i oldu-
¤unu gösteriyor.

Birey farkl› varolufllardan oluflur, ancak farkl›l›klar› vur-
gulamak yerine belirli bir tarz›n geliflimine teflvik etmek pek
çok karmafla ve çeliflkiye yol açar. E¤itim bu farkl› varoluflla-
r›n bütünleflmesini sa¤lamal›d›r, çünkü bütünleflme olmazsa,
hayat bir dizi anlaflmazl›k ve kedere dönüflür. Davalar› de-
vam ettiriyorsak avukat olarak e¤itilmemizin nas›l bir de¤eri
olabilir? Kafalar›m›z kar›fl›k olmaya devam etti¤i sürece bil-
ginin nas›l bir de¤eri olabilir? E¤er bir baflkas›n› yok etmek
için kullan›yorsak teknik ve endüstriyel kapasitenin ne öne-
mi var? fiiddete ve kesin bir sefalete yönlendiriyorsa, varl›¤›-
m›z›n ne anlam› var? Param›z ya da para kazanma kapasite-

E¤itim ve Yaflam›n Anlam›
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miz olsa da, zevklerimiz ve organize dinlerimiz olsa da, son-
suz bir çeliflki içindeyiz.

Kiflisel ve bireysel aras›ndaki fark› ay›rt etmeliyiz. Kiflisel
kazara olur; kazara derken milliyetçilik, hurafeler, s›n›f ayr›-
m› ve önyarg›lar›n bulundu¤u do¤du¤umuz ve yetiflti¤imiz
çevreyi kastediyorum. Kiflisel veya kazara olan sadece anl›k-
t›r, ancak o an, hayat boyu sürebilir ve mevcut e¤itim sistemi
kiflisel, kazara ve anl›k temele dayand›¤› için düflüncenin
sapk›nl›¤›na ve kendini savunma korkusuna yol açar.

Hepimiz kiflisel kazanç ve güvence aramak ve kendimiz
için savaflmak üzere e¤itim kurumlar› ve çevre taraf›ndan
e¤itildik. Hofl cümlelerle üstünü örtmemize ra¤men, sömürü
ve açgözlü korku üzerine kurulu bir sistemin içinde yer alan
çeflitli mesleklerin e¤itimini ald›k. Bu tip bir ö¤renme kaç›n›l-
maz olarak hem kendimize hem de dünyaya zihinsel karma-
fla ve sefalet getiriyor, çünkü her bireyin içinde, kendini bafl-
kalar›ndan ayr›flt›ran ve uzaklaflt›ran psikolojik bariyerler ya-
rat›yor.

E¤itim sadece bir zihinsel ö¤renme meselesi de¤il. Ö¤ren-
me etki yarat›r ancak tamamlanm›fll›k sa¤lamaz. Sadece ö¤re-
nim görmüfl bir zihin geçmiflin devam›d›r ve böyle bir zihin
asla yeniyi keflfedemez. Bu yüzden do¤ru e¤itimin ne oldu-
¤unu bulmak için, yaflam›n tamam›n›n anlam›n› araflt›rma-
m›z gerekir.

Ço¤umuz için bir bütün olarak yaflam›n anlam› birincil
önceli¤imiz de¤ildir, üstelik e¤itimimiz de ikincil de¤erleri
vurgulayarak sadece bilginin baz› dallar›nda yeterli olmam›-
z› sa¤lar. Bilgi ve verimlilik gerekli olmas›na ra¤men bunlara
oldu¤undan fazla önem atfetmek sadece çeliflki ve karmafla-
ya yol açar.

Bir de sevgiden esinlenen verimlilik vard›r ki, h›rstan kay-
naklanan verimlilikten çok daha öte ve muhteflemdir, çünkü
yaflam› tüm olarak anlamamam›z› sa¤layan sevginin olmad›-

E¤itim ve Yaflam›n Anlam›
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¤› bir verimlilik merhametsizli¤i besler. Bütün dünyada olan
da bu de¤il mi? Mevcut e¤itim sistemimizin bafll›ca amac› ve-
rimlili¤i gelifltirmek. Böylece sanayileflmeye ve savafla ayar-
lanm›fl olan bizler, bu ac›mas›z rekabet ve karfl›l›kl› yok etme
makinesinin içinde s›k›fl›p kalm›fl durumday›z. E¤er savafla
yol açacaksa, e¤er bize yok etme ve yok edilmeyi ö¤retecek-
se, e¤itim bafltan sonra baflar›s›z de¤il midir?

Do¤ru e¤itimi sa¤lamak için yaflam›n anlam›n› bütün ola-
rak ele almal›y›z. Bunun için sürekli de¤il, do¤rudan ve ger-
çekten düflünebilmeliyiz. Tutarl› bir düflünür düflüncesiz bir
kimsedir çünkü belirli bir kal›ba uyar; cümleleri tekrar eder
ve bir solukta düflünür. Oysa varoluflu soyut ya da teorik ola-
rak anlayamay›z. Yaflam› anlamak kendimizi anlamakt›r ve
bu, e¤itimin hem bafllang›c› hem de sonudur.

E¤itim sadece bilgiye sahip olmak, gerçekleri toplamak ve
birbirleriyle ilintilendirmek de¤ildir; yaflam›n anlam›n› bir
bütün olarak görmektir. Ancak bütüne parçalar vas›tas›yla
yaklafl›lamaz; fakat hükümetlerin, organize dinlerin ve otori-
ter partilerin yapt›¤› tam olarak budur.

E¤itimin amac› birbirleriyle bütünleflmifl ve bu yoldan ze-
kâya kavuflmufl bir insan varl›¤› yaratmakt›r. Böyle bir zekâ
olmadan da diploma alabilir ve mekanik yetkinli¤e sahip ola-
biliriz. Zekâ salt bilgi demek de¤ildir; kitaplardan ç›kmaz ya
da kiflinin kendini savunmak için verdi¤i ak›ll›ca tepkilerden
veya baflkalar›na sald›rmak için ortaya att›¤› iddialardan
oluflmaz. Hayat›nda ders çal›flmam›fl ve e¤itim görmemifl
olan bir kimse ö¤renim görmüfl birinden daha zeki olabilir.
Bizlerse s›navlar› ve diplomalar› zekâ ölçütleri haline getire-
rek hayati önem tafl›yan insan meselelerini görmezden gelen
kurnaz zihinler gelifltirdik. Zekâ özü, olan› alg›lama kapasite-
sidir ve e¤itim, bu kapasiteyi kiflinin kendinde ve baflkalar›n-
da uyand›rmakt›r.

E¤itim ve Yaflam›n Anlam›
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E¤itim, formüller ve tekrar eden sloganlara yap›flmamak
için, kal›c› de¤erler keflfetmemize yard›mc› olmal›d›r; ulusal
ve sosyal bariyerlerimizi vurgulamak yerine onlar› y›kmam›-
z› sa¤lamal›d›r, çünkü bunlar insanlar aras›ndaki düflmanl›¤›
besler. Maalesef mevcut e¤itim sistemi bizim itaatkâr, meka-
nik ve son derece düflüncesiz olmam›za yol aç›yor; bizi ente-
lektüel olarak ayd›nlatmas›na ra¤men, içsel olarak tamam-
lanmam›fl, aptallaflm›fl ve yarat›c›l›ktan yoksun bir hale geti-
riyor.

Bütünleflmifl bir hayat anlay›fl›m›z olmad›¤› takdirde, bi-
reysel ve kolektif sorunlar›m›z sadece derinleflir ve genifller.
E¤itimin amac› sadece akademisyen, teknisyen ya da ifl avc›-
lar› de¤il, korkudan ar›nm›fl dürüst kad›n ve erkekler üret-
mektir; çünkü ancak böyle insanlar aras›nda bar›fl var olabilir.

Korku, kendimizi anlama vas›tas›yla son bulur. E¤er birey
hayatla anbean u¤raflacaksa, hayat›n anlafl›lmazl›¤›, gizemi
ve ani talepleriyle yüzleflecekse, son derece esnek, yani teori-
lerden ve belirli düflünce kal›plar›ndan ar›nm›fl olmal›d›r.

E¤itim, bireyi, topluma uymaya ya da ters düflmeye teflvik
etmemeli, onun yerine bireyin tarafs›z sorgulama ve kiflisel
fark›ndal›kla oluflan gerçek de¤erleri keflfetmesine yard›m et-
melidir. Kendini bilme olmad›¤› zaman kendini ifade etme,
sald›rgan ve h›rsl› çekiflmelerin yer ald›¤› bir kiflisel savun-
maya dönüflür. E¤itim kiflisel fark›ndal›k kapasitesini uyan-
d›rmal›d›r, yaln›zca kiflisel ifadeyi tatmin etmeye göz yum-
mamal›d›r.

E¤er yaflama sürecinde kendimizi yok ediyorsak ö¤ren-
menin neresi iyi? Birbiri ard›na bir dizi y›k›c› savafl yaflad›¤›-
m›za göre, çocuklar›m›z› yetifltirme tarz›m›zda radikal bir
yanl›fll›k oldu¤u aç›kt›r. San›r›m ço¤umuz bunun fark›nda-
y›z, ancak bununla nas›l bafl edece¤imizi bilmiyoruz.

E¤itim ve Yaflam›n Anlam›
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E¤itim ya da siyasi sistemler gizemli bir flekilde de¤iflme-
diler; bizim kendi içimizde kökten de¤iflimler oldu¤unda dö-
nüfltüler. Bafll›ca önceli¤imiz bireydir, sistem de¤il ve birey
tüm yaflad›klar›n› anlamad›¤› sürece, sa¤ veya sol, hiçbir sis-
tem dünyaya düzen ve bar›fl getiremez.

E¤itim ve Yaflam›n Anlam›
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2. BÖLÜM

DO⁄RU E⁄‹T‹M

C ahil insan ö¤renim görmemifl olan de¤il, kendini
bilmeyendir; ö¤renim görmüfl insan ise anlay›fl ka-
zanmak için kitaplara, bilgiye ve otoriteye bel ba¤-

l›yorsa aptald›r. Anlay›fl sadece kendini bilme ile kazan›l›r ki,
bu da insan›n psikolojik sürecinin toplam› ile elde edilen far-
k›ndal›kt›r. Bu durumda gerçek anlam›yla e¤itim, kendini
anlamakt›r çünkü varoluflun tamam› her birimizin içinde
toplanm›flt›r.

fiu anda e¤itim olarak adland›rd›¤›m›z fley kitaplardan
haber ve bilgi toplama durumudur; okuma bilen herkes bu-
nu zaten yapar. Bu tip bir e¤itim kendimizden kaçmam›z›
sa¤layacak kurnaz bir yöntem sunar ve tüm di¤er kaç›fllar gi-
bi kaç›n›lmaz olarak artan bir ›st›rap yarat›r. Çeliflki ve kafa
kar›fl›kl›¤› insanlarla, nesnelerle ve fikirlerle olan kendi yan-
l›fl iliflkilerimizin sonucudur ve bu iliflkiyi anlay›p baflkalaflt›-
rana dek salt ö¤renmek, olgular toplay›p çeflitli beceriler
edinmek, bizi sadece yutan bir kaos ve y›k›ma götürmekle
kal›r.

fiu anda organize bir toplumda çocuklar›m›z› okula, ileri-
de hayatlar›n› kazanmalar›n› sa¤layacak birtak›m teknikler
ö¤renmeleri için gönderiyoruz. Önceli¤imiz ve en büyük is-
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te¤imiz çocu¤umuzun uzmanlaflmas›; böylelikle ona güvenli
bir ekonomik pozisyon sa¤lamay› umuyoruz. Fakat teknik
e¤itim kendimizi anlamam›z› sa¤layabilir mi?

Okuma yazma bilmek ve mühendislik ya da baflka bir
meslek ö¤renmek aç›kça gerekli olmas›na ra¤men, teknik bi-
ze yaflam› anlama kapasitesi sa¤layacak m›? Tabii ki, teknik
ikinci s›rada yer al›r; e¤er teknik çabalad›¤›m›z tek fley ise,
aç›kças› yaflam›n en muhteflem k›sm›n› fazlas›yla inkâr edi-
yoruz demektir.

Yaflam ac›, nefle, güzellik, çirkinlik, sevgidir. Yaflam›, her
seviyede bir bütün olarak anlad›¤›m›zda, bu anlay›fl kendi
tekni¤ini yarat›r. Ancak tersi do¤ru de¤ildir; teknik asla yara-
t›c› anlay›fl› getirmez.

Günümüzün e¤itimi tamamen baflar›s›zd›r çünkü tekni¤i
afl›r› vurgular. Tekni¤i afl›r› vurgulayarak insan› yok ederiz.
Kapasite ve verimlili¤i yaflam› anlamadan, düflünce ve arzu
yöntemleri ile ilgili kapsaml› bir alg›ya sahip olmadan iflle-
mek sadece merhametsizli¤imizi art›racak, bu da savafllara
yol açarak fiziksel güvenli¤imizi tehlikeye atacakt›r. Seçkin
bir teknik ö¤renimi bilim adamlar›, matematikçiler, köprü in-
flaatç›lar›, uzay fetihçileri üretti; ancak bu insanlar yaflam›n
bütünsel sürecini anl›yorlar m›yd›? Herhangi bir uzman ya-
flam› bütünsel olarak tecrübe edebilir mi? Ancak uzman olma
iddias›ndan vazgeçti¤inde bunu yapabilir.

Teknolojik ilerleme baz› insanlar için tek bir seviyede baz›
sorunlar› çözümler, ancak daha genifl ve derin konularla da
tan›flt›r›r. Yaflam›n tüm süreçlerini görmezden gelerek tek bir
seviyede yaflamak keder ve y›k›m› davet etmektir. Her bire-
yin en büyük ihtiyac› ve en fazla bask› hissetti¤i sorun yafla-
ma karfl› bütünleflmifl bir anlay›fl sahibi olmakt›r; bu anlay›fl
bireyin, devaml› artan karmaflalar›yla tan›flmas›n› sa¤lar.

E¤itim ve Yaflam›n Anlam›
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