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Krishna Janmashtami  06 Eylül 2004    Prasanthi Nilayam 
(1. Diskur) 
 
 

RAB ANCAK SAF BİR KALBİ  
KABUL EDER 

 
 

Ey Krishna! Benim Sana verdiğim şeyi yemiyorsun, 
Evimizde pişen yemeği yemiyorsun, 
İnek çobanlarının evlerine gidiyorsun, 
Ve gizlice tereyağı yiyorsun, 
Sevgilim, güzel ismini lekeliyorsun! 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 

Komşularının şikayetlerinden canı sıkılan anne Yashoda, bir gün 
üzüntüsünü şöyle ifade ederek O’nu haşladı, “Ey Krishna! Senin muzip 
şakaların yüzünden çok müşkül durumlara düşüyorum. Evimizde pişen 
yemekten hoşlanmıyorsun. Hep komşu evlerde hazırlanan şeyler Senin 
hoşuna gidiyor. Ben Seninle nasıl başa çıkacağım?” Gerçekten insanlar 
komşularının evlerinde pişen yemeklere karşı damak tadı oluştururlar. Bu 
doğrudur. Bir tatlıcı dükkanı sahibi, kendi dükkanındaki ladular’ın tatlı 
kokusunu alırken, yandaki dükkanda satılan patlamış mısırın tadını 
damağında hissetmeye başlar.  

Rab’bin yüce bir saliği olan Kashyapa, kendisini tam olarak Lotus 
Ayak’lara teslim etmiş ve ilahi sürurun içinde kaybolmuştu. Karısı Aditi, 
bir gün ona yaklaşarak şu tavsiyede bulundu, “Sevgilim! Bizim 
çocuğumuz yok. Sahip olduğun her şeyi Rab’be teslim ettin. Bir 
çocuğumuzun olması için niçin O’na dua ederek bizi kutsamasını 
istemiyorsun?” 

Krita Yuga’da İmparator Bali sayısız yajna’lar (kurban törenleri) 
yaptı. Yüzyedinci yajna’sını tamamladıktan sonra, Viswajit olarak bilinen 
yüzsekizinci yajna’sını yapmaya hazırlandı. Bu yajna’yı yaparken, Rab 
Vishnu, cüce bir Brahmin kılığında, Vamana olarak Bali’nin önünde 
belirdi. Vamana, Bali’den üç adımlık bir toprağı, hayır olarak kendisine 
vermesini istedi. Bu arada Bali’nin öğretmeni Sukracharya yanlarına 
gelerek, bu hayır armağanını vermemesi için Bali’yi ikna etmeye çalıştı. 
Bali’ye şu tavsiyede bulundu, “Bu kısa boylu Brahmin’e hayır olarak 
hiçbir şey verme, bilhassa istediği üç adım toprağı sakın verme. O’nu 
sakın küçümseme. O sıradan bir Brahmin değil. O, Vishnu’nun Avatar’ı. 
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Rab Vishnu’nun bahşettiği lütfun yerine getirilebilmesi için O, Bilge 
Kashyapa’nın oğlu olarak dünyaya geldi.” 

İmparator Bali öğretmeninin bu tavsiyesine kulak asmadı. Rab 
Vamana’ya, “Efendim, Sizin için ne yapabilirim?” diye sordu.  

Vamana, “Ey Kral! Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sadece Bana 
üç adımlık bir toprak ver,” dedi. 

Sukracharya tekrar Bali’ye yalvararak, “Ey Kral! Sen bu insanı 
sıradan bir Brahmin zannediyorsun. Hayır. Hayır. O, bütün kainatı 
kaplayacak kudrete sahip. O’nun bu isteğini yerine getirmen doğru 
olmaz,” dedi. Fakat İmparator Bali, verdiği sözden geri dönemiyeceğini, 
döndüğü takdirde büyük bir günah işlemiş olacağını söyleyerek 
Sukracharya’nın tavsiyesini reddetti. 

O zamanlarda insanlar verdikleri sözden geri dönmektense ölmeyi 
tercih ederlerdi. Fakat bu gün, Kali Yuga’da insanlar söz verip, yine 
hemen bu sözlerinden caya biliyorlar. İmparator Bali, çok saf vet temiz 
kalpli biriydi. Bir kere söz verdi mi, her ne pahasına olursa olsun o sözünü 
yerine getirirdi! 

“Ben bu Brahmin çocuğa söz verdim. Bu sözümü yerine getirmem 
sonucunda, başıma gelecek her şeye razıyım. Şu anda yapmakta olduğum 
yajna da dahil, şimdiye kadar yapmış olduğum bütün yajna’ların 
meyvesini bu Brahmin çocuğa sunacağım diyerek, yapmış olduğu 108 
yajna’nın meyvelerinden teşekkül eden çelengi Vamana’nın boynuna astı 
ve O’nun önünde secdeye kapandı.” (Tam bunları söylediği anda, Swami 
108 altın paradan teşekkül eden bir gerdanlık materyalize etti.) 

Bali tarafından hayır olarak Kendisine verilen bütün toprağı, 
Vamana bir ayağı/adımı ile kapladı. Vamana’nın boyu posu ve bütün 
cesameti büyüyüp genişleyerek, ikinci ayağı/adımı ile bütün kainatı 
kapladı. Fakat üçüncü adımını atacak boş yer kalmamıştı. Bunu gören 
Sukracharya, “Ey İmparator! Benim sözlerimi dinlemedin. Bu Brahmin 
çocuğu küçümsedin ve O’nun masumane görünüşüne aldandın,” dedi.  

Vamana, İmparator Bali’nin bağışını kabul etti ve onun geniş 
yürekliliğini methederek kendisini kutsadı. Vamana, boy pos olarak kısa 
idi, fakat bütün kainatı doldurabiliyordu. Avatar olduğu için, Apremaya 
(bütün tanımlanamaz ve ölçülemez sınırlamaların ötesinde) idi. İnsan 
sınırlıdır, fakat Avatar sınırlı değildir. 

Güneş, önceden takdir edilen İlahi emre göre doğar ve batar. Bu, 
hiç kesintisiz muntazaman yer alır. Güneş, ay ve yıldızlar belirli bir 
programı izlerler. Kainattaki beş element, Rab’bin emri çerçevesinde 
muntazaman görevlerini ifa ederler. Hatta Allah bile, kendi koyduğu 
kurallara itaat eder. Allah’ın yaratılışında her şey, önceden takdir edilmiş 
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bir intizamda ve İlahi emrin sınırları içinde devam eder. Beş element de 
dahil olmak üzere, kainatta hiçbir şey kendi başına buyruk değildir. Fakat 
insanoğlu, kainatın çalışmasını ayarlayan bu ilahi gücü anlamakta zorluk 
çekmektedir. Bu ilahi gücü keşfetmek için, ilim adamları sınırsız 
araştırmalar yapmaktalar. Gecenin karanlığında gök yüzünde parlayan 
yıldızlar gündüzleri görünmemekteler. 
 

Güneş her gün büyük bir düzen içinde sabahları doğar ve 
akşam batar. 

Geceleri yıldızlar gök yüzünde şahane bir şekilde pırıl pırıl 
parlarlar fakat gündüzleri saklanırlar. 

Rüzgar devamlı eser ve bir an bile dinlenmeden yaşayan 
varlıkları besler. 

Nehirler çağıldayan sesler çıkararak devamlı akarlar. 
(Telegu dilinde bir Şiir) 

 
Bu fenomenlerin sebebi nedir? İlim adamları bu durumu araştırdılar 

ve gündüzleri güneş bütün görkemiyle pırıl pırıl parladığı için, yıldızların 
görünmedikleri sonucuna vardılar. Aynı şekilde de ilahi olan gücü, çok 
değişik şekillerde açıklamaya çalıştılar. 

Göbek bağı kesilerek annesinden ayrıldığı anda bebek ağlar. Niçin? 
Bu sırrı kimse çözemez. Yeni doğmuş bir bebeğin dili üzerine bir damla 
süt veya bal konduğu anda bebek hemen mutlu bir şekilde uyur. Bunun 
anlamı, insan annesinin rahminden çıktığı andan itibaren açlığını 
gidermeye çalışır. 
 

Ey insan! 
Karnını doyurmak için çeşitli bilgiler elde etmek amacıyla büyük 

çaba gösteriyorsun. 
Bütün bu zor çabalarına ve bilgi edinmene rağmen, yine de 

kalıcı mutluluğu deneyimliyemiyorsun. 
Böyle yapacağın yerde niçin Rab üzerinde tefekkür etmiyorsun 

ve O’na sığınmıyorsun? 
Emin ol ki, O sana dertlerini yok edecek bir yolu gösterecektir. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 

Her insan, sadece karnını doyurmak için doğduğunu düşünür. Devamlı 
olarak yiyecek elde etmek için çabalar durur. 

Doğada bir başka ilginç fenomen daha vardır. Ağacın dalları, rüzgarın 
etkisiyle birbirlerine sürter ve iki tahta arasındaki bu sürtüşme sonucunda 
ateş meydana gelir. Bu nasıl olur? Esasta, ağacın tahtasında ateş olmasına 
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rağmen, ağaç yanmaz. Niçin? Şimdiye kadar hiçbir bilim adamı bu sırrı 
çözemedi. Doğada bunun gibi açıklanamayan daha birkaç fenomen 
mevcuttur. Bu gibi fenomenleri tanımak ve anlamak için, insan devamlı 
olarak İlahi Vasfı araştırmaktadır. Fakat her yerde hazır ve nazır olan 
Allah’ı aramaya hiç gerek yoktur. 
 

Ey insan! 
Sırf karnını doyurabilmek için yaşamında büyük çabalar 

gösteriyorsun. 
Çeşitli alanlardan sayısız bilgiler elde ediyorsun. 
Allah’ı unutarak, dünyevi bilgileri elde etmek ve servet sahibi 

olmak için, sabahın kör şafağından akşamın karanlığına 
kadar bütün zamanını sarfetmene rağmen, bunun sana ne 
gibi mutluluk getirdiğini bir incele ve soruştur. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 

Kainatta her şey, kesinlikle İlahi Olan’ın İradesi ve gücüne göre 
hareket eder. İnsan kendi başına hiçbir şey başaramaz. İlahi güç, çeşitli 
enerjiler formunda ve değişik şekillerde kainatta kendisini tezahür ettirir. 
İnsanlar, bunların birisi tarafından meydana getirildiğini zannederler. 
Kesinlikle bunları hiç kimse yaratmamıştır. Bunlar, İlahi İrade sonucu 
tezahür eden doğal fenomenlerdir. Örneğin, iki taş birbirine sürtüldüğü 
vakit ateş çıkar. Bu demektir ki, taşın içinde gizli olarak ateş vardır fakat 
bu kendisini dışarıya tezahür ettirmez. Böylece, doğada her türlü güç gizli 
olarak mevcuttur.  

Biraz evvel bir çocuk, Rab Krishna’nın üvey ebeveynleri olan 
Nanda ve Yashoda hakkında görüştü. O zamanlarda elektrik yoktu. 
Köydeki insanlar, Nanda’nın (kendisi köyün ağası idi) evine giderek, 
orada yanmakta olan lambadan kendi yağ lambalarını yakarlardı. İnsanlar, 
refah içindeki insanların evlerindeki lambadan lambalarını yakmanın 
kendilerine de refah getireceği inancında idiler.  

Suguna isminde yeni evlenmiş bir gelin köye geldi. Kaynanası 
kendisine Nanda’nın evine giderek, lambasını onların lambasından 
yakmasını söyledi. Suguna, Nanda’nın evine gitti ve lambayı yakarken 
alevin içinde Krishna’yı gördü. Bu ilahi vizyon karşısında beden şuurunu 
kaybetti. Bakışlarını Rab Krishna’nın o güzel formu üzerine odaklayarak 
sürur içinde kaybolmuştu. Aleve deyen parmaklarının yandığının farkında 
bile değildi. Tam bir sürur içindeydi. Bu arada yandaki komşu kadınlar da 
lambalarını yakmak üzere oraya gelmişlerdi. Gördükleri manzara 
karşısında hayrette kaldılar. Parmakları yanmasına rağmen Suguna 
alevden ellerini çekmiyordu. Bu durum karşısında Suguna’nın alevin 
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içinde Krishna’nın vizyonunu gördüğü kanaatına vardılar. Bu olayı tarif 
eden bir şarkı söylediler. (Swami bir Telegu şarkısı söyledi. Baştaki bir 
kaç satırın anlamı şöyle…) 
 

Suguna, Nanda’nın evinde galiba Gopala’nın vizyonunu 
gördü. 

Suguna, alevin içinde Krishna’yı gördü! 
 

Bu şarkıyı işiten Yashoda, koşarcasına hemen oraya geldi. 
Suguna’nın parmaklarının alevin içinde yandığını gördü. Bu arada bütün 
gopi’ler (inek çobanı kızlar) vecd içinde dansediyorlardı ve Yashoda, 
Suguna’nın yanına giderek elini ateşin üzerinden çekti. “Hey! Suguna! 
Alevin içinde parmaklarının yandığının farkında değil misin? Bizim 
evimizin ismini kötüye mi çıkarmak istiyorsun? İnsanlar, Nanda’nın evine 
gidenlerin parmakları yanıyor diye laf edecekler,” sözleriyle onu haşladı.  

Suguna’nın kaynanası doğal olarak çabuk kızan birisiydi. Olanları 
işitince hemen Yashoda’nın evine koşarak geldi ve büyük bir olay yarattı. 
Gelinine, lambayı yakmak için bir daha Nanda’nın evine gitmemesi için 
emir verdi.  

Yashoda’nın evinde bazı mücizeler yer aldı. Krishna, Mathura’ya 
gittikten sonra, gopi’ler O’nun ayrılık hasretine dayanamadılar ve O’nun 
darshan’ının (kutsal bir insanın görünmesi) özlemini çekiyorlardı. Böyle 
bir özlem anında Krishna, Gokul’da göründü. Fakat ne Nanda ne de 
Yashoda O’nu göremediler. Bütün Gopi’ler, Nanda’nın evinde toplanarak 
Krishna’nın darshan’ı için dua ettiler. “Nanda ve Yashoda! Siz Krishna’yı 
bizden uzaklaştırdınız. O’nun nerede olduğunu bize lütfen söyleyin,” diye 
şikayette bulundular. Fakat Krishna, herkesin içinde topluma Kendisini 
göstermedi. Dualarına cevap olarak, bazı gopi’lere teker teker göründü. 

Biraz evvel Üniversite’mizden bir öğrenci, dualarına karşılık 
olarak Swami’nin kendisine göründüğü olayını anlattı. Swami’yi 
kendisinden başka kimse görememişti. Bunun üzerine çocuk tekrar dua 
etti, “Swami! Bana tek başıma darshan vermenin ne anlamı var ki? Lütfen 
bütün öğrencilere darshan ver. Aksi takdirde onlar bana inanmıyacaklar ve 
benimle alay edecekler,” dedi. Ben şöyle cevap verdim, “Zararı yok. Bırak 
kim ne düşünürse düşünsün. Bu senin prapti’n (hakkın), sadece sen Beni 
görmeyi hak ettin,” Bunları söyledikten sonra ortadan kayboldum. 

Bir keresinde Yashoda, küçük Krishna’yı azarlayarak haşladı, 
“Ey! Sevgili Krishna! Senin için hazırladığım yemekleri yemiyorsun. 
Sütçü kızların evlerine giderek evlerindeki tereyağları gizlice yiyorsun. 
Bana bir sürü problemler yaratıyorsun. Anne sevgisiyle dolu olan tereyağı 
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senin damak tadını okşamıyor mu?” Bunları söyledikten sonra Krishna’yı 
urganla dibek taşına bağladı. 

Kendi evimizde pişen yemeği beyenmemek, dünya üzerinde 
herkesin deneyimidir. Başka evlerde pişen yemekler sanki daha 
lezzetliymiş gibi görünür. Bu çok doğaldır. Fakat Krishna, başka evlerden 
tereyağını lezzeti için çalmıyordu. Bu leela’nın (oyunun, sporun) altında 
başka bir mesaj yatıyordu. Burada, tereyağı saf bir kalbi temsil eder. 
Böyle saf bir kalbi nerede bulursa Krishna onu alırdı. Böyle saf kalp, 
yumuşak ve tatlı olmalıdır. Gopi’lerin kalpleri Allah’a olan 
bağımlılıklarıyla olgunlaşmıştı. Onlar saf, yumuşak ve tatlı idiler. Bu 
nedenle, Krishna onların evine onların kalplerini çalmak için gidiyordu. 

Krishna, chora (hırsız) olarak da bilinir. O, ne çalıyordu? O, 
gopi’lerin saf, yumuşak ve tatlı, tereyağı gibi olan kalplerini çalıyordu. 
Eğer birisine “chora” diye hitap ederseniz onu kızdırırsınız. Fakat eğer 
Krishna’yı “chiththa chora” (kalp hırsızı) diye çağırırsanız, bu lakap 
O’nu mutlu edecektir. Bunun içindir ki, salikler sevgi ifade eden şu 
şarkıyı Rab’be övgü olarak söylerler, “Chiththa chora Yashoda Ke Bal! 
Navaneetha chora Gopal! Gopal, Gopal, Gopal! Govardhanadhara 
Gopal! (Ey! Yashoda’nın küçük Krishna’sı! Ey! Gopala! Tereyağı hırsızı! 
Ey! Gopala! Govardhana dağını yerinden kaldıran!)” Bu şarkı bhava (hisli 
olarak), raga (nağmeyle) ve thala (tempo) ile ahenkli bir şekilde 
söylendiği vakit herkesin hoşuna gider.  

Thyagaraja gibi yüce Bilge-şarkıcılar, bhava, raga ve thala ile 
dolu Kirtana’lar formundaki tatlı şarkıları Allah’a sunarak O’nun 
rahmetini kazanmışlardır. Böyle kutsal şarkıları söyleyerek Allah’ın 
rahmeti kazanılabilir. Allah’ın rahmetini boş sözlerle kazanamazsınız. 
Ancak bhava, raga ve thala ile dolu kutsal şarkı ile İlahi Vasıf elde 
edilebilir. Allah böyle bir sankirtan’dan mütehassis olur. Veda’lar bile 
kutsal şarkılar söylemenin faydasını övmüşlerdir. 

Veda’ları terennüm ederek dahi Allah elde edilemez. Rig Veda’da, 
Yajur Veda’da, Sama Veda’da ve Atharvana Veda’da Allah’ı yücelten 
bazı ilahiler vardır. Fakat bu ilahileri tek başına terennüm etmek bile ilahi 
darshan’ı sağlayamaz. Buna rağmen, eğer bu ilahiler birer melodi haline 
getirilerek Allah’a bağımlılık içinde söylenirlerse İlahi Sevgi’yi 
deneyimleyebilirler. Bu nedenledir ki, Allah, “ganalola” ve “ganapriya 
(kutsal şarkıların söylenmesinden mutlu olan)” olarak yüceltilir. Bu 
bakımdan Allah’a kutsal şarkıları söyleyerek dua edin. 

Allah’ın rahmetini kolaylıkla elde edebilirsiniz. Bazı insanlar 
şüphe içindedirler, “Biz iyi şarkı söyliyemiyoruz; şarkı söyleme sanatını 
öğrenmedik. Allah’ı nasıl mutlu edebiliriz?” Bunun için hiç üzülmeyin. 
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Müzik bilginiz veya bal gibi akan sesiniz olmayabilir. Bunun önemi yok. 
Allah’ın görkemini büyük bir sevgi içinde, bildiğiniz bir melodi olarak 
söyleyin. Bu, Allah’ın kalbini eritmeye yeterlidir. 

Müzik nedir? Müziği öğrenmek için özel bir çabaya gerek yoktur. 
Büyük bir sevgi ve özlem içinde söylenen basit bir şarkı, Allah’ı 
duygulandırır. Örneğin, “Rama! Nannu kaapadu (Ey! Rama! Lütfen beni 
koru),” diye bir şiir okursunuz. Bu şiirde bir tatlılık yoktur. Bu sadece 
sizin duyularınızı ifade eden edebi bir yazıdır. Aynı şekilde, “Rama! 
Nannu kaapadu” diyerek Allah’a yalvarışta bulunursanız, bunlar 
tekrarlanan boş laflar olur. Aynı duygu, eğer güzel bir melodi ile şarkı 
şeklinde, “Rama Nannu kaapadu” diye ifade edilirse, bir tatlılık kazanır ve 
İlahi Vasıf için sevgi ifade eder. Müzikte o kadar çok tatlılık vardır ki! Bu 
bakımdan eğer Allah’ı elde etmek istiyorsanız, bunu sadece kutsal şarkılar 
söyleyerek yapmalısınız.  

Eğer müziği öğrenmedinizse bunun için üzülmeyin. Hayal 
kırıklığına ne gerek var ki? Allah’ın görkemini siz kendi bildiğiniz şekilde 
terennüm edin. Bu, Allah’ı elde etmenin en kolay yoludur. Dwapara 
Yuga’da gopi’ler, Krishnavatar’ın İlahi sürurunu, bir benzeri daha 
olmayan şekilde tatmışlardır. Bundan böyle, bu ilahi süruru hatırlayın ve 
Allah’ı sevginizle ve bağlılığınızla mutlu etmeye çalışın.  

Krishnavatar zamanında olduğu kadar, hiçbir başka Avatar 
zamanında salikler, İlahi Sevgi’nin içine karışıp yok olmamışlardır. 
Binlerce salik, Avatar’lığı zamanında Sri Krishna’nın içinde eriyip yok 
olmuşlardır. Bundan böyle, eğer ilahi vasfın içinde yok olmak 
istiyorsanız, bunun tek yolu kutsal şarkılar söylemektir. Allah, 
ganapriya’dır (kutsal şarkılar söylenince mutlu olur) denir. Bu sözün en 
iyi örneği Krishnavatar’dır. Salik tarafından söylenen sadece “Krishna” 
ismi dahi O’nu duygulandırmak için yeterlidir. Avatar’lığı zamanında 
Krishna tarafından yapılan leela’lar, mahima’lar ve mucizevi eylemler 
eşsizdi.  
 
Sevgili Öğrenciler! 

Bazı Bajan’lar söylediniz. Bajan’ları söylerken her biriniz iştirak 
ettiniz. Fakat her biriniz kendinize göre söylüyorsunuz. Bu doğru değildir. 
Eğer hepiniz tek bir sesle ve tek bir melodiyle ilahi duygular içinde 
söylerseniz, Allah kendisini muhakkak sizin sevgi dolu kalbinize 
yerleştirecektir. Krishnavatar, çeşitli insanlara çeşitli şekillerde Darshan 
veren, Kendi ilahiliği hakkındaki şüpheleri gideren ve onları Kendi içinde 
eritip yok eden tek Avatar’dır. Krishnavatar, tatlı ve sevgi dolu sözleriyle 
herkesi mutlu ve sürur dolu yapan yegane Avatar’dır. 
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Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Kutsal şarkıları söylemekten daha üstün hiçbir şey yoktur. 
“Nanduni Yinta Gopaludanta Deepaana Kanipinchenanta (Galiba 
Nanda’nın evinde, alevin içinde Gopala göründü)” şarkısını söylerken 
duyduğunuz sevinç ve mutluluğun sonu yoktur. Bundan böyle, Allah’ı 
mutlu etmek ve O’nun rahmetini kazanmak için böyle canlılık dolu 
şarkıları bhava, raga ve thala ile söyleyin. Çok sayıda Bajan ve şarkı 
söyleyebilirsiniz, fakat ancak onlar sevgiyle, Allah’a ibadetle ve yumuşak 
hislerle (bhava) dolu oldukları vakit sonsuz bir sevinç ve mutluluk elde 
edeceksiniz. 
 

***** 


