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ÖNSÖZ

Gerçek gizemli bir şey değildir; gerçek siz neredeyseniz oradadır. 
Oradan başlayabilirsiniz. Gerçek şudur ki öfkeliyimdir, kıskancım-
dır, kavgacıyımdır, çekişme içindeyimdir. Bu bir olgudur. O halde 
kişi, eğer buna hürmetle dikkati çekebilirse, olduğu yerden başlama-
lıdır. Bu nedenle kendinizi bilmeniz, kendinizle ilgili bütünlüklü 
bilgiye sahip olmanız, ne olduğunuzu bilmeniz önemlidir ve bu 
bilgiyi başkalarından, psikologlardan, beyin uzmanlarından ve 
benzerlerinden almamalısınızdır. Çünkü sizler insanlığın öykü-
süsünüz. Kendiniz olan bu kitabı okumayı bilirseniz, o zaman 
insanlığın bütün etkinliklerini, zalimliklerini ve saçmalıklarını 
öğrenirsiniz çünkü sizler dünyanın geri kalanısınız.

—J. Krishnamurti, 1. Soru ve Yanıt Buluşması
Brockwood Parkı 1983

J. Krishnamurti’nin öğretilerini okurken kişi, kelimelerin 
insanın kendi düşüncesine yönelik olarak ne kadar kişisel 
olduğunu ve kendi insani psikolojik etkinliklerimize ayna 
tuttuğunu görünce aniden çarpılıyor. Onun dili zaman, 
mekân veya koşullarla sınırlandırılmış değil, bu nedenle 
okuyucular hangi çağda veya hangi kıtada olurlarsa olsunlar 
kendilerini berrak bir şekilde ve şefkatle açıklığa kavuşturul-
muş halde bulabilirler. 

Krishnamurti’nin buluşsal yaklaşımı sadece diyalogla-
rına ve röportajlarına özgü değildi, binlerce dinleyicinin 
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arasında katılımcının konuşmacıyla doğrudan temas halinde 
olduğunu hissettiği halk konuşmalarında da vardı. Krishna-
murti’nin dili sade, jargonsuzdu veya konuşmacının dinle-
yicilerle ilgili hiçbir varsayımını içermiyordu. Krishnamurti, 
sözcülerinin, böyle bir niyeti olmadan, kendi düşüncelerinin 
çapraşıklıklarını ve sorunlarını kendileri için görmelerine 
yardımcı olmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) sırasında Krishnamurti 
Birleşik Devletler’de halka açık konuşmalar yapmayıp ses-
sizce Ojai’de yaşadı. İnsanlar onu arayıp buldular ve çağın 
pek çok sorununu veya kendi kişisel açmazlarını konuşmak 
için ona geldiler. Bu insanların sorunları evrensel sorunlardı 
ve her biri, Krishnamurti’nin “Sen dünyasın” ifadesini doğ-
ruladı. Krishnamurti kendisine gelen insanların duygu ve 
düşüncelerinin gergin bağlarını gevşetirken, ayıplama ya da 
suçlama olmaksızın, bir kaygının özü veya kaynağı, çıplak 
bir şekilde ortaya çıkarılırdı. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarından sonra, Yaşam Hakkında 
Yorumlar başlıklı, Krishnamurti’yle röportajlardan oluşan üç 
ciltlik bir seri dünya çapında basıldı. Krishnamurti Arşivle-
ri’nden çıkan bu yeni kitap, İçimizdeki Dünya eklenen kalıcı 
soruları ve zamanı aşan yanıtlarıyla bir özet niteliğindedir. 
Yetmiş yıl sonra, inceleme hâlâ taze kalmıştır ve okuyucular 
kendilerini hem sorularda hem de yanıtlarda bulacaktır.

Mark Lee
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ÖFKE VE HOŞGÖRÜSÜZLÜK

E., hal ve davranışlarından rahatsızlık duyduğu bir iş arka-
daşı olduğundan ve ona sinirlendiğinden bahsetti; bu durum 
karşısında öfkesini nasıl yenebileceğini sormaya gelmişti.

Biraz konuştuktan sonra şu sonuca vardık: bu öfkesi-
nin nedeni E.’nin iş arkadaşını kendisinin sahip olduğu bir 
davranış kalıbına sokmayı istemesiydi; bu da E.’deki hoş-
görüsüzlüğü besliyordu. Hoşgörüsüzlük düşüncesizliktir 
diye boşuna söylemiyoruz. Eğer iş arkadaşını bırakıp başka 
bir iş arayışına girseydi de aynı sorun yine ortaya çıkacak-
tı, çünkü sorun E.’deydi; iş arkadaşında değil. E. koşulları 
sadece değiştirmemeli, aynı zamanda anlamalıydı da. Eğer 
öfkesinden kurtulmak için çevresine bağlı kalırsa, o zaman 
onun kölesi olacaktı. Eğer çevresine bağlı kalırsa o zaman 
düşüncesiz olacaktı. Bu durum ilişkilerinde sürekli değişim 
arayan insanlarınki gibidir; bir kişi veya grup onlarda hayal 
kırıklığı yarattığı veya sıkıldıkları için, bir başkasında dostluk 
veya aşk ararlar. İlişkiyi anlamadıkları için, sadece çevrenin 
değiştirilmesi; aynı çatışmayı, hayal kırıklıklarını ve farklı 
biçimlere sahip doygunluk hissini yine üretecektir.

Dolayısıyla E. kendi düşüncesizliğinin ve nedenlerinin 
farkına varmalıdır.
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GERÇEKLİĞİN SESİ?

S. duyduğu sesin kendi içgüdüsel sesi mi, Tanrı’nın sesi mi 
yoksa düşüncenin, geleneğin sesi mi olduğunu keşfetmek 
üzere uzun bir yoldan geldi.

S.’ye sorular sorduktan sonra bu sesin iyiliksever olduğu-
nu, onu duyusal dünyadan uzaklaştırıp gitgide düşüncenin 
soyluluğuna ve etrafındakilere hizmet etmeye yönlendirdi-
ğini bulduk. Fakat şimdi S. kuşkuluydu; sorgulayan bir ses 
tonu vardı ve endişeleniyordu. Ses, S.’nin sorgusuz sualsiz 
ona itaat etmesini istemişti ve şimdi, birkaç sene sonra S.’ye 
karşı kayıtsızdı. Ne yapacaktı? Ses, gerçekliğin sesi miydi?

Meseleyi derinlemesine konuştuktan sonra arzu ve istek 
sorusuna geldik: nasıl ortaya çıktığından -algı, duyumsama, 
arzu, özdeşleştirme, istenenler ve istenmeyenler-, kendisini 
nasıl ifade ettiğinden, dünyeviliğe ve ölümsüzlüğe can atıp 
hislere hitap ederek kendini nasıl gerçekleştirdiğinden bah-
settik.

S. artık düzenli olarak, yerde oturarak meditasyon yaptı-
ğını dile getirdi. 

Arzunun seyri anlaşılmadan, meditasyon aydınlanmaya 
götürmez.

Vedanta’nın bir öğrencisi olduğu için Tanrı’nın birliği ve 
benzeri şeyler üzerine meditasyon yapıyordu. 

Meditasyon, ne kadar soylu olursa olsun sadece formülle-
re değil, doğru düşünmeye dayanmalıdır. Doğru düşünme, 
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arzunun “ben” ve “benim” oluşunu algılamasından ileri 
gelir. Bu bencillik, kişi Hindistan’da, Çin’de, Avrupa’da veya 
burada yaşasın, herkesin bencilliğidir. Dünya, kişinin yan-
sımasıdır. Dünyanın sorunlarını anlamak için kişi öncelikle 
kendisini, benliği çevreleyen kavrayışla değil, önyargısız 
ve sevecen farkındalıkla anlamalıdır. Kendini tanıma doğru 
düşünmenin başlangıcıdır ki bu da gerçek meditasyonun 
başlangıcıdır.

S. sorununun yeni bir anlam kazandığını söyledi: kendi 
ihtirası yoluyla, belki de kendi içgüdüsel algısı olabilecek 
sese nasıl da önem veriyordu.
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SEVİNÇ VEREN VE ACITAN: 
DOĞUM VE ÖLÜM SORUNU

R. oğlunu savaşta kaybettiği için çok üzgün ve kederliydi. 
Oğlunun ruhu var olmaya devam ediyor muydu? Reenkar-
nasyon doğru muydu?

Kişi kederi yüzünden neredeyse felç olduğunda ölüm 
sorununu mantıklı bir şekilde düşünmesi zordur. Temel kay-
gınız nedir: oğlunuz mu yoksa kaybınız mı? Dünyadaki her 
insan bu sorunla karşı karşıyadır: doğum ile ölümün, neşe ile 
kederin evrenselliği. Kimse bundan kaçamaz. Kişi hayal dün-
yasında, birtakım kuramlar veya inançlar yoluyla, kendini 
unutma yoluyla bundan kaçabilir fakat doğum ve ölüm ora-
dadır. O, akla uygun bir hale getirilerek, mantığa oturtularak 
değil, sonsuzun deneyimiyle çözülecek bir gizemdir.

Oğlunun ölümüne sebebiyet verenlere yönelik oluşan 
nefret duygusu, gerçekliği deneyimleyebilmek için gerekli 
olan ruh halini oluşturmaz. Tam aksine, nefret, matem ve 
sahiplenme, zamansızlığın deneyimlenmesine ve kavrayışa 
engel olur. Nefretin, hıncın ve öfkenin aşılması şefkatin belir-
mesiyle gerçekleşir; bu, acılar içindeki zihni arındıracaktır. 
Eğer ölmüşlerle ilgiliyseniz, daha fazla ölüm yaratacaksınız 
fakat yaşayanlarla ilgileniyorsanız, yaşamın sonsuzluğunu 
bileceksiniz.

Neden bahsettiğimi anlamadığını söyledi. Oğlunu sev-
memeli miydi? Onu öldürenlerden nefret etmemeli miydi, 
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bağışlamalı mıydı, kötülüğe kucak mı açmalıydı? Savaş dün-
yanın arınması için bir zorunluluk değil miydi?

Kötülük iyi sonuçlar doğurmaz, şiddet barışla sonuçlan-
maz. Her birimiz bu muazzam kaosu, kıskançlık, açgözlülük, 
kötü niyet, düşmanlık ve kuşkudan oluşan sözde barışçıl 
gündelik hayatımızla oluşturuyoruz. Başka bir anne de oğlu 
için ağlıyor, nefret ettiğiniz o diğer anne. O da kahroluyor. 
Onun için de sevinçli ve acıtan, doğum ve ölüm sorunu var. 
Nefret bu sorunu çözmüyor, sadece insanın insana olan zul-
münü kalıcılaştırıyor.

Konuyu, oğlunun ruhunun var olmaya devam etmesine 
yeniden getirdim. Bunun için fazla sarsılmış durumdaydı, 
fakat başka bir gün geri geldi.
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“BEN” VE “BENİM”

Zamanın (geçmiş, şimdi ve gelecek) yaratıcısını anlamak 
zorundayız çünkü zaman, doğum ve ölümdür. Zaman bilin-
ci devamlılık, dayanıklılık yaratır fakat bu sonsuz değildir, 
zamansızlık da değildir.

Zamanın yaratıcısı benliktir, “ben” ve “benim” bilinci: 
benim malım, benim oğlum, benim gücüm, benim başarım, 
benim deneyimim, benim ölümsüzlüğüm. Benliğin kendi 
durumuna yönelik endişesi zamanı yaratır. Benlik cahilliğin 
ve kederin nedenidir; benliğin neden ve sonucuysa, arzu, 
iktidar hırsı, zenginlik, ündür. Bu benlik; geçmiş anıları, var 
olan çözümleri ve gelecek belirlenimleri sayesinde arzunun 
iradesiyle bir araya getirilmiştir. O zaman gelecek, şehvet 
biçimini alır; şimdi, geleceğin bir yolu; geçmiş ise belirleyici 
güdü olur. Benlik; haz ve acı, sefa ve keder, sevgi ve nefret, 
zalimlik ve nezaket içinde dolaşan bir döngüdür. Bu zıtlıklar 
kendi çıkarları ve kazançları için benliğin belirsizliğinden 
yaratılmıştır. Benlik doğumumun ve ölümümün nedenidir. 
Düşünce, arzunun ve benliğin iradesi tarafından sahiplenilir 
fakat keder ve acı düşünceyi uyandırmaya başlarlar ve eğer 
bu uyanış sürdürülmezse, düşünce rahatlatıcı inançlar, kişi-
sel hayaller ve ümitler arasında sıkışır kalır.

Fakat eğer yavaş yavaş gerçekleşen uyanış düşüncesi 
kederin nedenini nazikçe ve sabırla araştırmaya, böylece 
kederi anlamaya başlarsa, başka bir iradenin var olduğunu 




