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Önsöz

Bu kitaptaki pasajlar, Krishnamurti’nin 1933’den 1967’nin 
bir bölümüne dek yaptığı konuşmalardan ve kitaplarından 
alınmıştır. Derleyenler bu dönemde, bu kitabın temaları olan 
birey, toplum veya koşullanma kelimelerini içeren bütün pa-
sajları okuyarak işe başladılar. İngiltere’deki Krishnamurti 
Vakfı’nın yaptığı “Krishnamurti Metin Derlemesi” adlı tam 
metin bilgisayar veritabanı olmasaydı bunu yapmaları müm-
kün olmazdı.*  Toplamda 900’den fazla pasaj incelendi. 

Yazım, noktalama, eksik kelimelerin düzeltilmesi ve Com-
mentaries on Living’deki birkaç pasajda SORU ve KRISHNA-
MURTI başlıklarının ilavesi hariç, seçilen materyallerin oriji-
nal hali değiştirilmedi. Parantez içindeki kelimeler ve ibareler 
Krishnamurti’ye ait değildir, metne açıklık kazandırmak için 
derleyenler tarafından ilave edilmiştir. Bir pasajın girişinde-
ki veya sonundaki üç nokta, pasajın cümlenin ortasında baş-
ladığını veya bittiğini gösteriyor. Pasajın içindeki üç nokta, 
kelime veya cümlenin eksik olduğunu gösteriyor. Metinden 
alınan başlık cümleleri birçok pasajda kullanılmıştır. Bunlar 
metinden doğrudan alınan ifadelerdir.

Krishnamurti o kadar geniş bir perspektiften konuşuyor-
du ki tüm vizyonu büyük bir pasajda ifade buluyordu. Eğer 
bir ifadenin konuşmasından nasıl çıktığını görmek isterse-

* Bu veritabanı CD-ROM formatında tedarik edilebilir. Detaylar için Ame-
rika’daki Krishnamurti Vakfı ile temasa geçin.
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niz, her pasajın sonundaki referanslar vasıtasıyla kaynağı 
bulabilirsiniz. Bunlar öncelikle 1992’de The Collected Works 
of J. Krishnamurti adı altında yayımlanan konuşmalarıdır. Bu 
kitap on yedi kitaptan derlenmiştir. Kullanılan kaynakların 
tümü kitabın sonunda bulunabilir.

Albion W. Patterson, Editör
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Giriş

İki dost gibi söyleşmek…

Birkaç gün içinde tartışmalar yapacağız, bu tartışmalara bu 
sabah başlayabiliriz. Ancak siz de ben de iddia edersek; siz 
kendi fikirlerinize, dogmalarınıza, deneyimlerinize, bilgile-
rinize yapışırsanız, ben de benimkilere yapışırsam, o zaman 
gerçek bir tartışma olamaz, çünkü bu durumda hiçbirimiz 
sorgulayacak kadar özgür değilizdir. Tartışmak deneyimleri-
mizi birbirimizle paylaşmak değildir. Aslında paylaşma yok-
tur; yalnızca hakikatin güzelliği vardır ki buna ne siz ne de 
ben sahip olabiliriz. O öylece oradadır.

Zekice tartışabilmek için sadece şefkat değil tereddüt ni-
teliği de olmalıdır. Bildiğiniz gibi, tereddüt etmedikçe sorgu-
layamazsınız. Sorgulama; tereddüt etme, kendiniz için keş-
fetme, adım adım keşfetme demektir ve bunu yaptığınızda 
kimseyi takip etmenize, keşfinizin düzeltilmesini veya doğ-
rulanmasını istemenize gerek yoktur. Ancak tüm bunlar çok-
ça zekâ ve duyarlılık gerektirir.

Bu sözlerimle umarım sizi soru sormaktan alıkoymamı-
şımdır. Bildiğiniz gibi, bu durum iki dost gibi söyleşmeye 
benzer. Ne iddialaşıyor ne de birbirimiz üzerinde hâkimiyet 
kurmaya çalışıyor, aksine dostça bir yoldaşlık atmosferi için-
de rahat rahat, candan konuşuyor, keşfetmeye çalışıyoruz. 
Bu ruh hali içinde de keşfederiz fakat sizi temin ederim ki ne 
keşfettiğimizin çok az bir önemi vardır. Önemli olan keşfet-
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mek ve keşfettikten sonra ilerlemeye devam etmektir. Keşfet-
tiğiniz şeyle kalmak zararlıdır çünkü bu durumda zihniniz 
kapanır, tıkanır. Ancak keşfettiğiniz anda keşfettiğiniz şeyle 
birlikte ölürseniz, o zaman suyu gür bir ırmak, bir akarsu gibi 
akabilirsiniz.

Saanen, Halka açık 10. konuşma, 1 Ağustos 1965
Collected Works, Cilt XV, s. 245
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I. Genel Bakış

Tüm dünyada muazzam bir devrim olduğu, çoğu insan için 
çok aşikârdır herhalde; bu devrim söz, fikir devrimi veya 
inanç ya da dogmaların yerine yenisinin gelmesi değil de, 
düşüncede bir değişiklik, toplu bir dönüşüm. Çünkü dün-
yamızda –sizin ve benim yaşadığımız dünya– rehber, ilişki, 
eser, fikir, inanç ve dogmalarımız çok korkunç bir dünya, bir 
çatışma, ıstırap ve bitmez tükenmez bir keder dünyası yarat-
mıştır. Bunu inkâr etmek mümkün değil. Hepimiz dünyadaki 
bu olağandışı durumun farkında olsak da bunu normal kabul 
ediyor, biteviye sineye çekiyoruz; ne ekonomik ne de politik, 
çok daha köklü bir devrimin gerekliliğini ve aciliyetini asla 
sorgulamıyoruz. Bu üç hafta boyunca bu meseleyi tartışacak, 
hep birlikte konuşup keşiflerde bulunacağız.

Ne var ki keşfetmek için özgürlük gereklidir. Gerçekten, 
derinlemesine, sürekli olarak keşfedebilmek için kitap, fikir 
ve geleneklerinizi bir yana bırakmalısınız çünkü özgürlük 
olmadan keşfetmek mümkün değildir. Zihin herhangi bir 
dogma, gelenek, inanç veya başka bir şeye bağlı olduğun-
da sorgulamak mümkün olmaz. Çoğumuzun zorluk çektiği 
nokta sorgulayamamak, araştıramamak değil, görünüşe göre 
bir şeyleri hiçbir şekilde serbest bırakamamak, bir yana ko-
yamamak ve bu nedenle de taze, genç ve masum bir zihinle, 
dünyaya ve dünyada meydana gelen bütün o dehşet verici 
şeylere bakamamaktır.
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Yaşamlarımızı etkileyen ölüm, doğum, evlilik, cinsellik, 
ilişki gibi ve akıl kıstasının ötesinde bir şeylerin olup olma-
dığı, erdemin ne olduğu gibi bütün meseleleri sorgulamak, 
araştırmak, bunları alaşağı etmek özgürlük gerektirir, çünkü 
yalnızca kutsal, doğru veya erdemli bildiğiniz her şeyi tü-
müyle yıktığınızda hakikati bulabilirsiniz. Her şeyi sorup so-
ruşturacak, sorgulayacak, hakikati bulmak için insanoğlunun 
yüzyıllardır inşa ettiği evi yerle bir edeceğiz. Bu da özgürlük, 
araştırabilen ciddi bir zihin gerektirir. Ciddiyetten kastettiğim, 
bir düşünceyi sonuna kadar izleme, sonuçlarla yüzleşmekten 
korkmayan bir sorgulamadır. Aksi takdirde araştırma ve sor-
gulama söz konusu değildir. Biz sadece yüzeyde kalır, kelime 
ve fikirlerle oynarız. Ve kişi olmakta olan şeyleri yeterli bir 
biçimde gözlemlediğinde –sadece mekanik ve teknik olarak 
değil, insanlar arasındaki ilişkiler açısından da– dünyadaki 
gelişmelerin özgürlüğü yadsıdığını gözlemlediğinde, içinde-
ki bireyin varlığının tamamen yok olduğu toplumun gücü-
nü gözlemlediğinde, özellikle de bu talihsiz ülkede ulusların 
kendilerini gitgide daha çok nasıl böldüklerini gözlemledi-
ğinde, şiddetli bir devrimin meydana gelmesi gerektiğini gö-
recektir.

Bence araştırılması gereken ilk şey toplumdur –yapısının 
ve doğasının ne olduğu– çünkü bizler sosyal varlıklarız. Siz 
kendi başınıza yaşayamazsınız; Himalayalar’a çekilseniz, ke-
şiş ya da Hint dilencisi olsanız dahi kendi başınıza yaşaya-
mazsınız ve ilişki bizim toplum dediğimiz yapıyı yaratır. Bu 
yapı ilişkiyi kontrol eder; yani sizin ve benim bir ilişkimiz 
olduğunda birbirimizle paylaşımda bulunuruz ve bu payla-
şımda, bu ilişkide toplum denilen bir yapı yaratır, inşa ederiz. 
İster komünist toplumda ister Hindu toplumunda ister Hı-
ristiyan dünyasında yaşayın, bu toplum zihinlerimizi kontrol 
eder, kalplerimizi şekillendirir, davranışlarımızı şekillendirir. 
Toplum yapısı vasıtasıyla bilinçli veya bilinçsiz olarak bütün 
insanların zihinlerini şekillendirir. İçinde yaşadığımız kültür 
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–gelenekler, dinler, politikalar, eğitim– günümüz kadar geç-
miş de düşüncemizi şekillendirir. Ve köklü bir devrim yapa-
bilmek için –bir devrim, bilinçte bir kriz olmalıdır– toplumun 
yapısını sorgulamalısınız…

Bizim derdimiz fikirler, çeşitli inanç ve dogmalar değil. Biz 
farklı bir davranış, farklı bir zihin, bir insan olarak farklı bir 
varoluş meydana getirmekle ilgileniyoruz ve bunu gerçekten, 
tam anlamıyla incelemek istiyorsak kelimelerin kölesi olma-
malıyız. Ta en başından doğruyu anlamak önemlidir çünkü 
mesele asla kelimeler değildir. Kuş kelimesi kuşun kendisi 
değildir: İkisi farklı şeylerdir. Ancak çoğumuz kelimelerle 
yetinir, onun ötesini görmekten hoşnut olmayız. Kendimizi 
birey olarak tanımlamaktan, toplumdan ve toplumun yapı-
sından bahsetmekten hoşnuduz fakat gerçekte bir birey var 
mı? Çünkü biz çevresel etkinin bir sonucuyuz, biz toplumuz, 
toplum dediğimiz yapının sonucuyuz. Ancak tamamen, büs-
bütün toplumdan koptuğunuzda bireysinizdir fakat şu anda 
birey değilsiniz; siz çevrenizin etkisinin bir sonucusunuz. Siz 
Hindu, Budist veya başka bir şey olarak yetiştirildiniz; belli 
bir toplumun etkisinin sonucusunuz. Bu nedenle, kelimele-
rin etkisinin iyice farkında olmalı ve hangi kapsamda, hangi 
derinlikte kelimelerin kölesi olduğumuzu kendimiz için keş-
fetmeliyiz.

Bu toplantıların yapılmasının, bu toplulukların bir araya 
gelmesinin nedeni, eğlence, propaganda veya fikir değiş to-
kuşu değil. Bizim esasen ve derinden ilgilendiğimiz şey, kök-
lü, dini bir devrime yol açmak. Bu da kendini muazzam ölçü-
de araştırmayı gerektirir; insanoğlunun yaptığı her şeyi –her 
tutum, değer, gelenek, ilişki– sorgulamayı gerektirir ve biz 
de bunu yapacağız; ele almadık konu bırakmayacağız. Hiç-
bir şey mukaddes değildir, hiçbir şey kutsal değildir. Ve bu 
yüzden araştırmak için zihninizin çok keskin, berrak ve has-
sas olması, fikir, kelime ve duygularla bulutlanmamış olması 
gerekir. Çok açık bir şekilde düşünebilmek için de özgürlük 
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gerekir, aksi takdirde özgürce düşünemezsiniz. Eğer Hindu, 
Parsi veya başka bir şeyseniz, eğer düşünce biçiminizin te-
meli buysa –veya bu noktadan düşünmeye başlıyorsanız– 
bu durumda düşünmek kesinlikle olanaksızdır çünkü özgür 
değilsinizdir. Dolayısıyla araştırmanın en baştaki zorunlu 
öğesi özgürlüktür çünkü böylelikle sorgulamaya başlayabi-
lirsiniz…

Tüm yaşama sürecini sorgulamanın iki şekli vardır. Bir ta-
nesi, sonuç arayan bir güdüyle sorgulamaktır ki sonuç bir yanıt 
ve tepkidir; dolayısıyla bu sorgulamada hakikati bulamazsınız. 
Diğeri güdüsüz, bir yanıt aramadan sorgulamaktır; bizim ya-
pacağımız şey de budur. Yanıt aradığınız anda, bu kaçınılmaz 
bir biçimde olguların değil kelimelerin sonucu olacaktır.

Biz toplumun tüm yapısını sorgulayacağız. İnsanın insan-
la bütün ilişkilerini, fikirlerle, kavramsal varoluşla ilişkisini, 
soyutlamalarını, günlük davranışlarını sorgulayacağız. Ve bu 
sorgulama sonucunda da gerçekte ne olduğumuzu kendimiz 
için keşfedeceğiz. Çünkü kendinizi bilmeden fazla ilerleye-
mezsiniz; ne olduğunuzu, bilinçli veya bilinçsiz, ne düşün-
düğünüzü, ne hissettiğinizi, fikirlerinizin, duygularınızın her 
hareketini bilmeden, süreçleri, güdüleri, dürtüleri, itkileri, 
hüsranları, başarısızlıkları, umutsuzluk dolu yalnızlığı, umar-
sızlıkları, endişeleri, suçluluk duygularını açığa çıkarmadan, 
keşfetmeden ve anlamadan fazla ilerleyemezsiniz. Temel bu-
dur ve bu da özgürlük gerektirir.

Kendinize gerçekte olduğunuz gibi, ilişkide olduğunuz 
halinizle –bu ilişki de toplumun yapısıdır– bakabilmeniz için 
özgürlük sonda değil başta olmalıdır. İlişkimizde tam bir de-
ğişim yaşamalıyız çünkü bütün ilişkiler eylemdir. İlişki ey-
lemdir ve sizin ilişkiniz çoğunlukla bir fikre dayalıdır. Eşiniz-
le olan ilişkiniz bir fikir değildir, fakat komşunuzla, ülkenizle, 
tanrılarınızla olan ilişkiniz bir fikirdir…

Öyle ki toplum ilişkidir. Bu sosyal yapı da, şimdi olduğu 
gibi, hırs, açgözlülük ve kıskançlığa dayalıdır; güç, makam, 
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itibar ve insanoğlunun yaşamda son derece önemli olarak 
belirlediği bütün o şeylerin peşindedir. Asıl gerçek budur; 
asıl gerçek öteberiniz, Gita, guru, aziz ve kurtarıcılarınız 
değil, günlük yaşamda nasıl olduğunuzdur ki bu sizin hırs, 
açgözlülük ve kıskançlığınız, güç, zenginlik ve makam pe-
şinde koşmanızdır. Ve bunu kökten değiştirmedikçe, tüm 
sistemi yıkmadıkça, dini bir devrim yapamazsınız. Önemli 
olan tek devrim dini bir devrimdir çünkü diğer bütün dev-
rimler başarısız olmuştur. Fransız ve komünist devrimle-
ri tam anlamıyla, tümüyle başarısız olmuşlardır çünkü bu 
devrimler tepkisel devrimlerdi, oldukları şeye karşı bir tep-
kiydiler… Dini bir devrimin tepkiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bir 
olguyu ele almak ve o olguyu yıkmakla ilgilidir; yani ilişki-
lerimizin, sosyal yapımızın bu olağanüstü değerler hissine 
–hırs, açgözlülük, kıskançlık– dayalı olduğunun bilincinde 
olmak ve kendi içimizde onu tamamen yıkmak, tümden, 
büsbütün kökünü kurutmakla ilgilidir. Bu, sizin Tanrı adı-
nı verdiğiniz, bir fikri takip etmek değil, dini bir devrimin 
başlangıcıdır.

Temeli oluşturmadan, ne kadar ileri gidebilirsiniz, keli-
melerin, bölünmelerin, insanın koşullanmasının ötesinde bir 
şeyler olup olmadığını nasıl bilebilirsiniz? Kuşkusuz beyler, 
toplumun etiği dediğimiz, sizin ardına düştüğünüz –sizin 
hırslı, kıskanç, açgözlü, güçlü veya ahlaki dediği diğer tüm 
şeyleri olabileceğinizi kabul eden– bu şey ve bu etik, bu er-
dem olmadan, tüm erdemlerin tüm zamanların ötesinde bir 
şeyi nasıl bulabilirsiniz?

Tüm zamanların ötesinde bir şey var; sınırsız, zamansız 
bir şey var, fakat bunu bulmak, açığa çıkarmak için temeli 
atmalısınız, temeli atmak için de toplumu parçalamalısınız. 
Toplumdan kastettiğim dış yapı değil, binaları havaya uçur-
mak, giysileri çıkarıp Hint dilencisi cüppesini giymek veya 
keşiş olmak değil; bunlar toplumu yıkmaz. Toplumdan bah-
settiğimde, zihinlerimizin, beynimizin psikolojik yapısını, 
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içyapısını, düşünce biçimimizin psikolojik süreçlerini kas-
tediyorum; keşfetmek, yeni bir zihin yaratmak için tümüyle 
yıkılması gerekenleri. Yeni bir zihne ihtiyacınız var çünkü 
dünyada neler olup bittiğine bakarsanız, özgürlüğün gitgide 
daha çok, politikacılar, gelişimler, örgütlü dinler ve mekanik 
ve teknik süreçler tarafından yadsındığını görürsünüz. Bilgi-
sayarlar gitgide daha çok insanların işlevlerini devralıyor ve 
bu çok doğru bir şey. Erdem kimyasallar tarafından meydana 
getiriliyor: Belli bir kimyasalı alarak, öfke, asabiyet, boşluk 
duygusundan kurtulabilir, sakinleştirici alarak zihninizi ya-
tıştırabilir, çok uysal olabilirsiniz. Yani erdeminizi kimyasallar 
değiştirebilir, erdemli olmak için disiplin zorbalığına katlan-
mak zorunda değilsiniz. Bunların hepsi dünyada olup biten 
şeyler. Sonuçta yeni bir dünya meydana getirmek, kimyasal, 
endüstriyel, politik olarak değil de, spritüel demem uygun 
olursa –spritüel olarak– politikacılar, din adamları tarafından 
böylesine körletilmiş, bozulmuş. Eğer herhangi bir dine, bir 
milliyete mensup olursanız spritüel olamazsınız. Eğer kendi-
nizi Hindu, Budist, Parsi, Müslüman veya Hıristiyan olarak 
tanımlarsanız asla spritüel olamazsınız. Ancak kendi varlığı-
nızın sosyal yapısını yıktığınız takdirde ruhani olabilirsiniz 
ki bu sosyal yapı sizin içinde yaşadığınız dünyadır: hırs, aç-
gözlülük, kıskançlık dünyası, güç düşkünü dünya. Çoğumuz 
için dünya gerçektir; hepimizin istediği şeydir; en yüksekte-
ki politikacıdan sokaktaki en aşağı adama kadar, en büyük 
azizden her gün dua eden insana kadar; herkesin istediği şey 
budur. Ve siz bunu kırmadan, ne yaparsanız yapın, sevgiyi 
bulamayacaksınız, mutluluğun yanına bile yaklaşamayacak, 
her daim çatışma, ıstırap yaşayacaksınız.

Dediğim gibi toplumun yapısını araştıracağız. Toplu-
mun yapısı düşünceyle meydana getirilir; toplumun yapısı 
şu anda sahip olduğumuz beyinde doğmuştur; günümüzde 
elde etmek, rekabet etmek, güçlü olmak, dürüst yoldan veya 
sahtekârlıkla para kazanmak amacıyla kullanılan beyinde. Be-




