


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

Hindistan’›n Madanapalle kentinde do¤du. 1909 y›l›nda C. W. Leadbea-
ter taraf›ndan kefedildi. 13 ya›ndayken Theosophical Society taraf›ndan 
“dünya ö¤retmeni” seçildi. Konuşmalar› ve yaz›lar› herhangi bir dinle 
ba¤lant›l› de¤ildi. Kendisine mesihlik yak›t›r›lm› olmas›na ra¤men 
bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Dünyan›n her yerinde geni bir izleyici 
kitlesine ulam› olmas›na ra¤men iradesi d››nda oluturulan bu top-
lulu¤u kendi iste¤iyle da¤›tt›. Çünkü hiçbir zaman kendisini bir otorite 
olarak görmedi ve çevresinde müritlerin olumas›na izin vermedi. Onun 
yakla›m› bir birey olarak baka bir bireyle iletiim kurmak üzerineydi.

Eserleri, dünyay› dolaarak yapt›¤› konumalardan, bakalar› ta-
raf›ndan derlendi. Konumalar›nda “hakikatin/gerçe¤in, yollar› olma-
yan bir ülke” oldu¤una ve bireyin ancak fark›ndal›kla ve yaamla bü-
tünleerek gerçe¤e/hakikate ulaabilece¤ine iaret etti. Ölümle yaam›n 
bir ve tekli¤i, yaam›n dura¤an olamayaca¤›, korku, özgürlük, iddet, 
do¤a ve çevre üzerine konumalar yapt›.

Yaam›n›n büyük bölümünü Hindistan, ‹ngiltere ve Amerika 
aras›nda gidip gelerek geçiren Jiddu Krishnamurti ard›nda say›s›z eser 
b›rakarak, 17 ubat 1986’da 91 ya›ndayken kanserden öldü.

J. Krishnamurti’nin Omega Yay›nlar›’ndan Ç›kan Kitaplar›

Bunları Düşün
Bilinenden Kurtulmak
Sen Dünyasın
İlk ve Son Özgürlük
İçsel Devrim
Yeni Bir Yaşam
Zihinsel Kurtuluş
Kendimize Dair
Huzura ve Barışa Doğru
Kendini Değiştirmek Dünyayı Değiştirmek
Eğitim ve Yaşamın Anlamı
Aşk, Seks ve Namus
Dünya Bunalımda
Yaşamla Buluşmak
İnsan Olmak
Büyük Özgürlük
Birey ve Toplum
İnsanlık Değişebilir mi?
Zihnin Uyanışı
Kartalın Uçuşu



J. KRISHNAMURTI

KARTALIN UÇUŞU

‹ngilizceden çeviren:

Orhan Düz

Ω



1. bask›: Ruh ve Madde Yay›nlar›, 1998
2. bask›: Omega Yay›nlar›, 2016

J. Krishnamurti

KARTALIN UÇUŞU

Özgün ad›: The Flight of the Eagle

Krishnamurti Kitapl›¤› - 20

Copyright © 1971, 2014 Krishnamurti Foundation Trust, Ltd.
Krishnamurti Foundation Trust Ltd., Brockwood Park, Bramdean, 

Hampshire  SO24 0LQ, England.
E-mail: info@kfoundation.org

Website: www.kfoundation.org

Yay›n haklar› © Omega Yay›nlar› 
Bu eserin tüm haklar› sakl›d›r. Yay›nevinden yaz›l› izin al›nmaks›z›n 
k›smen veya tamamen al›nt› yap›lamaz, hiçbir ekilde kopyalanamaz, 

ço¤alt›lamaz ve yay›mlanamaz.

ISBN 978-605-02-0485-8
Sertifika no: 10962

‹ngilizceden çeviren: Orhan Düz
Yayın koordinatörü: Levent Çeviker
Yayıma hazırlayan: Selcan Karabulut

Sayfa düzeni: Tülay Malkoç

Bas kı: Gülmat Matbaacılık
Topkap›/‹stanbul • Tel.: (212) 577 79 77

Matbaa sertifika no: 18005

Omega Yay›nlar›
Ankara Cad. 22/12 • TR-34110 Sirkeci-‹stanbul

Telefon: (0212) - 512 21 58 • Faks: (0212) - 512 50 80
www.omegayayincilik.com • e-posta: omega@omegayayincilik.com
www.facebook.com/sayyayinlari • www.twitter.com/sayyayinlari

Genel Da¤›t›m: Say Da¤›t›m Ltd. ti.
Ankara Cad. 22/4 • TR-34110 Sirkeci-‹stanbul

Telefon: (0212) - 528 17 54 • Faks: (0212) - 512 50 80
internet sat›: www.saykitap.com • e-posta: dagitim@saykitap.com



İçindekiler

Özgürlük .......................................................................................9
Parçalanma .................................................................................. 25
Meditasyon ................................................................................. 39
İnsan Değişebilir mi? ................................................................. 55
Niçin Barış İçinde Yaşayamıyoruz? ........................................ 71
Yaşamın Bütünselliği ................................................................. 85
Korku .........................................................................................101
Aşkınlık .....................................................................................111
Şiddet Üzerine .......................................................................... 123
Köklü Değişim Üzerine ........................................................... 141
Görme Sanatı ............................................................................ 153
Bilinmeyene Nüfuz Etmek ..................................................... 167





Kartalın Uçuşu

Bilim insanının aksine, kartal uçarken ardında iz bırakmaz. Özgür-
lük sorununu araştırırken, sadece bilimsel gözlem değil bunun yanı 
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ÖZGÜRLÜK

Düşünce, Zevk ve Acı

Çoğumuza göre özgürlük, gerçek bir olgu değil, bir idealdir. 
Özgürlük hakkında konuşurken; görünüşte özgür olmak, 
hoşumuza gideni yapmak, gezmek, kendimizi farklı şekil-
lerde ifade etmek, dilediğimizi düşünmek gelir aklımıza. 
Özgürlüğün, görünür, dışa yönelik ifadesi; özellikle tiranlı-
ğın, diktatörlüğün olduğu ülkeler ile kişinin daha fazla zevk 
ve mülkiyet edinme olasılığının bulunduğu ülkelerde olağa-
nüstü önem kazanır.

İçe yönelik, bütünüyle ve tam anlamıyla hür olmak 
anlamında özgürlüğün (ki daha sonra kendisini toplumda, 
ilişkilerde dışa yönelik olarak ifade eder) ne demek olduğu-
nu derinden araştıracak olursak, kanımca öncelikle, şu anki 
haliyle oldukça şartlanmış insan zihninin tamamıyla özgür 
olup olamayacağını sorgulamamız gerekir. İnsanın zihni hep 
kendi şartlanma sınırları içinde yaşayıp işlevini sürdürerek, 
özgür olma olanağından bütünüyle yoksun olmak zorunda 
mıdır? Anlaşılıyor ki insan aklı burada, bu dünyada özgür-
lüğün ne içsel ne de görünürde olduğunun farkına varınca, 
onu başka bir dünyada, gelecekteki kurtuluşta, cennette icat 
etmeye başlıyor.

Tüm ideolojik ve kuramsal özgürlük kavramlarını bir 
kenara bırakın. Bu sayede, sizin ve benim, zihinlerimizin 
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bağımlılıktan, korkudan, endişeden ve gerek bilincin gerekse 
bilinçaltının en alt katmanlarında bulunan sayısız sorunlar-
dan kurtularak, gerçekten özgür olup olamayacağını araştıra-
biliriz. Tam bir psikolojik özgürlük olabilir mi? Öyle ki insan 
zihni; zamanla sınırlı kalmayan, düşünüyle oluşturulmayan, 
ayrıca günlük var oluşun güncel gerçeklerinden kaçış olma-
yan bir niteliğe ulaşabilsin.

Zihni içsel olarak, psikolojik olarak özgür olmadıkça insa-
nın neyin doğru olduğunu görmesi de olanaksızdır. Bununla 
birlikte korkuyla oluşmamış, içinde yaşadığımız kültür ve 
toplum tarafından şekillendirilmemiş, ayrıca günlük yaşa-
mın monotonluğundan ve yalnızlığından kaçış olmayan bir 
gerçekliğin olup olmadığını görmesi de mümkün değildir. 
Bu tür bir özgürlüğün, gerçekte olup olmadığını ortaya 
çıkarması için, kişinin sahip olduğu hayatın yetersizliğinin 
ve hepsinden önce korkunun farkında olması gerekir. Kişi, 
içebakışsal ve analitik anlamda değil, fiili olarak kendisinin 
farkında olmalı ve zihne köstek olduğu görülen bütün bu 
unsurlardan uzak kalıp kalamayacağını görebilmelidir.

Araştırma yapmak için, biz de bunu yapacağız, özgür-
lüğün sonda değil en başta gelmesi gerekir. Kişi özgür 
olmadıkça keşfedemez, araştıramaz ve inceleyemez. Derin 
bakabilmek için, sadece özgürlük değil, disiplin de gerekli-
dir. Özgürlük ve disiplin birlikte yürür; dikkat edin, birinin 
özgür olması için disiplinli olması gerekir. Disiplin sözcüğü-
nü boyun eğmek, taklit etmek, bastırmak, kurulu bir modeli 
takip etmek gibi benimsenen, geleneksel kullanımından çok 
kelimenin kökü olan öğrenmek anlamında kullanıyoruz. 
Öğrenme ve özgürlük birlikte yürür. Özgürlük, belli bir 
sonuca ulaşmak için zihin tarafından dayatılan bir disiplini 
değil, kendi disiplinini getirir. Temelde bu iki unsur vardır; 
özgürlük ve öğrenme etkinliği. Kişi özgür olmadıkça kendini 
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bilemez. Özgürlük, herhangi bir örnek formül veya kavrama 
bağlanmadan, kişinin fiili olarak ken disini gözlemleyebilme-
sini sağlar. Bu gözlem, bu anlayış, bu görüş, kendi disiplinini 
ve öğrenimini beraberinde getirir. Bunda hiçbir boyun eğiş, 
taklit, bastırma veya herhangi bir kontrol olmayıp, aksine 
büyük bir güzellik vardır.

Zihinlerimiz şartlandırılmıştır; bu açık bir olgudur. Zi-
hinlerimiz belirli bir kültür ya da toplum tarafından şart-
landırılmakta, değişik baskılar, ilişkilerin gerginlik ve stre si, 
ekonomik, iklimsel, eğitimsel etmenler ve dinsel itaat aracı-
lığıyla etki altına alınmaktadır. Zihinlerimiz korkuyu kabul 
etmeye ve becerebilirsek bu korkudan kaçmaya alış tırılmış; 
korkunun bütün doğasını ve yapısını tamamıyla çözmeye 
asla gücü yetmiyor. Bu nedenle ilk sorumuz şudur: Oldukça 
ağır yükün altındaki zihin, hem şartlanma sını hem de korku-
larını bütünüyle çözebilir mi? Çünkü şart lanmayı bize kabul 
ettiren korkudur.

Kelime ve düşünceleri sadece duymakla kalmayın; gerçek-
te bunun bir değeri yoktur. Dinleme sırasında, hem kelime-
lerle hem de kelimeler olmaksızın dinleyen zihinsel durum-
larınızı gözlemlerken, korkuyu kabullenmeden, kaçma dan 
ve “Cesaret, direnç göstermeliyim,” demeden, insanın içine 
düşen korkunun tamamen farkına vararak zihnin öz gür olup 
olamayacağını araştırın. Bu tür korkudan kurtul madıkça, kişi 
açık bir şekilde göremez. Şüphesiz korku nun olduğu yerde 
sevgi yoktur.

Peki, zihin korkudan uzak olabilir mi? Bu, benim için ve 
gerçekten ciddi olan her kişi için de sorulup çözül mesi gereken 
en temel ve hayati sorulardan biridir. Fiziksel acı çekme kor-
kusu ve psikolojik korkular vardır. Örneğin, geçmişte çekilmiş 
acının anısı ve gelecekte tekrarı dü şüncesi, yaşlılık, ölüm, ko-
runmasızlık, yarının belirsizliği, büyük bir deha olamama, bu 
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çirkin dünyada adam olama ma, yıkım, yalnızlık, sevememe ya 
da sevilmeme korkusu, bilinçteki ve bilinçaltındaki korkular 
vb. Zihin bütün bunlardan tamamıyla özgür olabilir mi? Eğer 
zihin olamayacağını söylüyorsa, kendisini bunu yapamayacak 
kadar güçsüz gör müştür. Kendisini silmiş, anlayış ve sessizlik-
ten yoksun bı rakmıştır, tıpkı karanlıkta kalmış ve ışığı arayan 
fakat asla bulamayan ve bu nedenle, kelimelerden, kavramlar-
dan, kuramlardan oluşan “ışığı” icat eden zihin gibi.

Korku ve şartlanmaların yükü altında ezilmiş bir zihin 
sonsuza dek bundan nasıl kurtulabilir? Yoksa korku yu ha-
yatın kaçınılmaz bir unsuru olarak kabul etmemiz mi gere-
kir? Aslında çoğumuz bunu kabullenir ve buna katla nırız. Ne 
yapmalıyız? Siz ve ben birer insan olarak bu kor kuyu başı-
mızdan nasıl savabiliriz? Belirli bir korkuyu değil her çeşit 
korkuyu, korkunun tüm doğasını ve yapısını.

Nedir korku? (Size önerim, konuşmacının söylediği ni ka-
bul etmeyin, konuşmacı herhangi bir yetkeye sahip değil, o 
ne bir öğretmen ne de bir din hocasıdır. Eğer o öğ retmen ise, 
siz de onun takipçisisiniz demektir ve eğer ta kipçi olursanız 
hem kendinizi hem de öğretmeninizi yok e dersiniz.) Korku-
nun gerçeğini öylesine temelli biçimde bulmaya çalışıyoruz 
ki, zihin asla korku sahibi olmasın ve sonuçta tüm bağımlı-
lıktan içsel, psikolojik olarak kurtul sun. Özgürlüğün güzel-
liği, bir iz bırakmamanızdır. Bilim insanının aksine, kartal 
uçarken iz bırakmaz. Özgürlük so rununu araştırırken sadece 
bilimsel gözlem değil kartalın iz bırakmayan uçuşu da gerek-
lidir. Her ikisi de gereklidir; hem sözel açıklama hem de sözel 
olmayan anlayış. Çünkü tanım hiçbir zaman tanımlanan de-
ğildir. Söylem hiçbir za man söylenen değildir, kelime hiçbir 
zaman şey değildir.

Eğer bütün bunlar yeterince açıksa, konumuza devam 
edebilir, zihnimizin korkudan tamamıyla özgür olup ola-
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mayacağını, konuşmacı ya da onun sözleri ve düşünce leri ne-
deniyle değil, kendimiz için incelemeye koyulabili riz.

İlk bölüm bir giriş değildir. Eğer onu açıkça işitip anla-
madıysanız, bir sonrakine başlayamazsınız.

Araştırmak için bakma özgürlüğüne sahip olmak ge rekir. 
Önyargılar, çıkarımlar, kavramlar ve ideallerden kur tulmak 
için özgürlüğe ihtiyaç duyulur, böylece kendi adı nıza kor-
kunun ne olduğunu gerçekten gözlemleyebilirsiniz. Çok ya-
kından, içtenlikle baktığınız zaman orada hiç kor ku olur mu? 
Yani korkuyu ancak “gözlemci”, “gözlem lenen” olduğu anda 
çok yakından gözlemleyebilirsiniz. Bun dan söz edeceğiz. Öy-
leyse nedir korku? Nasıl meydana ge lir? Belli fiziksel korku-
lar anlaşılabilir; anında yanıt verilen fiziksel tehlikeler gibi, 
anlaşılmaları oldukça kolaydır, çok derinden incelememiz 
gerekmez. Fakat biz psikolojik kor kular hakkında konuşuyo-
ruz; psikolojik korkular nasıl meydana geliyor? Kaynakları 
nedir? Mesele budur. Dün meydana gelmiş bir olayın korku-
su vardır, yarın ya da baş ka bir zaman olması olası bir olayın 
korkusu vardır. Bilinen ve bilinmeyenin korkusu vardır. Kişi 
kendi hesabı na açıkça görebilir ki, korku, düşünme sırasın-
da oluşur. Dün olmuş korkunç bir olayı aklımızdan geçirir-
ken ya da gelecek hakkında düşünürken, değil mi? Düşün-
ce korkuyu besler, değil mi? Lütfen tam olarak emin olalım; 
konuşma cının söylediğini hemen kabullenmeyin; korkunun 
kayna ğının düşünce olup olmadığından kesinlikle emin olun. 
Acı hakkında düşünmek, kişinin bir zaman yaşadığı ve tekrar 
olmasını istemediği, hatırlamak istemediği psikolojik acı ve 
bütün bunlara ilişkin düşünceler korkuya yol açar. Buradan 
devam edebilir miyiz? Açık se çik görmedikçe daha ileriye 
gidemeyiz. Düşünce, yani ra hatsızlık, tehlike, azap veya acı 
veren bir olay, bir deneyim, bir durum hakkında düşünmek 
korkuya neden olur ve psi kolojik güvenliği kurmuş olan dü-
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şünce, bu güvenliğin za rar görmesini istemez; her türlü sar-
sıntı bir tehlikedir ve korkuya neden olur.

Düşünce; korku ve zevkten sorumludur. Kişi mutlu bir de-
neyim yaşamıştır, onu hatırlamak ister ve mümkün ol mayınca 
direnç, öfke, tedirginlik ve umutsuzluk oluşur. Dolayısıyla 
düşünce hem korkudan hem de zevkten so rumludur, öyle 
değil mi? Bu sözel bir çıkarım değildir, kor kuyu uzaklaştır-
mak için bir formül de değildir. Zevkin ol duğu yerde düşün-
ce ile süregelen acı bir korku vardır; zevk acıyla beraberdir, 
biri ötekinden ayrılmaz ve düşünce her ikisinin de kaynağı-
dır. Korku veya zevke bağlı olarak düşünülen bir sonraki an, 
yarın olmasaydı; korku ve zevk de olmazdı. Buradan devam 
edelim mi? Bu bir fikir değil de, gerçek olan yani kendi başı-
nıza keşfettiğiniz ve dolayı sıyla gerçek olan, bu nedenle “Dü-
şüncenin hem zevki hem de korkuyu doğurduğunu ortaya 
çıkardım” diyebileceği niz bir gerçeklik midir? Cinsel zevk 
edinmişsinizdir; daha sonra onu hayal ettiğinizde, sadece 
onu düşünmek bile o hayale güç verir. Buna engel olunduğu 
zaman tedirginlik, korku, kıskançlık, utanç, kızgınlık ve şid-
det açığa çıkar. Burada, zevke sahip olmamanız gerektiğini 
söylemiyoruz.

Mutluluk zevk değildir, coşkuya düşünce ile gelin mez; bu 
tamamıyla farklı bir durumdur. Ancak zevke ve korkuya ne-
den olan düşüncenin doğasını anladığınız za man saadete ve 
coşkuya erebilirsiniz.

Şu halde soru bellidir: Kişi düşünmeyi durdurabilir mi? 
Şayet düşünce korku ve zevki yaratıyorsa ve zevkin ol duğu 
yerde acının olması gerektiği açıktır, o zaman kişi kendine so-
rar: Düşüncenin sonu var mı? Bu, güzelliği al gılayışının, zev-
kinin sona ermesi anlamına gelmez. Bir bu lutun, bir ağacın 
güzelliğini görüp bundan zevk almak gi bidir, fakat düşünce, 
dün görülen buluttan, ağaçtan, çiçek ten, güzel bir insanın yü-
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zünden, yarın da aynı zevki alma ya çalıştığı, aynı deneyimi 
aradığı zaman hayal kırıklığına, acıya, korkuya veya zevke 
davetiye çıkarmış olur.

Evet, düşünce bir sona ulaşabilir mi? Yoksa bu bütü nüyle 
yanlış bir soru mu? Bu yanlış bir sorudur, çünkü biz zevk ol-
mayan bir mutluluğu ve coşkuyu yaşamak istiyo ruz. Düşün-
cenin sona ermesi ile korkunun ve zevkin ürü nü olmayan bir-
takım uçsuz bucaksız şeylere ulaşmayı umarız. Düşüncenin 
yaşamdaki yeri nedir? Düşünce nasıl sona erdirilir? Düşünce-
nin hareket ve hareketsizlik ile ilgi si nedir? Hareketin gerekli 
olduğu yerde, düşüncenin hare ketle ilişkisi nedir? Neden bir 
dağın, güzel bir yüzün, bir gölün güzelliğinden tam anlamıy-
la hoşnut olduğumuzda düşünce oluşuverir, varlık kazanır? 
Çünkü varlık ka zanmasaydı yarına taşınamazdı. Bir dağın, 
güzel bir yü zün, bir su kıyısının güzelliğine varıldığında ni-
çin düşün cenin gerektiğini bilmek istiyorum. Yapraksız, göğe 
doğru uzanmış güzel bir ağaç görüyorum. Olağanüstü güzel-
likte, tamam mı? Bu kadar işte. Neden düşünce gelip de “Ben 
bu zevke yarın da varmalıyım” diyor? Ve ayrıca düşüncenin 
hareket içinde de işlevi olduğunu görüyorum. Harekette be-
ceri, aynı zamanda düşüncede beceridir. O halde dü şüncenin 
hareketle edimsel ilişkisi nedir? Eylemimiz kavramla ra, dü-
şüncelere dayanır. Ne yapılması gerektiğine ilişkin bir fikre 
veya kavrama sahibimdir ve yapılan şey, bu fikir ve ya kav-
ramla benzeşir. Dolayısıyla eylem ile kavram, yani ideal “ol-
ması gereken” arasında bir bölünme vardır ve bu bölünme 
çatışmaya yol açar. Herhangi bir psikolojik ayrım çatışmaya 
neden olur. Kendime soruyorum: “Eylemle dü şünce arasın-
daki ilişki nedir?” Hareket ile düşünce arasın da bir kopuş 
varsa o zaman hareket eksiktir. Düşüncenin hemen farkına 
varıp anında harekete dönüştüğü, böylelik le farklı bir fikrin 
ya da ideolojinin ayrıca etkide bulunma dığı bir eylem var 
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mıdır? Düşüncenin korkuyu ve zevki do ğurduğunu görüyo-
rum. Zevkin olduğu yerde acının ve bundan dolayı direncin 
olduğunu da. Bunu çok açık olarak görüyorum, bunun görül-
mesi anlık bir eylemdir ve düşün ceyle, mantıkla, zihin açık-
lığı ile ilgilidir. Bu noktada gör me ve hareket de anlıktır. Bu 
nedenle burada özgürlük var dır.

Birbirimizle iletişim içinde miyiz? Yavaş olun, bu ol-
dukça zordur; lütfen kolayca “evet” demeyin. “Evet” di-
yorsanız, bu salonu terk ettiğinizde korkudan kurtulmuş 
olmanız gerekir. Sizin “evet” demeniz sadece kelimelerle ve 
zekâ ile anladığınız bir kavramdır, bu, aslında hiçbir şeydir. 
Ben ve siz, bu sabah burada, korku sorununu araş tırıyoruz 
ve burayı terk ettiğinizde korkudan tamamıy la kurtulmuş 
olmalısınız. Bu, sizin özgür bir insan, farklı bir canlı oldu-
ğunuz ve tümüyle değiştiğiniz an lamına gelir. Yarın değil, 
şimdi; zevki ve korkuyu doğura nın düşünce olduğunu ve 
ahlaki, toplumsal, dinsel ve ruh sal tüm değerlerin korku ve 
zevke dayandığını apaçık bir şekilde görmelisiniz. Bu gerçe-
ği algıladıysanız ki bu gerçeği görmek için düşüncenin her 
etkinliğini olağan üstü bir uyanıklıkla, mantıklı, sağlıklı ve 
akla yakın bir şekilde gözlemlemeniz gerekir, o zaman bu 
anlayış tam anlamıyla bir eylem olur. Sonuçta, buradan ay-
rıldığınızda korkuyu tamamen kendinizden uzaklaştırmış 
olursunuz. Yoksa, “Ben korkudan yarın nasıl kurtulabili-
rim?” diye söy lenirsiniz.

Düşünce, davranış sırasında işlemelidir. Eve gitme niz, 
otobüse yetişmeniz, büroya gelmeniz, tüm bunlar için dü-
şünmeniz gerekir, düşünce o zaman etkin, nesnel bir şekilde, 
duygusal olmadan işlevini yerine getirir; bu düşünce, hayati 
öneme sahiptir. Ancak, eğer zihin daha önceki bir deneyimi 
düşünmeye devam ederse, onu gelece ğe taşırsa, bu eksik bir 
eylem olur ve bu nedenle bir tür direnç belirir.




