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1

Öğretmenin Rolü

J. Krishnamurti ile 
Profesör J. Needleman arasında bir konuşma.

Needleman: Gençler arasında ruhani bir devrimden çok 
bahsediliyor, özellikle burada California’da. Bu çok karışık 
olguda çağdaş medeniyet için bir yeniden filizlenme ümidi, 
yeni bir büyüme olasılığı görüyor musunuz? 

Krishnamurti: Sizce de yeni bir büyüme olasılığı için 
oldukça ciddi olunması ve sadece bir gösterişli eğlenceden 
bir diğerine atlanmaması gerekli değil mi bayım? Eğer dün-
yadaki bütün dinlere bakmış ve onların organize boşunalığı-
nı ve bu algıdan yola çıkarak gerçek ve net bir şey görmüşse-
niz, belki o zaman California’da veya dünyada yeni bir şeyler 
olabilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla, bütün bunlar bir 
ciddiyet taşımıyor. Yanılıyor olabilirim, çünkü bu genç sayı-
lan insanları sadece uzaktan, seyircilerin arasında ve zaman 
zaman da burada görüyorum: ve sorularıyla, kahkahalarıyla, 
tezahüratlarıyla bana pek ciddi, olgun, büyük amaçları var-
mış gibi görünmüyorlar. Yanılıyor olabilirim tabii. 

Needleman: Ne demek istediğinizi anlıyorum. Benim 
sorum şu sadece: belki genç insanlardan ciddi olmalarını pek 
beklememeliyiz. 

Krishnamurti: Bu yüzden bunun gençler için geçerli oldu-
ğunu düşünmüyorum. Gençler neden bu kadar sıradışı bir 
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şey olarak görüldü, bu neden bu kadar önemli bir şey haline 
geldi bilmiyorum. Birkaç yıl sonra onlar da yaşlı olacaklar 
sıraları geldiğinde. 

Needleman: Bir olgu olarak, her şeyin altında yatanın 
dışında, bu dünyanın ötesine geçen bir deneyime –ya da adına 
ne derseniz– olan ilgi, bütün o sahteliğin ve bütün hilekârların 
dışındaki bazı sıradışı insanların, belki bazı ustaların ortaya 
çıkabileceği verimli bir toprak gibi görünüyor. 

Krishnamurti: Ama ben bütün bu hilekârların ve istismar-
cıların bunu örtbas etmediğinden emin değilim bayım. “Kris-
hna-bilinci”, Transandantal Meditasyon ve devam etmekte 
olan bütün bu saçmalıklar; bunlara takılmış durumdalar. Bu 
bir tür teşhircilik, bir tür gülünçlük ve eğlence. Yeni bir şeyler 
olması için gerçekten kendini adamış, ciddi ve sonuna kadar 
giden insanlardan oluşan çekirdek bir grup olması lazım. 
Bütün bunları yaşadıktan sonra, “İşte sonuna kadar peşinden 
gideceğim bir şey” demeliler. 

Needleman: Ciddi bir insanın diğer her şeyi hayalkırıklığı 
olarak görmesi gerekir sanırım. 

Krishnamurti: Ona hayalkırıklığı değil de bir tür ciddiyet 
diyebiliriz 

Needleman: Ama onun için bir ön şart mı?
Krishnamurti: Hayır, hayalkırıklığı diyemeyiz, o çaresiz-

liğe ve kinizme götürür. Sözüm ona dini ve ruhani olan her 
şeyin incelenmesini kastediyorum: bunları incelemek, bütün 
bunların gerçek yanı nedir, gerçek yanı var mı öğrenmek. 
Ya da hepsini tamamen bir yana bırakıp baştan başlamak ve 
bütün o debdebeyi, bütün o karmaşayı yaşamamak. 

Needleman: Benim söylemeye çalıştığım da buydu, ama 
bu daha iyi ifade ediyor. Bir şeyleri denemiş ve başarısız 
olmuş insanlar. 

Krishnamurti: “Başka insanlar” değil. Demek istediğim, 
bütün vaatleri, bütün tecrübeleri, bütün mistik iddiaları bir 
yana bırakmak gerek. 
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Needleman: Bu çok zor. 
Krishnamurti: Hayır bayım, bence zor değil. Bana göre bu 

sadece kendilerini başka insanların bilgileriyle doldurmuş 
insanlar için zor. 

Needleman: Çoğumuz öyle değil miyiz? Dün San Fran-
cisco State Üniversitesi’nde öğrencilerimle konuşuyordum, 
onlara, “Krishnamurti ile konuşacağım, ona ne sormamı 
istersiniz?” dedim. Birçok soruları vardı, ama beni en çok 
etkileyen genç bir adamın söylediği oldu: “Kitaplarını tekrar 
tekrar okudum ama onun dediğini yapamıyorum. Bunda öyle 
net bir şey vardı ki, bana bir şeyi hatırlattı. Bir anlamda –güç 
algılanan bir anlamda– böyle başlıyor gibi. Yeni başlayan 
birisi olmak, taptaze!

Krishnamurti: Yeterince sorguladığımızı sanmıyorum. 
Demek istediğimi anlıyor musunuz? 

Needleman: Evet.
Krishnamurti: Kabul ediyoruz, kolay aldanıyoruz, yeni 

deneyimlere açız. İnsanlar sakalı olan, vaatleri olan, bazı şey-
leri yaparsanız harika bir deneyim yaşayacağınızı söyleyen 
herhangi birisinin söylediklerini yutuyorlar! Bence insan: 
“Hiçbir şey bilmiyorum.” demeli. Başkalarına güvenemem 
besbelli. Kitaplar olmasa, gurular olmasa, ne yapardınız? 

Needleman: Ama insan çok kolay kanıyor. 
Krishnamurti: Bir şey istediğiniz zaman kanarsınız. 
Needleman: Evet, bunu anlıyorum. 
Krishnamurti: O yüzden “Öğreneceğim, adım adım sorgu-

layacağım. Kendimi kandırmak istemiyorum” dersiniz. Kan-
dırılma, bir şey istediğim, açgözlü olduğum, “Bütün deneyim-
ler sığ, ben gizemli bir şey istiyorum” dediğim zaman ortaya 
çıkar; o zaman tuzağa düşerim. 

Needleman: Bana göre siz insan için zaten anlayış açı-
sından çok ileri bir noktadaki bir halden, bir tavırdan, bir 
yaklaşımdan bahsediyorsunuz. Ben kendimi buna çok uzak 
hissediyorum, öğrencilerimin de öyle hissettiğini biliyorum. 
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Dolayısıyla da, doğru ya da yanlış bir şekilde, yardıma ihti-
yaç duyuyorlar. Büyük ihtimalle yardımı yanlış yorumluyor-
lar; yardım diye bir şey var mı? 

Krishnamurti: “Niye yardım istiyorsun?” der misiniz?
Needleman: Şöyle söyleyeyim. Kendinizi kandırdığınızın 

kokusunu alıyorsunuz, tam olarak bilmiyorsunuz...
Krishnamurti: Bu oldukça basit. Kendimi kandırmak iste-

miyorum; değil mi? Bu yüzden kandırılmayı sağlayan hare-
ket veya şey nedir öğrenirim. Bu açgözlü olduğum zaman, 
bir şeyi istediğim zaman, tatmin olmadığım zamandır bes-
belli. Onun için de açgözlülüğe, isteğe, tatminsizliğe karşı 
savaşacağıma daha fazlasını isterim. 

Needleman: Evet.
Krishnamurti: Öyleyse açgözlülüğümü anlamam gerekli. 

Neye açgözlülük duyuyorum? Bu dünyadan bıktığım için 
mi, kadınlara, arabalara, paraya geçmişte sahip olduğum ve 
daha fazlasını istediğim için mi? 

Needleman: Bence insan uyarılmayı arzuladığından, 
kendi yoksunluğunu görmemek için kendinden uzaklaşmayı 
istediğinden açgözlüdür. Ama benim sormaya çalıştığım –bu 
soruyu konuşmalarınızda birçok kez cevapladığınızı biliyo-
rum, ama tekrar ortaya çıkıyor hep, neredeyse kaçınılmaz 
olarak– dünyanın belli başlı gelenekleri, şimdiki hallerini bir 
yana bırakırsak (çarpıtılmış, yanlış yorumlanmış ve kandırıcı 
bir haldeler artık) her zaman doğrudan veya dolaylı olarak 
yardımdan bahsederler. “İnsan kendi de gurudur” diyorlar, 
ama aynı zamanda yardım da var. 

Krishnamurti: Beyefendi, o “guru” kelimesinin anlamını 
biliyor musunuz?

Needleman: Hayır, tam olarak değil. 
Krishnamurti: İşaret eden kişi. Anlamlarından biri bu. 

Başka bir anlamı ise aydınlanmayı getiren, yükünüzü alan 
kişi. Ama Yükünüzü almak yerine kendi yüklerini size daya-
tıyorlar. 



13

Öğretmenin Rolü

Needleman: Korkarım öyle.
Krishnamurti: Guru aynı zamanda başka bir boyuta 

geçmenize yardım eden kişi anlamına da geliyor, vesaire, 
çeşitli anlamları var. Guru bildiğini söylediği anda, bilme-
diğinden emin olabilirsiniz. Çünkü bildiği geçmişteki bir 
şeydir besbelli. Bilgi, geçmiştir. Ve o bildiğini söylediği 
zaman, yaşamış olduğu ve harika bir şey olarak fark ede-
bildiği bir deneyimi düşünmektedir ve o fark etme önceden 
sahip olduğu bilgiden doğar, yoksa onu fark edemezdi; 
dolayısıyla deneyiminin kökleri geçmiştedir. Dolayısıyla da 
gerçek değildir. 

Needleman: Eh, bence bilginin büyük kısmı bundan ibaret. 
Krishnamurti: O zaman bütün bunlarda neden eski veya 

çağdaş bir gelenek olsun istiyoruz ki? Bakın beyefendi, ben 
dini, felsefi, psikolojik kitaplar okumam: insan kendi içine 
inanılmaz derinlikte inebilir ve her şeyi öğrenebilir. Sorun 
içe inmek, bunun nasıl yapılacağı. Bunu yapamayınca kişi, 
“Lütfen bana yardım eder misiniz?” der.

Needleman: Evet. 
Krishnamurti: Ve karşısındaki de “Sana yardım edece-

ğim” der ve onu başka bir yöne iter. 
Needleman: Bu soruyu cevaplıyor gibi. Geçen gün “Sat-

san” diye bir şeyden bahseden bir kitap okudum. 
Krishnamurti: Ne demek olduğunu biliyor musunuz?
Needleman: Bilgelerle.
Krishnamurti: Hayır, iyi insanlarla. 
Needleman: İyi insanlarla ha!
Krishnamurti: İyi olduğunuz zaman bilgesinizdir. Bilge 

olduğunuz zaman iyisiniz değil. 
Needleman: Bunu anlıyorum. 
Krishnamurti: İyi olduğunuz için bilgesiniz.
Needleman: Bunu bir şeye indirgemeye çalışmıyorum, 

ama bakıyorum da öğrencilerim ve ben, kendi adıma, oku-
duğumuz zaman, sizi duyduğumuz zaman “E hiç kimseye 
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ihtiyacım yok, kimseyle olmaya ihtiyacım yok” diyoruz ve 
bunda da çok büyük bir kandırma söz konusu.

Krishnamurti: Doğal olarak, çünkü konuşmacıdan etkile-
niyorsunuz. 

Needleman: Evet. Bu doğru. (Gülüşmeler)
Krishnamurti: Beyefendi, bakın, çok basit bakalım. Hiçbir 

kitap, hiçbir guru, hiçbir öğretmen olmadığını düşünün, ne 
yapardınız? Kafa karışıklığı, azap içinde olsanız ne yapardı-
nız? Yardım edecek hiç kimse, hiçbir ilaç, hiçbir sakinleştirici, 
hiçbir organize din olmasa ne yapardınız?

Needleman: Ne yapardım hayal edemiyorum. 
Krishnamurti: İşte bu.
Needleman: Belki de orada büyük bir aciliyet teşkil eden 

bir an olurdu.
Krishnamurti: İşte bu. Bizde o aciliyet yok, çünkü, “Eh, 

birileri bana yardım edecek” diyoruz. 
Needleman: Ama çoğu insan böyle bir durumda aklını 

yitirir. 
Krishnamurti: Ben emin değilim beyefendi. 
Needleman: Ben de emin değilim. 
Krishnamurti: Hayır, hiç emin değilim. Çünkü şimdiye 

dek ne yaptık? Güvendiğimiz insanlar, dinler, kiliseler, eği-
tim, bizi bu korkunç karmaşaya götürdü. Hüzünden kurtul-
muş değiliz, hayvaniliğimizden, çirkinliğimizden, kibrimiz-
den kurtulmuş değiliz. 

Needleman: Hepsi hakkında söylenebilir mi bu? Farklılık-
lar var. Her bin dolandırıcıya karşılık bir tane buda var. 

Krishnamurti: Ama bu beni ilgilendirmez beyefendi, eğer 
böyle bir kandırmacanın yolunu açtığını söylüyorsak. Hayır, 
hayır. 

Needleman: O zaman size şunu sorayım. Vücudun çok 
çalışma olmazsa hasta olabileceğini biliyoruz ve bu çok çalış-
maya da çaba diyoruz. Ruh diyebileceğimiz şey için de başka 
bir çaba söz konusu mu? Siz söylediklerinizde çabaya karşı-
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sınız, ama insanın her yanının büyümesi ve iyiliği şu veya bu 
türlü çok çalışma benzeri bir şey gerektirmez mi?

Krishnamurti: Çok çalışmayla neyi kastediyorsunuz 
acaba? Fiziksel anlamda çok çalışma mı?

Needleman: Genellikle çok çalışmayla bunu kastederiz. 
Ya da arzulara karşı gelmeyi.

Krishnamurti: Görüyor musunuz, bu işte! Şartlanma biçi-
mimiz, kültürümüz bu “karşı gelme” etrafında örülmüş. Bir 
direnç duvarı inşa etmek. Öyleyse “çok çalışma” dediğimiz 
zaman neyi kastediyoruz? Tembellik mi? Herhangi Bir şey 
için neden çaba göstermeliyim ki? Neden?

Needleman: Bir şey dilediğim için. 
Krishnamurti: Hayır. Bu çaba kültü neden var ki? Tan-

rı’ya, aydınlanmaya, gerçeğe ulaşmak için neden çaba gös-
termek zorundayım?

Needleman: Birçok olası cevap var, ama ben sadece kendi 
adıma cevap verebilirim. 

Krishnamurti: Hemen oracıkta olabilir, ama ben nasıl 
bakacağımı bilmiyorum. 

Needleman: Ama o zaman bir engel olmalı. 
Krishnamurti: Nasıl bakmalı! Hemen köşeyi dönünce bir 

yerde olabilir, çiçeğin altında olabilir, herhangi bir yerde ola-
bilir. O yüzden önce bakmayı öğrenmem gerekli, bakmaya 
çabalamayı değil. Bakmanın ne demek olduğunu öğrenmem 
lazım. 

Needleman: Evet, ama o bakma eylemine bir karşı koyma 
olabileceğini de kabul edersiniz herhalde?

Krishnamurti: O zaman bakmaya zahmet etmeyin! Birisi 
gelip “Bakmak istemiyorum” derse onu bakmaya nasıl zor-
layacaksınız?

Needleman: Hayır. Şu anda kendimden bahsediyorum. 
Ben bakmak istiyorum. 

Krishnamurti: Bakmak istiyorsanız, bakmakla neyi kas-
tediyorsunuz? Bakmaya çabalamadan önce bakmanın ne 
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demek olduğunu öğrenmeniz gerekir. Doğru değil mi beye-
fendi?

Needleman: Benim için bu bir çaba olur. 
Krishnamurti: Hayır. 
Needleman: Bunu o nazik, belli belirsiz şekilde yapmak. 

Bakmak istiyorum, ama bakmanın ne demek olduğunu 
öğrenmek istemiyorum. Katılıyorum, bu bana daha çok 
temel olan şey gibi geliyor. Ama bu çabuk yapma, bitirme 
isteği, bu karşı koyma değil mi?

Krishnamurti: Bitirmek için hızlı bir ilaç. 
Needleman: İçimde sizin bahsettiğiniz bu belli belirsiz, 

çok daha nazik şeye karşı koyan, incelemem gereken bir şey 
var mı? Sizin söylediğiniz çalışma değil mi? Soruyu öyle 
sessizce, belli belirsiz bir şekilde sormak çalışmak değil mi? 
Bana öyle geliyor ki bunu yapmayı isteyen o yanı dinlememek 
çalışmak aslında...

Krishnamurti: Çabucak yapmayı.
Needleman: Özellikle biz Batı’dakiler için ya da belki 

bütün insanlar için. 
Krishnamurti: Korkarım bu bütün dünyada aynı. “Bana 

oraya nasıl çabuk gidebileceğimi söyleyin.”
Needleman: Ama siz bunun bir anda olduğunu söylüyor-

sunuz. 
Krishnamurti: Öyle, orası açık. 
Needleman: Evet, anlıyorum. 
Krishnamurti: Beyefendi, çaba nedir? Sabah yataktan 

kalkmak istemediğiniz zaman, çabadır. Tembelliği ne getirir? 
Uykusuzluk, fazla yemek, zevke fazla kapılmak ve diğer ben-
zeri şeyler; ertesi sabah da, “Ah, ne sıkıcı, kalkmam gerek!” 
dersiniz. Şimdi bir dakika durun beyefendi, peşinden gidin. 
Tembellik nedir? Fiziksel tembellik midir, yoksa düşüncenin 
kendi mi tembeldir?

Needleman: Bunu anlamadım. Başka bir kelime lazım 
bana. “Düşünce tembeldir” mi? Ben düşüncenin hep aynı 
olduğunu görmüşümdür. 




