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Dasara 2   19 Ekim 2004    Prasanthi Nilayam 
 
 

İLAHİ OLAN EMRE 
TAM BİR İNANÇLA İTAAT EDİN 

 
 

Herkes kendi Karma’sının sonuçlarına katlanmak 
mecburiyetindedir. Yarasaları başları aşağıya doğru sarkmak 

üzere ağaç dallarına kim asmıştır? Bu onların kaderidir. 
Aynı şekilde de hiç kimse Karma’nın sonuçlarından kaçamaz. 

 
(Telegu dilinde bir Şiir) 

 
Öğrenciler! 
 Karma’nın (mukadderat/alın yazısı) ne ayakları, ne gözleri ne de 
ağzı vardır. Fakat, insan bundan kaçamaz. Bu nedenledir ki, kadim 
insanlarımız, insan kendi eylemlerinin sonuçlarından kaçamaz beyanında 
bulunmuşlardır. Karma, sizin hoşunuza giden veya gitmeyen şeylere göre 
hareket etmez. Herhangi bir şey, sadece siz arzu ettiniz diye vuku bulmaz ve 
aynı şekilde de herhangi bir şey, siz arzu etmediniz diye bir başka yana 
çevrilmez. Karma, kendi yolunu takip eder. Sizin düşünceleriniz ve 
arzularınız sizde, olayların sanki sizin isteğinizle olmuş illüzyonunu yaratır.  
 Dünya anlaşılması güç sırlar ve harikalarla doludur. Bunlar, beş 
elementin tezahüründen başka bir şey değildir. Zaman süreci içinde bunlar 
değişime uğrarlar. Bunun gibi, beş elementten teşekkül etmiş olan fiziksel 
beden de değişime uğramak zorundadır. Sadece, İçinde İkamet Eden 
kalıcıdır vet değişime uğramayandır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Hiç kimsenin Allah’ın İrade’sine karşı çıkması mümkün değildir. 
Allah’ın hareketleri/yolları insan anlayışının ötesindedir. Allah, gerçekte var 
olmayan şeyleri var edebilir. Aynı şekilde, göze görünen bir şey de Allah’ın 
İrade’siyle bir anda yok olabilir. Bu gibi esrarengiz olayları insanlar nasıl 
anlayabilirler ki? Hiç kimse fiziksel bedeni sonsuza kadar koruyamaz. O, 
kalması gerektiği kadar kalır. Yapması gereken şeyi yapıp bitirdiği anda 
beden yok olur. Hiç kimse ölümü kontrol edemez. Bu, doğum anında 
kararlaştırılmıştır. Evrenin nasıl çalıştığını insanın kavraması mümkün 
değildir. Her insanın deneyimi özeldir. Nasıl oluyor da yarasa, başı aşağı 
sarkarak ağaç dalında asılı durabiliyor? Bu fenomeni hiçkimse açıklayamaz. 
Bu dünyada şahit olduğumuz bunun gibi harikalardan ve muammalardan 
kim sorumludur? İnsanın ne zaman, nerede ve nasıl yapacağı her şey, 
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önceden kararlaştırılmıştır (takdiri ilahidir). İnsanın bunun üzerinde hiçbir 
kontrolü yoktur. Her şey İlahi Olan’ın İrade’sine ve O’nun emirlerine göre 
yer alır. İlahi Olan emre, insanın mutlak bir şekilde itaat etmesi en başta 
gelen görevidir. Bu dünyada, görülebilen veya hissedilemeyen her şey İlahi 
Olan’ın İrade’sine göre yer alır. Allah’ın emirlerine itaat etmeye gelince, 
başkalarının söylediklerine kulak asmamalısınız. İlahi Olan emre, hiçbir 
virgül ve nokta ilave etmeden, harfiyyen ve ruhen itaat etmelisiniz. Fakat 
günümüzde maalesef hiç kimse, Allah’ın yaratılışının anlaşılmaz sırlarını 
çözmek için bir gayret sarfetmiyor. İlim adamları, yaratılışın sırlarını 
çözmekle böbürlenirler, fakat fenomenin arkasındaki gerçekliğin hakiki 
deneyimine sahip değiller. Bu evrende meydana gelen her bir olay 
harikalarla doludur. Eğer büyük bir dikkatle gözlemlerseniz bütün bu 
çalışmada Allah’ın görünmeyen elini farkedeceksiniz.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Lehte ve aleyhte hiçbir tartışma yapmadan, insan ilahi olan emre tam 
bir inançla itaat etmelidir. Markandeya, Easwara tarafından anne ve 
babasına bahşedilen bir lütuf sonucunda doğmuştu. Easwara kendilerinden, 
kısa-ömürlü fakat erdemli bir erkek evlat mı yoksa uzun yaşayacak fakat o 
kadar erdemli olmayacak bir erkek evlat mı istediklerini sordu. Anne ve 
baba erdemli bir erkek evladı seçti. Bundan böyle de Markandeya doğdu. 
Kendisi iyi düşünceli, iyi davranışlı ve iyi tavırlı biri idi. Easwara 
kendilerine, çocuğun sadece onaltı yıl yaşayacağını bildirdi. Buna rağmen, 
erdemli bir erkek evlat sahibi olmak için kutsanmalarından büyük bir sevinç 
duydular. Yıllar geçti ve Markandeya onaltıncı yaşına bastı. Easwara’nın 
sözlerini hatırlayan anne ve baba üzüntüye kapıldılar. Annesi evladının çok 
yakınlaşmakta olan ölümünü düşünerek göz yaşları dökmeye başladı. 
Markandeya ise annesinin bu üzüntüsünün ve göz yaşları dökmesinin 
sebebini bir türlü anlayamıyordu. Bir gün anne ve babasını büyük bir üzüntü 
içinde buldu. Soruşturma sonucu, İlahi İrade gereğince ölümünün 
yaklaştığını ve bunun için üzüldüklerini açıkladılar. Easwara’nın İrade’sinin 
kendisine daha evvel söylenmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren 
Markandeya, bu arada kendisine tahsis edilen kıymetli vakti boşa harcamış 
olduğunu söyledi. Bundan böyle artık boşa vakit harcamıyacaktı. Hemen bir 
banyo yaptı ve Easwara’nın mabedine giderek bütün samimiyeti ve Allah’a 
olan içten bağlılığıyla, kutsal Siva Panchakshari Mantra’sı olan Namah 
Sivaya’yı terennüm etmeye başladı. Easwara üzerinde tefekkür ederken 
kendisinden geçti. Duaları için bir ödül beklemiyordu. Allah üzerinde 
tefekkür etmeyi en başlıca görevi olarak kabul ediyordu. Ertesi gün, bu 
geçici dünya yaşamının son günü olması gerekiyordu. Bu nedenle mabette 
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kaldı. Eve dönmediğini gören anne ve babası mabede giderek kapının 
önünde oturup beklediler. Markandeya’nın hayatının sona ermesinin artık an 
meselesi olduğunu düşünerek göz yaşları döküyorlardı. Rab tarafından irade 
buyurulduğu gibi, Markandeya fani bedenini onaltıncı yılını doldurduğu 
anda terketti. Anne ve babası büyük bir kedere gömüldüler. Markandeya dış 
dünyada fani bedenini terkettikten sonra Jiva’sı (ruhu) ilahi olan dünyada 
Rab Siva’ya ulaştı. Rab, Markandeya’nın bu çok içten bağlılığından dolayı 
son derece mutlu olmuştu. “Markandeya! Bu gün onaltıncı yılını 
noktalıyorsun. Bana büyük bir mutluluk içinde geldin. Benim İrade’me 
mutlak bir inançla ve itaatkarlıkla boyun eğdin. Senin bu bağlılığın Beni çok 
mutlu etti,” dedi. Easwara, Markandeya ile bu şekilde görüşürken, Anne 
Parvati söze karışarak, “Ey Rab’bim! Senin emrine gözü kapalı itaat ettiğine 
gore, niçin onu anne ve babasına geri gönder miyorsun?” dedi. Easwara, 
Parvati’den Kendisine yardımcı olmasını istedi. İkisi birlikte, 
Markandeya’nın bedenine hayat verdiler. Markandeya’nın bedeninde bazı 
hareketlerin belirdiğini farkeden anne ve baba sevinçten çılgına döndüler. 
Markandeya ayağa kalkarak, “Sevgili anne ve babacığım, Rab Easwara ve 
Anne Parvati beni tekrar hayata döndürdüler. Ne kadar isterseniz ben sizinle 
kalacağım. Haydi gelin asil düşüncelere sahip olalım ve iyi eylemlerde 
bulunalım. Oğlunuz olarak bütün görevlerimi yerine getirerek sizleri mutlu 
kılacağım,” dedi. Anne ve babasıyla birlikte Markandeya evlerine gitti. 
Markandeya’nın Rab Easwara ve Anne Parvati tarafından tekrar hayata 
kavuşturulduğunu işiten köy halkı hayretler içinde kaldı. Markandeya, ilahi 
olan dünyada neler olduğunu detaylı bir şekilde onlara anlattı.  
 Ancak saf bir kalbe sahip oldukları vakit, Allah saliklerinin dualarına 
cevap verir ve onları kurtarmaya gelir. Saf kalbe sahip bir kimse, Allah’ın 
Sankalpa’sını bile değiştirebilir. Markandeya’nın öyküsü bunun için kafi bir 
kanıttır. Markandeya’nın hiçbir arzusu yoktu. Kendisine bahşedilen zamanı 
kutsal bir şekilde kullandı. Asil düşünceleri geliştirmek ve kutsal eylemlerde 
bulunmak saliklerin en başta gelen görevleridir. Markandeya, Chiranjeevi 
(ölümsüz) olarak kaldı ve ebeveynine hizmet vererek onlara sonsuz 
mutluluk bahşetti. Normal şartlar altında Allah’ın İrade’si değiştirilemez. 
Fakat, samimi, içten ve saf bir kalbe sahip olan saliğinin duasına cevap 
olarak Allah bazen Sankalpa’sını değiştirir. Salik, Allah’ın İrade’sini 
değiştirebilecek güce sahiptir. Allah’a bağlılık sadece duaların sözlü bir 
şekilde ifade edilmesi demek değildir; insan saf bir kalbe sahip olmalıdır. 
 Adi Sankara, 7. yüzyıl A.D. Kerala’da doğmuştu ve bütün kutsal 
metinlerin özünü insanlığa yaymıştı. Fakat bedenini 32 gibi çok erken yaşta 
terketmişti. Ramanujacharya, 11. yüzyıl A.D. de doğmuş ve İlahi Olan 
İsmin etkililiğini yaymıştı. O zaman, Allah’a olan bağlılığın gerilediği bir 
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zamandı. Ramanujacharya’nın öğretileri sayesinde insanlar Allah’a 
bağlılıklarını ve teslimiyeti geliştirdiler. Madhwacharya 13. yüzyıl A.D. de 
doğdu ve Dvaitha (Dualizm) prensibini etrafa yaydı. Aynı zamanda, Jiva 
(bireysel ruh) ile Deva’nın (evrensel ruhun) özde birbirlerinden ayrı 
olmadıklarını öğretti. Bundan böyle, Adi Sankara’nın, Ramanujacharya’nın 
ve Madhwacharya’nın yaydıkları her üç felsefe sisteminin altında yatan 
prensip tamamen aynı idi. Aynı Atma prensibi her canlı varlıkta mevcuttur. 
Bu, Easwarathwa (ilahi vasıf) olarak ifade edilir. Rama ve Krishna gibi ilahi 
enkarnasyonlar İlahi Olan formlarıyla kendilerini gösterirler. Fakat 
Easwaratwa’nın formu yoktur. O, bütün canlı varlıklarda mevcut olan 
hakikat prensibini temsil eder. O, Srushti, Sthiti ve Laya’dan (yaratılış, 
besleme/idame ettirme ve yok etmeden) sorumludur.  
 Belli bir formu olmayan Easwaratwa, Linga formunda sembolize 
edilir. Ekseriya, Panavatta olarak bilinen yatay bir taban üzerine konur. 
Bunun nasıl göründüğünü biliyor musunuz? (Bunu sorarken, Bagavan elini 
sallayarak Panavatta’lı bir Linga materyalize etti.) Rab Easwara, 
Markandeya ve ebeveynini Allah üzerinde tefekkür ederek zamanlarını 
kutsallaştırmaları için teşvik etti. Bunun gibi bir Linga materyalize ederek 
Markandeya’nın anne ve babasına verdi. Linga’ya ibadet ederek hayatlarını 
kutsallaştırdılar. Linga, herkeste mevcut olan Atma prensibini temsil eder. 
İnsanın, ilahi olan gücü anlaması veya tahmin etmesi mümkün değildir. 
Atma prensibi hiç değişmeyendir. Saliklerin duyularına göre her hangi bir 
formu alabilir. Linga, ibadet etmek için insanların yaptıkları bir şey değildir. 
O, İlahi Vasfın (Sakshat-akara) doğrudan bir tezahürüdür. Bu hakikat 
Markandeya ve babası Mrukanda tarafından çok iyi anlaşılmıştı ve bu 
nedenle ilahi vasfa Linga formunda ibadet ettiler.  
 Her canlı varlık üç veçheyi içerir – Sthula, Sukshma ve Karana (kaba, 
süptil ve kozal). Fiziksel form kaba veçheyi temsil eder. Aynı ilahi vasıf 
prensibi her üç seviyede de mevcuttur. İplik olmadan kumaş olamaz. Gümüş 
olmadan tepsi olamaz. Kil olmadıkça çömlek yapılamaz. Aynı şekilde de 
Brahma (İlahi Vasıf) olmadan dünya olamaz. Yaratıcı olmadan yaratılış 
olamaz. Yaratan, ipliğe ve yaratılış da kumaşa benzetilebilir. Yaratıcı, kaba, 
süptil ve kozal veçhelerin somutlaşmışıdır. Allah üzerinde tefekkür ederken, 
zihni aşmalısınız. Sadece iplikle insan kumaş yapamaz. Onlar dokunarak 
birbirleriyle birleştirilmelidirler. Bu bakımdan, istenilen sonucu elde etmek 
için, gayret ve ilahi lütuf birlikte gereklidir.  
 Sukshma Sarira (süptil beden), sözlerimizin ve eylemlerimizin 
meydana geldikleri kaynaktır. Öğrencilerimiz her gün Veda’ları terennüm 
ediyorlar. Herbir Mantra, ilahi vasfın belirli bir formuna atfedilir. İnsanın 
bütün Mantra’ları bilmesi gereklidir. Eğer bir insan düşüncelerini 
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saflaştırmak ve gerçek Öz’ünü anlamak istiyorsa temel olarak Veda’ları 
almalıdır. Bu hakikati anlayamayan öğrencilerin ekserisi, Vedik Mantra’ları 
terennüm etmeye gelince bir hırsız gibi hareket ediyorlar. Bir yanlış yaparak 
bunu bilmemezlikten gelen insan hırsızdır. Aynı şekilde de, Veda’ları 
terennüm edebilme kabiliyeti olan, fakat bunu bütün sesiyle ve bütün 
kalbiyle terennüm etmeyen kimse de hırsız sayılır. Bütün öğrenciler 
Veda’ları terennüm edebilirler, fakat bazıları öbürleriyle birlikte terennüm 
etmeye katılmıyorlar. Öğrendikleri şeyleri hakkıyla uygulamıyorlar. 
Veda’ları terennüm ederlerken Ben öğrencileri gözlemliyorum. Mantra’ları 
öğrendiklerine gore, onları terennüm etmeleri beklenir. Fakat bazıları sessiz 
kalıyorlar. Bu durumda, vidya choratwam’a ve daiva droham’a (bilgi 
hırsızlığı ve Allah’a ihanet) dönüyorlar. Böylece, eğitilmiş olanlar birer hain 
ve ihanet eden, durumuna düşüyorlar. Seduce, öğrendikleri her şeyi bütün 
kalpleriyle terennüm edenler Sakshatkara’ya (Allah’ı-idrake) hak 
kazanabilirler. Öğrenciler Mantra’ları terennüm ederlerken, öbür tarafta 
oturan hanımlar da onlara katılıyorlar. Onlar da Veda’ları terennüm etme 
hakkına sahipler. Hiçkimse onların bu haklarını inkar edemez. Bizim 
öğrencilerimiz terennüm ederlerken onlar da Veda’ları terennüm etmek için 
ilham alıyorlar. Burada oturan çok sayıda ufak çocuklar var. Onlara 
Veda’ları kim öğretti? Son sınıf öğrencileri Mantra’ları terennüm ederlerken 
onlar çok dikkatlice dinleyerek Mantra’ları ezberliyorlar. Böyle olmasına 
rağmen, Veda’ları terennüm eden çocukların yanlarında oturan tahsilli 
insanlar var fakat bunlar dudaklarını dahi kıpırdatmıyorlar. Ben bütün 
bunları gözlemliyorum. Öğrenmek ve terennüm etmek için hiçbir gayret 
sarfetmeyecekseniz Veda gurubu ile birlikte oturmanın ne faydası var ki? 
Bunlar daha da büyük hırsızlar. Vedik terennümleri dinliyorlar fakat iştirak 
etmiyorlar. İlahi Vasfı deneyimleyebilmek için insanın Mantra’ları hem 
dinlemesi ve hem de terennüm etmesi gerekir. 
 Veda’lar bizzat Allah’ın formudur. Pancha Bhuta’ları (beş elementi) 
teskin edecek çok sayıda Mantra vardır. Beş element bizim hayat-
nefesimizdir. Bizim hayatımızı idame ettirirler/beslerler. Dünyanın kendisi 
zaten beş elementin bir tezahürüdür. Fakat insanlar beş elemente karşı 
minnettarlıklarını göstermeyi unutuyorlar. Ne büyük bir günah değil mi! 
Zihinlerimizi lüzumsuz bilgilerle dolduruyoruz ve bunun sonucu olarak beş 
elemente gereken ilgiyi gösteremiyoruz. Herkesin Veda’ları öğrenmesi, 
üzerinde tefekkür etmesi ve onları bütün kalpleriyle terennüm etmeleri 
gereklidir. Eğer terennüm etmeyecekseniz sadece Veda’ları öğrenmenin bir 
anlamı yoktur. Buraya geldiklerinde Mantra’ları terennüm eden bazı 
kimseler var fakat buradan ayrılınca unutuyorlar. Her nereye giderseniz 
gidin, Mantra’ları hiç olmazsa zihninizde tekrarlamalısınız. Hiçbir zaman 
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vidya drohi (elde ettiği bilgiye hakkını vermeyen) olmamalısınız. Bir vidya 
drohi, aynı zamanda bir Daiva drohi (edindiği Allah bilgisine hakkını 
vermeyen) olacaktır ve sonuçta Allah’ın rahmetini elde etmekten mahrum 
kalacaktır.  
 Öğrenciler bilmeyerek hatalar yapabilirler. Fakat hatalarının farkına 
vardıktan sonra bir daha onu tekrarlamamalıdırlar. Bu gün işittiğiniz her 
hangi bir Mantra’yı yarın terennüm edebilmelisiniz. Eğer herkes Mantra’ları 
bir birlik ve tam bir ahenk içinde terennüm ederlerse Brahman önünüzde 
tezahür edecektir. Kadim ermişlerimiz ve bilgelerimiz şu beyanda 
bulunmuşlardır: Vedahametham Purusham Mahantham Adityavarnam 
Thamasa Parasthath (Thamas’ın – cehalet karanlığının ötesinde olan, 
milyarlarca güneşin nuruyla parlayan Kadiri Mutlağı/En Yüce Varlığı 
tahayyül ettim). Veda’ların sesi çok kutsaldır. Sabda Brahmamayi, 
Characharamayi, Jyotirmayi, Vangmayi, Nityanandamayi, Paratparamayi, 
Mayamayi ve Sreemayi (sesin, hareketlilik ve hareketsizliğin, ışığın, 
konuşmanın, ebedi sürurun, mükemmelliğin, vehimin ve servetin 
somutlaşmışı) olarak yüceltilirler. Herkesin Veda’ları öğrenmesi 
zorunludur. Bu mümkün değilse, hiç olmazsa insan Allah’ın İsmini 
terennüm etmelidir. Öğrendiğiniz her Vedik Mantra’yı uyumlu bir şekilde 
terennüm edebilmelisiniz. Aksi takdirde bunları öğrenmenize gerek yoktur! 
Buradayken Veda’ları öğrenen fakat Bangalor’a gidince unutan çok sayıda 
çocukları gördüm. Orayı ziyarete gelen bazı yaşlıları mutlu etmek için bir 
kaç Mantra söylüyorlar. Veda’ları reklam olmak için değil de süruru 
deneyimleyebilmek amacıyla kendi iyiliğiniz için terennüm etmelisiniz. 
[Veda’ların] üç veçhesi olan Karma, Upasana ve Jnana (iş, ibadet ve 
bilgelik); terennüm etme, uygulama ve süruru deneyimleme olarak 
mukayese edilebilir. Vijnanamaya Kosha’yı (bilgelik kılıfını) aşarak, 
Anandamaya Kosha’ya (sürur kılıfına) girmelisiniz. Karma, insanı 
Upasana’ya götürür ve o da sizi Jnana’ya (bilgeliğe) ulaştırır. Jnana’ya 
ulaştığınız vakit huzuru ve süruru deneyimleyeceksiniz. Her şey Karma’ya 
dayanır. Başkaları terennüm ediyor diye, Mantra’ları mekanik bir şekilde 
terennüm etmemelisiniz. Onları assimile etmelisiniz ve sindirmelisiniz. 
Niçin yemek yiyorsunuz? Onu midenizin içinde saklamak için mi? Hayır. 
Alınan gıda sindirilmeli ve özü bedenin her yerine gönderilmelidir. Aynı 
şekilde sizler de Vedik bilgiyi assimile ederek anlamalısınız ve ondan güç 
elde etmelisiniz. Bu, düşüncelerinizde, sözlerinizde ve eylemlerinizde ifade 
edilmelidir. Veda’ların yayılmasında katkınız olmalı ve bu sevincinizi 
başkalarıyla paylaşmalısınız. İnsanlar, Allah’ın her yeri kapladığını 
söylüyorlar. O, her yerde beş element formunda mevcuttur. Herbir element 
ilahi vasfın bir formunu temsil eder. Beş element bir arada Atma’nın 
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formunu teşkil eder. Bu hakikati idrak ettiğiniz vakit, ilahi olan süruru 
deneyimleyeceksiniz. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! Öğrenciler! 
 Burada öğrendiğiniz her şeyi başkalarıyla paylaşın. Bunu başkalarıyla 
paylaşmak da yeterli değildir, bu bilginizi uygulamalısınız ve ondan 
faydalanmalısınız. Evde çok lezzetli şeyler hazırlar ve onları misafirlere 
ikram ederiz. Bizim de onlardan yememiz gerekmez mi? Aynı şekilde, 
öğrenmiş olduğumuz Vedik bilgileri sindirmeliyiz ve başkalarıyla 
paylaşmalıyız. Mevcut bütün bilgiler Veda’lardan kaynaklanmıştır. İşte bu 
nedenle Veda, Sarva Vijnana Sampatti (bilgi hazinesinin kasası) olarak 
yüceltilir. Fakat maalesef bizler bu hazineden gereğince istifade 
edemiyoruz. Bilgiyi öğrendiğiniz derecede başkalarıyla onu aynı derecede 
paylaşın. Öğrendiğiniz şeyleri hiçbir zaman unutmayın. İçten bir çabayla, 
Sakshatkara’yı elde etmeniz mümkün olacaktır. Markandeya, 
Sakshatkara’yı nasıl elde etti? Panchakshari Mantra’sını kendinden geçerek 
tekrarlayarak. Bunun sonucu olarak, Rab Easwara önünde belirerek 
Rahmet’ini ona yağdırdı. Allah’ın vizyonunu görmek isteyenler, elde 
ettikleri Vedik bilgeliği sindirmeliler ve başkalarıyla paylaşmalılar.  
 

***** 


