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Hindistan’ın Madanapalle kentinde do¤du. 1909 yılında C. W. Leadbea-
ter tarafından kefedildi. 13 yaındayken Theosophical Society tarafından 
“dünya ö¤retmeni” seçildi. Konuşmaları ve yazıları herhangi bir dinle 
ba¤lantılı de¤ildi. Kendisine mesihlik yakıtırılmı olmasına ra¤men 
bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Dünyanın her yerinde geni bir izleyici 
kitlesine ulamı olmasına ra¤men iradesi dıında oluturulan bu top-
lulu¤u kendi iste¤iyle da¤ıttı. Çünkü hiçbir zaman kendisini bir otorite 
olarak görmedi ve çevresinde müritlerin olumasına izin vermedi. Onun 
yaklaımı bir birey olarak baka bir bireyle iletiim kurmak üzerineydi.

Eserleri, dünyayı dolaarak yaptı¤ı konumalardan, bakaları tarafın-
dan derlendi. Konumalarında “hakikatin/gerçe¤in, yolları olmayan bir 
ülke” oldu¤una ve bireyin ancak farkındalıkla ve yaamla bütünleerek 
gerçe¤e/hakikate ulaabilece¤ine iaret etti. Ölümle yaamın bir ve tekli¤i, 
yaamın dura¤an olamayaca¤ı, korku, özgürlük, iddet, do¤a ve çevre üze-
rine konumalar yaptı.

Yaamının büyük bölümünü Hindistan, ‹ngiltere ve Amerika ara-
sında gidip gelerek geçiren Jiddu Krishnamurti ardında sayısız eser bı-
rakarak, 17 ubat 1986’da 91 yaındayken kanserden öldü.
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ÖNSÖZ

Krishnamurti 1934’te şöyle dedi: “Neden yaşamın öğrencisi ol-
mak yerine kitapların öğrencisi olmayı yeğliyorsunuz? Çevrenizin 
tüm baskı ve insafsızlıkları içinde neyin doğru neyin asılsız oldu-
ğunu bulun; işte o zaman doğruyu bulacaksınız.” Krishnamurti, 
düşünce ile açıklanamayan, değişken bir canlılığa sahip olan 
“yaşamın kitabı”nın “okunmaya” değer tek kitap olduğunu, 
bütün diğer kitapların ikinci el bilgi ile dolu olduğunu birçok 
kez belirtti. “İnsanlığın öyküsü; engin deneyim, köklü korkular, 
endişeler, haz ve binlerce yıl boyunca birikmiş inançlar sizin içiniz-
de. O kitap sizsiniz.”

Yaşam Kitabı, Krishnamurti’nin konuşmalarını sunma tar-
zı izlenerek düzenlenmiştir. Kendisi konuşmalarına, genelde 
dinleyerek başlardı. Konuşan ile dinleyiciler arasındaki ilişki-
yi geliştirir ve yaşamın düzene girmesi ve derinliklerin bilinç 
üstüne çıkması sonucu beliren konularla konuşmasını bitirir-
di. 1985 ve 1986’da, son günlerinde, yaratıcılıktan ve tümüyle 
yeni bir yaşam tarzının olasılığından söz etmeye başladı. Eli-
nizdeki kitapta bu konulardan alıntılar var.

Krishnamurti’nin öğretilerinde çeşitli temalar tekrar tekrar 
ortaya çıkar. Bu öğretilerde insanlık durumu, yaşamın birbiri-
ne bağlı tüm yönleri ile genişçe gözlemlenir. Yaşam Kitabı’nda 
yılın her haftasında yeni bir temanın yedi gün boyunca işlen-
miş yazıları yer almaktadır. Alıntıların kaynağı belirtilmiş ve 
bu kaynaklar Fihrist’te açıklanmıştır. Temalar hakkında daha 



8

Yaşam Kitabı

derin araştırma yapmak isteyen okuyucuların, alıntıların kay-
nağı kitaplara başvurmaları önerilir.

Krishnamurti 1929’da, Aldous Huxley’in tanımına göre 
“içten gelen bir otorite” ile, topluluklara yönelik konuşmala-
rına başladı. Gerçeği ve özgürlüğü arayışında sergilediği güç, 
konuşmalarının ve diyaloglarının milyonlarca nüsha basıl-
masına ve kırktan fazla dile çevrilmesine neden oldu.

Krishnamurti, utangaç ve sıkılgan olmasına rağmen, yo-
rulmadan ve hazırlıksız binlerce konuşma yaptı. Kişisel ve 
toplumsal çatışmalarla kaygıları konu alan konuşmalarının 
temeli hep bir şeye dayanır: Hiçbir otoritenin yardımı olma-
dan bir anda, herkes, yaşamın sürekli varoluşu gibi, gerçe-
ği bulabilir. Davranışlarımızın derinlik ve kapsamını anında 
gözlemleyerek kendimizi ve toplumu değiştirebiliriz. Konuş-
malarının birinde kendisine neden konuştuğu ve neyi amaç-
ladığı sorulduğunda Krishnamurti şöyle der: “Sizlere bir şeyler 
anlatmak istiyorum, belki gerçekliği bulma yolunu, sistemi değil de 
bulma işine nasıl başlayacağınızı. Eğer kendiniz için bu yolu bu-
labilirseniz o zaman yalnızca tek konuşmacı olmayacak, hepimiz 
konuşacağız, hepimiz yaşamlarımızda o an varolan gerçekliği ifade 
edeceğiz... Hakikat üst üste yığılmaz. Yığılan her zaman yok olur, 
bozulup gider. Gerçek hiçbir zaman bozulmaz çünkü o yalnızca 
anlık düşüncede, anlık ilişkide, anlık sözcüklerde, anlık gülümse-
me veya gözyaşında vardır. Ve eğer siz ve ben, bunu bulabilir ve 
yaşayabilirsek –yaşamanın kendisi bulmak demektir– işte o zaman 
bir fikri yayan değil, yaratıcı insan oluruz. Kusursuz değil yaratıcı 
olmak, çok farklıdır. Ve işte konuşmamın nedeni budur ve sanırım 
siz de bu nedenle burada dinleyici olarak bulunuyorsunuz.

Yalnızca sorun vardır, yanıt yoktur; çünkü çözüm, sorunun an-
laşılmasında yatar.” Kendisine bir soru yöneltildiğinde Krish-
namurti sıklıkla şöyle derdi: “Bununla ne demek istendiğini 
araştıralım...” Böylece, hemen yanıtlamak yerine soruyu ince-
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ler ve sorgulamaya açardı. Krishnamurti, mantıklı ve zihin-
sel bir araştırma yaparak yanıtı bulma yerine sorgulamayı 
ateşleyerek soruyu veya sorunu irdeleme yolunu seçerdi. Bu 
kitaptaki alıntılar, okuyucu yanıt istemeden sunulan sorular 
şeklinde düzenlenmiştir.

Krishnamurti, dinleyicileri ile girdiği söyleşilerde zihinsel 
bir yol seçmediğini, bu söyleşilerin düşünce ve ideallere da-
yanmadığını vurgulamış ve şöyle demiştir: “Sonuç olarak bu 
konuşmaların amacı birbirimizle söyleşmektir, size bir dizi fikir aşı-
lamak değil. Fikirler hiçbir zaman zihni değiştirmez, hiçbir zaman 
zihinde köklü bir dönüşüme neden olmaz. Ama eğer birbirimizle bi-
rey düzeyinde, aynı anda ve aynı seviyede iletişime girebilirsek belki 
o zaman ilke yayma dışında bir anlayış oluşur... işte bunun için bu 
konuşmalar, sizi bilinçaltı veya gerçekte, caydırma veya inandırma 
amacını taşımaz.”

Krishnamurti hemen hemen tüm konuşma ve söyleşile-
rinde insanlığın bütününü kast ederken “adam” veya “insa-
noğlu” sözcüklerini kullanmıştır. Yaşamının son döneminde 
dinleyicilerin önünde sıklıkla konuşmasını keserek “İnsanoğ-
lu dediğim zaman kadını da kastediyorum. Lütfen bana kız-
mayın,” demiştir.

Krishnamurti, türemiş bir öğretiye sahip, özel bir söz da-
ğarcığı olan, bir kuruluşa veya tarikata bağlı bir guru veya 
dini öğretmen değildi; olağanüstü sadelikle konuşan bir in-
sandı. Dünyayı dolaştıkça açık ve özgün konuşmalarına istek 
arttı.

1930’dan 1986’daki ölümüne kadar Avrupa, Kuzey Ame-
rika, Avustralya, Güney Amerika ve Hindistan’da sayıları 
gitgide artan dinleyici topluluklarına hitap etti.

Elinizdeki kitabın içeriğini, 1933-1986 yılları arasında ya-
yımlanmış ve yayımlanmamış konuşmalar, söyleşiler ve ya-
zılardan alıntılar oluşturmaktadır. Bunların arasında Krish-
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namurti’nin ilk gözde kitabı Education and the Significance of 
Life (Eğitim ve Yaşamın Anlamı) da vardır. Bu kitap Ojai, Ka-
liforniya’da büyük bir meşe ağacının altında yazılmış olup 30 
yıldan fazla Amerika’da onun eserlerini yayımlayacak olan 
Harper&Row tarafından 1933’te basılmıştır. Önsözü arkadaşı 
Aldous Huxley tarafından yazılmış olan sonraki kitabı, The 
First and Last Freedom [İlk ve Son Özgürlük], ise 1954’te yine 
Harper&Row tarafından yayımlanmıştır.

Commentaries on Living (Yaşam Üzerine Yorumlar), 1949- 
1955 yılları arasında elyazısı ile, kenar boşluksuz sayfalar üze-
rine ve düzeltilmeden, silintisiz yazılmıştır. Aldous Huxley, 
Krishnamurti’yi yazması için yüreklendirmişti. D.Rajagopal 
tarafından düzenlenen ve 1956’da yayımlanan metin, aslında 
Krishnamurti’nin kendisini görmeye ve onunla konuşmaya 
gelen kişilerle yaptığı söyleşilerin tarihsel bir sıralamasıdır. 
Bu sayfalarda, duraklamasız, korkusuz bir tarzda birbirleri 
ile konuşan iki arkadaşın buluşması hissedilir. Kitaplardaki 
bölümler, manzaranın, iklimin veya yakındaki hayvanların 
kısa betimlemeleriyle başlar. Doğanın sadeliğinden kargaşa-
nın, endişelerin, inançların iç manzarasına- Krishnamurti’yi 
görmeye gelen insanların genel ve özel kaygılarına- geçiş ko-
laydır. Yaşam Üzerine Yorumların ilk üç cildinde yayımlanma-
mış söyleşiler, burada ilk kez görülecek. Bu söyleşilerin ba-
zılarında Krishnamurti, “düşünce-his” kavramını kullanarak 
birlikçi yanıtı tanımlamıştır.

Life Ahead (Yeni Bir Yaşam) ve Think on These Things (Bun-
ları Düşün), Krishnamurti’nin arkadaşı Mary Lutyens tara-
fından 1963-1964’te düzenlenmiş ve Harper&Row tarafından 
yayımlanmıştır. Gençlerle yapılmış konuşmalardan seçilmiş 
ve düzenlenmiş soru ve yanıt özetlerini içeren bu iki kitap, 
çok beğenilmiş, dini ve edebi klasikler arasında yerini almış-
tır. Krishnamurti’nin daha sonra elliyi aşkın kitabı basılmıştır.
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Krishnamurti, gerçeği ve özümüzü anlama süreçlerinde 
kendini önemsiz ve gereksiz addetmiştir. Bir seferinde ken-
dini, dinleyen tarafından kullanılacak bir telefon, bir meka-
nizma olarak gördüğünü söylemiştir. Krishnamurti şöyle der: 
“Konuşanın söyledikleri aslında önem taşımaz. Zihnin, çaba harca-
madan anlama halinin farkında olması önemlidir. Anlamaz ve yal-
nızca sözcükleri dinlersek sürekli kavram veya fikir toplarız ve sonra 
günlük veya sözde ruhsal yaşamımızda bu şekilde oluşturduğumuz 
kalıba kendimizi uydurmaya çalışırız.”

Hakikati arayan iki kişi arasındaki ilişkiyi, Krishnamur-
ti’nin kitapta nasıl işlediğini bilmek yararlı olabilir. 1981’de 
Krishnamurti şöyle dedi: “Güzel bir günde parkta oturup yaşam 
hakkında konuşan, sorunlarımızdan söz eden, varlığımızın doğasını 
inceleyen ve kendimize şu soruları ciddi olarak soran iki arkadaş 
gibiyiz: Neden yaşam bu kadar büyük bir soruna dönüştü? Neden 
zihinsel seviyede bu denli incelikli ve kültürlü olmamıza rağmen 
günlük yaşamımız o denli öğütücü, anlamsız ve yalnızca, kuşkulu 
bir kavram olan hayatta kalmaya dönük? Neden yaşam, günlük 
varoluş eziyet dolu? Kiliseye gidebiliriz, politik veya dini bir 
lideri izleyebiliriz ama günlük yaşam her an kargaşa içinde; 
arada neşeli, mutlu anlar olmasına rağmen yaşamımıza her 
zaman bir kara bulut hâkim. Ve bu iki arkadaş, siz ve ben, 
arkadaşça bir ortamda, belki de sevgiyle, dikkatle, kaygıyla 
günlük yaşamımızı tek bir sorun olmadan sürdürebilme ola-
sılıklarını konuşuyoruz.”
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RAHATLA vE DİNLE
− 1 OCAK −

Dikkatinizi başka bir şeye vermeden, yoğunlaşmak için çaba 
harcamadan, çok sessiz ve gerçekten durgun bir zihin ile ha-
reketsiz oturdunuz mu hiç? İşte o zaman her şeyi işitirsiniz, 
değil mi? Hemen yanınızdaki ve biraz ötedeki sesleri, aynı 
zamanda uzaktaki gürültüyü de duyarsınız. Bu, her şeyi din-
lediğinizin işaretidir. Zihniniz dar bir geçide hapsolmamıştır. 
Eğer böyle rahatlamış, gerilimsiz dinlerseniz içinizde olağa-
nüstü, istemdışı bir değişimin oluştuğunu görürsünüz. İşte 
bu değişimde, müthiş bir güzellik ve derin bir içgörü vardır.

ELEĞİ KENARA KOYMAK
− 2 OCAK −

Nasıl dinliyorsunuz? Kendinizi yansıtarak mı dinliyorsunuz? 
Yansıtmalarınız, tutkularınız, arzularınız, korkularınız, endi-
şeleriniz arasında mı dinliyorsunuz? Yalnızca işitmek istedi-
ğinizi, yalnızca doyurucu bulduğunuz, sizi hoşnut edeceğini, 
rahatlatacağını, kederinizi o anlık gidereceğini düşündüğü-
nüz şeyleri işiterek mi dinliyorsunuz? Arzularınızın eleğinden 
geçirerek dinlerseniz açıkça kendi sesinizi, kendi arzularınızı 
dinliyorsunuz demektir. Başka bir dinleme yolu var mı? Yal-
nızca söyleneni değil, her şeyi dinlemenin; sokaktaki gürültü-
yü, kuşların cıvıltısını, otobüsün sesini, denizin huzursuzlu-
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ğunu, eşinizin ve arkadaşlarınızın sesini, bebeğin ağlamasını 
dinlemenin ne demek olduğunu öğrenmek önemli değil mi? 
Dinlemenin önem kazandığı tek an, arzularınızı yansıtmadan 
dinlediğiniz andır. Acaba insan, dinlerken kullandığı tüm 
elekleri kenara koyabilir ve gerçekten dinleyebilir mi?

SöZcÜKLERİN GÜRÜLTÜSÜNÜN öTESİNDE
− 3 OCAK −

Dinlemek, kolay rastlanan bir sanat değildir ama güzellik ve 
büyük anlayış içerir. Varlığımızın çeşitli derinlikleri ile din-
leriz ama bu dinleme her zaman bir önyargı veya özel bir 
bakış açısı ile gelir. Basitçe dinlemeyiz; düşüncelerimizin, 
peşin hükümlerimizin, vardığımız sonuçların elekleri her za-
man araya girer... Dinlemek için içe dönük bir sessizlik, sahip 
olma geriliminden uzak bir özgürlük, rahat bir ilgi gerekir. 
Bu uyanık ama edilgen durum, sözcüklerin ötesini işitmeye 
hazırdır. Sözcükler kafa karıştırır; onlar iletişimin dışa dönük 
yollarıdır; sözcüklerin gürültüsünün ötesinde söyleşebilmek 
için uyanık bir edilgenlik gereklidir. Sevenler dinleyebilir 
ama dinleyici bulmak çok zordur. Çoğumuz sonuç ve amaca 
ulaşmanın peşindeyiz. Sürekli bir şeyin üstesinden geliyor, 
bir şeyleri ele geçiriyoruz ve böylece dinleme gerçekleşmiyor. 
Yalnızca dinlerken sözcüklerin şarkısını duyabiliriz.

DÜŞÜNcE OLMADAN DİNLEME
− 4 OCAK −

Bir kuşu dinlemiş misinizdir, bilmiyorum. Bir şeyi dinlemek 
sessiz bir zihin gerektirir, gizemli ve mistik bir sessizlik değil, 
yalnızca sessizlik. Ben size bir şey söylüyorum; beni dinle-
meniz için sessiz olmanız ve zihninizde bir sürü düşüncenin 




