


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

Hindistan’›n Madanapalle kentinde do¤du. 1909 y›l›nda C. W. Lead-
beater taraf›ndan kefedildi. 13 ya›ndayken Theosophical Society 
taraf›ndan “dünya ö¤retmeni” seçildi. Konumalar› ve yaz›lar› herhan-
gi 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 toplulu¤u kendi iste¤iyle da¤›tt›. Çünkü hiçbir zaman kendisini bir 
otorite olarak görmedi ve çevresinde müritlerin olumas›na izin verme-
di. Onun yakla›m› bir birey olarak baka bir bireyle iletiim kurmak 
üzerineydi. 
Eserleri, dünyay› dolaarak yapt›¤› konumalardan, bakalar› taraf›ndan 
derlendi. Konumalar›nda “hakikatin/gerçe¤in, yollar› olmayan bir 
ülke” oldu¤una ve bireyin ancak fark›ndal›kla ve yaamla bütünleerek 
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›
Bunlar› Düün
Bilinenden Kurtulmak
Sen Dünyas›n
‹lk ve Son Özgürlük
‹çsel Devrim
Yeni Bir Yaam
Zihinsel Kurtulu
Kendimize Dair
Huzura ve Bar›a Do¤ru
Kendini De¤itirmek Dünyay› De¤itirmek
E¤itim ve Ya am Anlam›
Ak, Seks ve Namus



J. KRISHNAMURTI

DÜNYA BUNALIMDA

‹ngilizceden çeviren: 
Güliz Aksel Tosun



1. bask›: Omega Yay›nlar›, 2012

J. Krishnamurti

DÜNYA BUNALIMDA

Krishnamurti Kitapl›¤› – 13

Özgün Ad›: Facing a World In Crisis

Copyright © 2005 Krishnamurti Foundation Trust Ltd.

Krishnamurti Foundation Trust Ltd. 
Brockwood Park, Bramdean, Hampshire, SO24 0LQ England.

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.

Okullar, rehabilitasyon merkezleri ve diğer yayınlar hakkında daha fazla 
bilgi için, yukarıda adı geçen kurumla iletişime geçebilirsiniz.

J. Krishnamurti ve dünya çapındaki Krishnamurti vakıfları hakk›nda daha 
fazla bilgi almak için www.jkrishnamurti.org sitesini ziyaret ediniz.

ISBN 978-605-02-0172-7
Sertifika No: 10962

‹ngilizceden Çeviren: Güliz Aksel Tosun
Editör: Levent Çeviker

Bask›: Kurti Matbaas›
Topkap›/‹stanbul

Tel.: (0212) 613 68 94
Matbaa Sertifika No: 12992

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

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
online sat›: www.saykitap.com • e-posta: dagitim@saykitap.com 



‹Ç‹NDEK‹LER

Giri ................................................................................................ 7

Birinci Bölüm

 I. Tek Başına ........................................................................ 17

 II. Yaratıcı Yaşamak ............................................................. 31

 III. Düşüncenin Oluşturduğu 
  İmgeler İnsan İlişkilerini Bozar ..................................... 47

 IV. Psikolojik Yaraları Silmek .............................................. 65

 V. Üzüntü ve Çatışmaları Sonlandırmakta 
  Eğitimin, Bilimin, Siyasetin ve Dinin Başarısızlığı ..... 85

 VI. Korku; İnanca, Dogmaya, 
  İnsanlara ve Varlığa Bağlılık Yaratır .......................... 103

 VII. Dindar Yaşamak ............................................................ 123



İkinci Bölüm

 VIII. Sorunlardan Kurtulmak ............................................... 143

 IX. Zamanın ve Düşüncenin Sınırlamaları ...................... 157

 X. Sorular ve Yanıtları 1 .................................................... 171

 XI. Sorular ve Yanıtları 2 .................................................... 187

 XII. Sevgi ve Bencillik ile Acının Bitirilmesi ..................... 203

 XIII. Yaşamı Anlamak Ölümü Anlamaktır ........................ 215

Ek ................................................................................................ 229

Notlar ......................................................................................... 231



7

Giriş

G ünümüzde, dünyada olup bitenlerden, her zaman-
kinden çok daha fazla haberdarız. Küresel televizyon 
yayınları doğal felaketleri, savaşı, terör saldırılarını, 

önemli spor olaylarını, çoğu zaman “canlı” olarak karşımıza 
getiriyor.

Bu yayınlar daha çok anlaşmazlıklar, ölüm gibi sansasyo-
nel olaylar üzerinde yoğunlaşsa da, bizi kaçınılmaz olarak 
yaşadığımız dünyanın zorlu gerçekleriyle yüzleşmeye çağı-
rıyor. Din ve milliyetçiliğin toprak kavgalarıyla birleşmesin-
den doğan savaşlar, her biri şüphesiz evrensel değerlere sa-
hip kültürlerin çatışması ve suikast içeren saldırılarla yeni bir 
boyuta tırmanan şiddet ile yeni bir binyıla ürkütücü bir giriş 
yapıyoruz. Gittikçe artan devletlerarası ekonomik bağımlılık, 
çevre kirliliği, su kaynakları ihtilafları ve iklim değişikliği de 
hesaba katıldığında, bütün bunlar daha da korkutucu gözü-
küyor ve bütün insanları ortak çıkarları için yeni bir şuurla 
hareket etmeye, muhtemel bir felaketin önüne geçmek isti-
yorsak eğer, insanlığı ivedilikle yeniden birleşmeye zorluyor. 
Eskiden kendi ülkemiz, dinimiz ya da politik ideolojimiz için 
taşıdığımız sorumluluklarımız vardı. Artık, bir bütün olarak 
insan ırkına karşı –sadece yeğlediğimiz belli bir kısmına de-
ğil– bir sorumluluk taşıma gerçekliği kendini tehlikeli biçim-
de hissettiriyor.
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1970’ler boyunca, elli yıldan daha uzun süre dünyanın her 
yerinden dinleyicilere konuşmalar yapmış J. Krishnamurti, 
her birimizin hayatını nasıl yaşadığına bakmanın ilk yolu 
olarak, dünyanın gidişatına bakmak gerektiğini sık sık vur-
gulamaya başladı. Dünyada olup bitenlerden uzak durmak, 
“Orada olanlar beni kesinlikle ilgilendirmiyor!” diye düşün-
mek, ona göre, hayatın öğretecekleri karşısında hevesli ve 
uyanık olmamak, beğenelim ya da beğenmeyelim, hepimizin 
birer oyuncu olduğu bu geniş insanlık sahnesinden sahte bir 
kaçış anlamına geliyordu. Dünyadaki şiddetten geri durmak 
ve kendini ayrı tutmak –elbette aynı şeyi dünya zevkleri için 
yapmayız– ciddi bir yanlış algılamaydı, “hepimizin aslında 
aynı gemide olduğumuz” gerçeğini görmeyi ve ta içimizde 
hissetmeyi başaramamaktı. Bu yanlışın eninde sonunda fay-
dasız eylemler ve çatışma doğuracağını ileri sürdü.

Krishnamurti tarafından “ben dünyayım” şeklinde ifade 
edilen bu görüş başkalarınca da dile getirilmiştir. Filozof Tho-
mas Hobbes, “Her kim kendi içine bakarsa, orada bütün in-
sanların düşünce ve duygularını görecektir,” diye yazmıştı ve 
Montaigne “Her insan, içinde insanlığın bütün hallerini ba-
rındırır,” demişti. Krishnamurti sadece bir vecize söylemekle 
yetinmeyip, bunun asıl anlamını da büyük bir derinlikle ve 
detaylarıyla incelemiş, hepimizin birer katılımcı olduğundan 
yola çıkarak dünyamızın bu emniyetsiz ve endişe verici hali 
karşısında ne yapacağımızı sormuştur.

Ancak sonra daha temel bir konuyu ele alır: Bir zihin bu 
duruma nasıl düzgün şekilde tepki verebilir? Böyle bir zih-
ne sahip olmamızın önündeki engeller nelerdir? Yaklaşımı, 
bir olguyu incelemeden önce, onu gözlemlemek için kulla-
nacağı aletin özelliklerine bakan bir bilim insanının yaklaşı-
mından çok da farklı değildir. Bu kitabın birinci bölümünde 
Krishnamurti bu engelleri ele alıyor. Krishnamurti’ye göre 
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bu engellerin tam olarak anlaşılması, hem dünyadaki siyasi, 
ekonomik ve dini olaylara doğru tepkiler vermemizi sağlaya-
cak, hem de bunların özel hayatlarımız ve ilişkilerimiz içinde 
yatan psikolojik kökeni ortaya çıkacaktır. Psikolojik olarak, 
insanı ve toplumu ayıran çizgi kaybolmaktadır. Krishnamur-
ti bazen bunu şiirsel bir ifadeyle “alçalan deniz ve yükselen 
deniz” şeklinde tarif eder.

Krishnamurti’nin söyledikleri, güvenebilecekleri bir oto-
riteden hazır cevaplar bekleyen okurları hayal kırıklığına 
uğratabilir. Ona göre böyle bir bekleyiş içinde olmak sadece 
beyni köreltmekle kalmaz, dünyadaki politik ve dini zulme 
de tehlikeli biçimde katkı sağlar. Ayrıca özel ilişkilerimizde 
kolaylıkla bir tarafın diğerine hükmetmesine sebep olabilir. 
Krishnamurti bize kuramlar ya da açıklamalar değil, kendi 
deneyimlerimizle sınamamız gereken söylemler ya da kendi 
sorgulamamızın yolunu açacak sorular veriyor. Hayat kendi-
miz için keşfetmemiz gereken bir şeydir; o bütün öğretmen-
lerden de, öğretimden de daha büyüktür. Hayata başka türlü 
bakmak, ‘’ikinci el bir varlık” olmaktır, der Krishnamurti.

Pek çokları Krishnamurti’yi “mistik bir lider” olarak ad-
landırmıştır. Bu kelime ona yüceltici bir paye atfetmek ve/
veya da onu uygunsuz olarak niteleyip gözden çıkarmak için 
kullanılabilir. Ancak şu bir gerçek ki söyledikleri her zaman 
insan ilişkileri ve politikaya çok uygun düşmektedir. Nere-
deyse bütün konuşmalarında, erkek ve kadın arasındaki iliş-
kide şablonlar oluşturmanın yıkıcılığına değinir. Siyasete ge-
lince, otoriter rejimleri tanımlarken tarihçilerin sıraladığı ön 
şartlar son derece dikkat çekicidir: İlk olarak, ‘’biz” ve “onlar” 
fikrinin aşılanması gelir; ikinci şart itaat etmeye istekli olmak-
tır; üçüncü şart “onlar”ın “biz”im olduğumuz gibi insanlar 
olmadığı gerekçesiyle, “onlar”a bir zarar verildiğinde karşı 
çıkmamak ve resmi makamlara bunun için yetki vermektir; 
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dördüncü şart muhalefetin bastırılmasına karşı çıkmamaktır; 
ve beşinci şart “onlar”ın yok edilmesine karşı çıkmamak ya 
da razı olmaktır. Bu sadece siyasi tiranlara boyun eğmek için 
ya da etnik bir azınlığı yok etmek için hazırlanmış psikolojik 
bir senaryo değildir. Bütün bir ulusu başka bir ulusla savaşa 
sürükleyen de aynı senaryodur.

Krishnamurti bu üzücü sürece dur diyecek ne söylüyor 
acaba? İnsanlar arasındaki “onlar ve ben” ayrımının ne kadar 
gerçekdışı olduğuna, böyle etiketlerin yanlışlığına ve bunlar 
yüzünden gelişen hastalıklı bağlılıklara işaret ediyor. Bazı 
kurallara uymanın toplumsal bir gereklilik olduğunu kabul 
etmekle birlikte, siyasi ve dini otoritelere itaat etmeyi ve inan-
mayı, kendisine yakıştırılan her türlü otorite sıfatları da dahil 
olmak üzere, beyni körelten sosyal ve psikolojik bir baskı çe-
şidi olarak görüyor. Böylece içimizdeki potansiyel engeller ile 
yirminci yüzyılda büyük felaketler getiren ve bu yüzyılda da 
tohumları ekilmeye devam eden politik sistemleri birbiriyle 
kıyaslıyor.

Bir mistik, genellikle ulvi gerçeklik ve idrak dışı hakikatler-
le uğraşan bir insan olarak tanımlanır ve bizzat Krishnamur-
ti de bu konularla oldukça fazla haşır neşir olmuştur. Ancak 
onun otoriter rejimler hakkında söylediklerindeki doğruluk 
payı, aynı zamanda ayaklarının yere ne kadar sağlam bastığı-
nın da bir göstergesidir. Kendimizi tamamen mantıklı ve ke-
sinlikle mistik olmayan olarak kabul eden bizlerin, insanların 
son derece büyük acılar çekmesine yol açan liderlere ya da 
inançlara nasıl körü körüne bağlanıp kapıldığını düşünürsek, 
aslında onun ayakları yere birçoğumuzdan çok daha sağlam 
basmaktadır.

İlk kez Krishnamurti okuyanlar onun bu geniş kapsamlı 
söylemlerini kafa karıştırıcı bulabilirler. Konuşması dikkatle 
planlanmış belli bir düzen izler, ancak dinleyicilerinden ge-
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len soruları, bir konunun tam ortasında da olsa ya da esas 
konuyla tamamen ilgisiz gibi de dursa, her zaman cevaplar. 
Fakat daha önce belirtildiği gibi, alışılmışın tersine, dinleyi-
cisine sık sık sorular yönelten odur, yani konuşmacının ken-
disidir. Görüleceği üzere, bazı durumlarda kendi sorularını 
cevaplamayı kati suretle reddeder. Bazı seferler de, sorunun 
cevabının sorunun kendi içinde olduğunu ileri sürer ve bu-
nun ne anlama geldiğini açıklamaya koyulur. Dinleyicilerini, 
söyledikleriyle hemfikir olma ya da olmama durumlarıyla ele 
alınmaması gerektiği konusunda sürekli uyarır. Dinleyiciler, 
sözlerini, kendi tecrübeleriyle sınamalıdırlar. Yani çoğu za-
man aslında sözlerinin altında yatan manayı araştırıp bulma 
gereği vardır. Hep dediği gibi, “Aslolan söz değildir.”

Sanki bizler farkında olmadığımız sınırlamalar tarafından 
bir şekilde esir alınmış tutuklularmışız gibi, beyinlerimizi 
sarsmak, hep süreceğini sandığımız tatlı rehavetten bizi çekip 
çıkartmak istediği izlenimine kapılırız. Ona göre bu da ancak 
her birimizin bizzat keşfedebileceği ve başka hiç kimsenin bi-
zim adımıza cevap hakkı olmadığı bir meseledir.

1965’te Hindistan’da yaptığı bir konuşmada, Krishnamur-
ti insanoğlunun köklü, derin bir değişime ihtiyacı olduğuy-
la ilgili konuşurken, dinleyicilerden biri, ”Hepimiz sıradan 
insanlarız ama,” diye itiraz etti. Cevabı şöyle oldu, “Artık 
sıradan insanlar olmaya tahammül edemeyiz ... tehdit çok 
büyük.” Başka bir konuşma sırasında, bir dinleyici büyük 
din hocalarından hiçbirinin dünyayı köklü biçimde değişti-
remediğini ve Krishnamurti’nin de bunu yapamayacağını 
iddia etti. Şöyle cevapladı: “Problemimiz şu; ‘bir şey olmak’ 
düşüncesini derhal ve tamamıyla bırakabilir miyiz? İşte tek 
yeni yaklaşım budur.” Belki burada, yeni okurlar için şunu 
açıklamak yerinde olacaktır: Krishnamurti için, bir şey ya da 
biri olmakla uğraşmak, bir insanın esas varoluş halini (buna 
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“ne’yim?” demiştir) anlamanın önündeki en büyük engeldir. 
Ona göre bunu anlayıp çözmeye çalışmak, hem insanın kendi 
bilincini hem de kolektif insanlık bilincini ve daha pek çok 
şeyi anlamanın anahtarıdır.

Peki ortaya attığı problemin çözümü mümkün müdür? 
Krishnamurti, eğer çok fazla ilgiliyseniz, yeni bir problemi 
tekrar ele alırsanız ve bütün kalbinizi, aklınızı ortaya koyar-
sanız, çözülebilir olduğunu öne sürmüştür. Bir “düelloya da-
vet eder” gibidir adeta.

İkinci Bölüm, düzenlenmiş ve çok az kısaltılmış haliyle, 
Krishnamurti’nin son dört konuşmasını ve 1985’te, doksan 
bir yaşındayken ölümünden bir sene önce İngiltere’de katıl-
dığı iki soru-cevap oturumunu içeriyor. Dünyanın her yerin-
de, elli yıldan çok konuşmuştu ve bu konuşmalar, o zaman 
farkında olunmasa da, Avrupa’daki dinleyicilerine bir veda 
konuşması niteliğindeydi. Bir çeşit özetleme mi yapmaktadır 
artık, yoksa hiç bitmeyecek bir sorgulamanın son kanıtı mıdır 
bunlar? “Yaradılışın ve bütün şeylerin kökeni nedir?” diye 
sorarak, belki de şimdiye kadarki en temel soruyu sormuştur. 
Okur onun bu konuyla ilgili söylediklerini şaşırtıcı bulabilir. 
Üslubu daha basit ve daha doğrudandır; ele aldığı konular, 
önceki yıllarda yaptığı konuşmalarda sık sık tekrarlanan 
mevzuların çeşitlemeleridir; ancak her zamanki gibi taze ve 
yeni görüşler de içerir. İnsanlığın karşı karşıya olduğu tehdit-
lerin ne kadar ciddi olduğunu görse de, o dünyanın güzelliği 
karşısında, en büyük öğretmen olan hayatın ve o hayatın en-
ginliği karşısında heyecanını ve farkındalığını hep korudu.

Krishnamurti hep hayatı ciddiye alarak yaşamak gerekti-
ğinden, ancak öğrenmenin ve keyif almanın da birbirinden 
ayrılmaz olduğundan bahsetti: “Bağımlılıklarımın aklıma ne-
ler yaptığını mutlulukla öğrendim.” “Bilinçlilik kelimesiyle 
ne anlatmak istiyorsunuz? Bunu anlamaya çalışırsanız ger-
çekten çok eğlenceli olacaktır.” “Aklımın sahip olmaya karşı 
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bağımlılığının nedenlerini keşfetmek, sanırım şöyle diyebili-
rim, benim için çok eğlenceli oldu.” Onun için, bir yanılgıyı 
meydana çıkarmak ve bir yanlış algılamayı aydınlığa kavuş-
turmak, bir matematikçinin denklem çözerken hissettiği coş-
kuyla bir olmalı. Belki de, gerçekten yaşıyor olmak demek, bir 
çeşit doğal farkındalık kazanma, belki de bilmeden engelliyor 
olduğumuz bitip tükenmeyen bir öğrenme halidir ve Krish-
namurti bize bu mesajı iletmektedir.

DAVID SKITT
Editör
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