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Dasara 3   20 Ekim 2004   Prasanthi Nilayam 
 
 

SEN KİMSİN?  BEN BENİM 
 
 

Huzur ortadan yok oldu 
Hakikat nadir bulunur bir şey oldu 

Her ikisinin de sebebi zihindir 
Ey! Bharat’ın cesur evlatları! Dinleyin! 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bharatiya’nın anlamı, sadece Bharat ülkesinde doğmuş olan bir insan 
demek değildir. Bharat’ın kültürü, annedir. Bharat ülkesi ise, babadır. 
Bharatiya, bu anne ve babanın himayesinde yaşayan ve onlara inancı 
olandır. Bharat’da birçok asil ruh doğmuştur, bu ülkenin kültürünü 
izlemişlerdir ve başkalarına örnek olmuşlardır. Sri Sankaracharya bu yüce 
kişilerden birisidir. Bharat kültürünü, ülkenin dört bir bucağına yaymış ve 
ebedi bir şöhret kazanmıştır. Adi Sankara, Advaita felsefesini öğretmiştir. 
Kendisinden üç asır sonra da Sri Ramanujacharya gelerek, Bhakti’yi 
(Allah’a bağlılığı) ve Allah’a Prapatthi’yi (teslimiyeti) vurgulayan, 
Visishtadvaita felsefe sistemini savunmuştur. Sri Ramanujacharya’dan iki 
asır sonra, Sri Madhwacharya sahneye gelmiş ve çeşitli felsefe sistemleri 
arasında bocalayan kimselere [Allah’a] bağlılık yolunu vurgulayan Dvaita 
felsefe sistemini yaymıştır. Böyle olmakla beraber, bu üç felsefe okulunun 
altında yatan temel prensip hepsinde de aynıdır, yani Atma Tattwa’dır 
(Atma prensibidir).  
 Sri Sankaracharya’nın Advaita (non-dualistik) felsefesi, Jiva 
(bireysel ruh) ve Brahman’ın (kozmik ruhun) birliğini savunur. Sri 
Ramanujacharya’nın Visishtadvaita felsefesi, Jiva ve Brahman’ın ayrı 
şeyler olduğu öndüşüncesindedir. Sri Madhwacharya, gerçekte üç kavramın 
olduğunu açıklamıştır. Bunlar: Dehatma Bhava (beden bilinci), Jivatma 
Bhava (Allah’ın kişiselleştirilmiş formu) ve Paramatma Bhava 
(evrenselleştirilmiş ruh veya En Yüce öz). Hiç kimsenin belirli bir düşünce 
okuluna bağlı olmasına veya başkalarını alaya almasına gerek yoktur. Her 
hangi bir felsefe okuluna girip girmeme ise, tamamen bireyin zihninin 
çalışma şekline bağlıdır. Sri Sankaracharya, çeşitli kumaşlar olmasına 
rağmen, kumaşı meydana getiren alt yapısındaki ipin aynı olduğunu 
vurgulamıştır. Sri Ramanujacharya, “Kumaş, bir miktar ipliğin 
örülmesinden meydana gelmiştir,” diye açıklar. Üç felsefe okulu olan 
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Advaita’nın, Visishtadvaita’nın ve Dvaita’nın arkasında yatan temel 
prensibi anlamak gerekir.  
 

Süsler çeşit çeşittir, altın tektir; 
İneklerin renkleri değişiktir, süt birdir; 

Varlıklar çeşit çeşittir, İçinde İkamet Eden birdir; 
Uluslar çoktur, insanlık tektir. 

 
 Adi Sankara’nın ömrü 32 yıl gibi kısa oldu. Sri Sankaracharya, Sri 
Ramanujacharya ve Sri Madhwacharya’nın savundukları felsefe, Advaita, 
Visishtadvaita ve Dvaita gibi değişik isimler altında olmalarına rağmen, bu 
üçünün de temel doğası aynı idi, yani Atma Tattwa idi. Aynı şey, örneğin, 
çeşitli isimler ve formlardaki süslerin temelini teşkil eden altın madeni için 
de söylenebilir. Bu üç felsefe okulu arasındaki temel birliği idrak edemeyen, 
başka başka felsefe okullarına bağlı olan insanlar, birbirleriyle alay ederek, 
dünya üzerinde Bharat hakkında bazı yanlış anlamalara meydan 
vermişlerdir. Ekatma Sarva Bhutantaratma’nın (bütün canlı varlıklarda aynı 
Atma ikamet eder) hakikatliliğini açıklayabilmek için Adi Sankara bazı 
örnekler vermiştir. Bir süsü göstererek, süsün yapılışında kullanılan metalin 
altın olduğunu açıklamış ve böylece, temel prensibini, ele almıştır. Aynı 
prensip, altın madeni, süsün temelini teşkil etmekle beraber, zincir formuna 
sokulduğu vakit, altından zincir, ismini alması gerektiği şeklinde değişik bir 
yolda Sri Ramanujacharya tarafından açıklanmıştır. Sri Sankaracharya, 
Advaita felsefesini savunmakla beraber, Vedik diktası olan Ekameva 
Adviteeyam Brahma’yı (Allah, bir eşi daha olmayandır) alıntılamıştır. Sri 
Ramanujacharya ise bu görüşe katılmamıştır. Onun görüşü, Bimba (obje) 
olmadan nasıl Prathibimba (imaj) olabilir idi. Böylece, obje ve imajın 
birliğini savunarak ona Visishtadvaita (nitelikli/şartlı non-dualizm) ismini 
verdi. Bu konuda verilen bir başka örnek de şeker kamışı usaresidir. Çeşitli 
şeker kamışlarının özsuyu elde edilir ve bu özsudan çeşitli 
şekerleme/pasta/reçel yapılır. Özsu tek ve aynı olmakla beraber değişik 
formlara bürünmüştür. Sri Sankaracharya, tatlı özsuyun ve şeker kamışının 
birliğini vurgularken, Sri Ramanujacharya ise özsuyun aldığı değişik 
formlar üzerinde durmuştur. Böylece, bu üç ünlü Acharya’nın yaşadıkları 
zamandan bu zamana, bu üç felsefe okulu arasında lehte ve aleyhte 
tartışmalar süregelmektedir. Fakat günümüzdeki öğrenciler bu üç felsefe 
okulu üzerinde hiçbir inanca sahip değillerdir. Bütün bunları birer hayal 
mahsulü/uydurma hikaye olarak bir kenara itiyorlar. Şeker kamışı 
özsuyundan yapılan şeker, çeşitli tatlıların yapılmasında kullanılan ana 
maddedir. Şeker, tatlıdır. Aynı şekilde de Brahman, bütün evreni 
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besleyen/idame ettiren kaynaktır. Her nereye bakarsanız bakın, değişik 
şekillerde İlahi Olan’ın (Brahman’ın) çok sayıda formlarının tezahürünü 
görürsünüz. Formlar değişir ve doğaları aldatıcıdır. Sadece Brahman, hiç 
değişmeyen ebedi prensiptir. İşte bu nedenledir ki, Sri Sankaracharya, 
Brahma Sathyam Jagat (sadece Brahman gerçektir, dünya 
aldatıcıdır/hayalidir) diye beyan etmiştir. Bütün bu üç ünlü Acharya’lar, 
yani Sri Sankaracharya, Sri Ramanujacharya ve Sri Madhwacharya, Atma 
Tattwa olan aynı prensibi yaymışlardır. Upanishad’lar, bütün evrenin aynı 
Atma prensibi ile kaplı olduğunu beyan ederler. Bu hakikat, Upanishadik 
diktada Ekatma Sarva Bhutantaratma (bütün varlıkların içinde tek/aynı 
Atma ikamet eder), Easwarah Sarva Bhutanam (bütün varlıkların içinde 
Allah İkamet Eder) ve Isavasyam Idam Sarvam (bütün evren Allah 
tarafından istila edilmiştir) olarak yer alır. Yağmur, nehre akan su ve nehri 
besleyen/idame ettiren kum, bunların hepsi de aynıdır, birdir. Her şey 
Brahman’dır. Bu evrendeki her obje Brahman olduğuna göre, hiçbir şey 
ihmal edilemez veya görmemezlikten gelinemez. İngilizce lisanında bu 
Brahman prensibine “İlahi Olan” denir. Fakat bir çok cahil ve alaycı 
kimseler bunu “deep wine” (şarabın içine dal) [Baba’nın kelime oyunu: 
“Divine” “deep wine”] anlamında alarak kendilerini içkiye verirler. Bu 
sapkınlıkları dikkate almayarak, İlahi Vasfın temelindeki tatlılığın sadece 
bir olduğu anlayışına varmalıyız. Yüce Bharat kültüründeki bu birlik, kadim 
zamanlardan bu yana yayılmıştır. Bu yüce geleneğe uyarak, karınca veya 
hayvan veya insan, her ne olursa olsun, herkesin gerçekte Brahman 
olduğunu kabullenmeliyiz. İnsanla hayvanın eşit tutulup tutulamayacağı 
hakkında bazı insanlar şüphe içindedirler. Evet Atma prensibinin konu 
olduğu yerde bu eşitlik geçerlidir. Böyle olmasına rağmen, bir hayvanın 
davranış şekli bir insanınkine göre değişiktir. Bu yönü göz önünde tutarak, 
onların birbirlerinden farklı oldukları, fakat temelde yatan Jiva Tattwa’nın 
aynı olduğu anlayışına varırız. Bu Jiva Tattwa esasına dayanarak, canlı 
varlıklar arasında birbirinden ayırt etme imkanı yoktur. Bundan böyle, 
Sarvam Brahmamayam Jagat’tır (bütün evren Brahman tarafından istila 
edilmiştir). Bu hakikat basit bir örnekle anlatılabilir. Bu, beyaz bir kumaştır 
ve ötekisi de turuncu renkte bir kumaştır. Renkleri değişik olmasına rağmen, 
kumaş birdir. Kumaş değişik renklerde olabilir ve değişik amaçlarla 
kullanılabilir, fakat kumaş olarak birdir ve aynıdır. Kumaş kaynaktır. 
Kaynağın tekliğini/birliğini kabul etmek gerekir. Kaynağı tanıdığınız anda 
bütün diğer değişiklikler ortadan yok olur. Maalesef günümüzde, bütün 
isimlerin ve formların temelini ve kaynağını unutarak isimlere ve formlara 
önem veriyoruz. Bunun sonucu olarak da sayısız zorluklarla ve üzüntülerle 
yüz yüze geliyoruz.  
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  Adi Sankara, ünlü Bhaja Govindam şarkısında Advaitik prensibi çok 
güzel açıklamıştır: 
 

Bhaja Govindam, Bhaja Govindam 
Govindam Bhaja Moodha Mathe 
Samprapthe Sannihithe Kale 
Nahi Nahi Rakshati Dukrun Karane. 

 
(Ey akılsız insan, Govinda’nın ismini terennüm et, sonun yaklaştığı vakit 
gramerin kuralları seni kurtarmaya gelmiyecektir.) 
 
 Sonunuz yaklaştığı vakit, sizi İlahi Olan İsimden başkası kurtaramaz. 
Sri Sankaracharya bu şekilde teşvik etti, uyardı ve dünyaya öğretti.  
 Bu objektif dünyadaki hayat yolculuğu esnasında insanın karşılaştığı 
üzüntüleri ve zorlukları daha da açıklayarak, Sri Sankaracharya insanın 
İlahi Olan’ın rahmetine sığınması gerekliliğini vurgulayan aşağıdaki kıtasını 
bestelemiştir:  
 

Punarapi Jananam Punarapi Maranam 
Punarapi Janani Jathare Sayanam 
Iha Samsare Bahu Dustare 
Kripayapare Pahi Murare. 

 
(Ey Rab’bim! Tekrar tekrar bu doğum ve ölüm çemberine yakalanmış 
durumdayım; ana rahminde kalmanın ıstırabını deneyimliyorum. Bu 
dünyevi yaşam okyanusunu geçmek çok zor. Lütfen beni bu okyanustan 
geçir ve bana kurtuluşu bahşet.) 
 
 Bu şartlar altında insanın, tekrar tekrar, neyin doğuma ve neyin 
ölüme söz konusu olduğunu analiz etmesi gerekir. Ölüm ve doğum 
çemberinden geçen Deha’dır (bedendir), fakat Atma ebedidir. Atma bedenin 
içinde İkamet Eden olarak kaldığı müddetçe, bedende şuur olacaktır. Atma 
bedeni terkettiği anda, beden jada (cansız/atıl) olur. Bu olaya ölüm denir. 
Bu hakikati idrak edemeyen insan, kendisini üzüntüye garkeder. Doğum ve 
ölüm sadece dış form içindir, Atma için değildir. Bu konuda ufak bir öykü. 
Bir zamanlar bir kadının, Veda’ları öğrenen bir oğlu varmış. Vedik 
öğrenilerini tamamladığı vakit annesi hayatının kırk yılını tamamlamış ve 
40. yılında fani bedenini terketmiş. Oğlu büyük bir üzüntüye kapılmış. 
Gurusu kendisini teselli etmeye çalışarak, “Anneni kim olarak kabul 
ediyorsun? Beden olarak mı? Hayır, o senin annen değil. Sen, annenin 
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bırakmış olduğu cansız bir beden için üzülüyorsun. Gerçekte o [cansız] bir 
beden, işte senin tam önünde duruyor. Onun için niye ağlıyorsun ki? 
Chaitanya Shakti (şuur gücü) bedeni terketti. Bu demektir ki, Chaitanya 
Shakti, senin hem babanı ve hem de anneni temsil eder. Bu formları ve bu 
formlara olan bağımlılıkları değil. Bir müddet, fiziksel form ile ilişkinin 
olduğu hiç şüphesiz ki gerçektir. Fakat ondan sonra beden artık mevcut 
değildir. Hakikati idrak ettiğiniz vakit, fiziksel bedenle olan ilişkinin boş bir 
şey olduğunu anlayacaksınız.” Objeler değişik olabilirler, fakat objelerin 
kaynağı ve onları besleyen/idame ettiren tektir. Aynı kaynak, değişik isimler 
ve formlar almaktadır. Daima değişikliğe uğramaya mahkum olan isimlere 
ve formlara, insan bağımlılığını geliştirmemelidir. Mooladhara Tattwa 
esasına dayanan bu hakikat, şatafatlı bir felsefe olarak çeşitli şekillerde ve 
çeşitli kimseler tarafından açıklandı. Bu durum bir dereceye kadar yanlış 
anlamaya meydan vermiştir. Gerçekte, Sri Sankaracharya’nın Advaita 
felsefesi ve Sri Ramanujacharya’nın Visishtadvaita felsefesinin arkasında 
yatan prensip tamamen aynıdır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! Öğrenciler! 
 Günümüzde, böyle yüce ve asil bir felsefeyi çok hafife almaktayız. 
Sri Sankaracharya’nın felsefesinin doğası çok derindir ve yüce hakikati 
basit ve güzel bir şiirle açıklamaktadır. Temelde yatan felsefeyi tam 
anlamıyla meydana çıkarmak için yapılacak bütün açıklamalar yetersiz 
kalır. Sri Sankaracharya, aynı zamanda, Bhagavad Gita hakkında da büyük 
bir açıklama (bhashya) yazmıştır. Gita hakkındaki bu açıklamasında Adi 
Sankara, Dvaita’da Advaita ve Advaita’da Dvaita olduğunu izah etmiştir. 
Bundan başka, Visishtadvaita, hem Advaita ve hem de Dvaita kavramlarını 
içermektedir. Bundan böyle, her üç felsefe okulu da, aynı hedefe 
gitmektedir ve hepsinin de temeldeki anlamı Brahma Sathyam 
Jaganmithya’dır (Sadece Brahman hakikattir ve dünya bir illüzyondur.) 
Sanki bütün dünya, sayısız isimleri ve formları içeriyormuş gibi 
görünmektedir. İnsan bu isimlerin ve formların ağına düşmemelidir. Ancak 
isimler ve formlar bir kenara itildiği ve temelde yatan kaynak teşhis edildiği 
vakit hakikati tanımak mümkündür. Ve o hakikat de Tattwamasi’dir (O, 
Sensin). Bu Prajnanam Brahma’dır (devamlı entegre farkındalılık, 
Brahman’dır). Bu farkındalılık Ayam Atma Brahma’dır (Bu Öz 
Brahman’dır). Mahavakya Tattwamasi’yi analiz ettiğiniz vakit, o sizi, “Ben, 
O’yum” ve “O, Ben’im” farkındalılığına götürecektir. Bu hakikati idrak 
edebildiğiniz vakit, “Ben” prensibinin, birlik prensibi olarak, evrende her 
şeyin temelinde yattığını göreceksiniz. Evrensel olan bu “Ben” prensibini 
tanımalıyız. Bunun üzerinde lehte veya aleyhte tartışmalara girmek gereksiz 
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bir uygulamalıdır ve boşa zaman sarfetmekten başka bir şey değildir. Tek 
idrak etmeniz gereken veçhe “Ben Brahmanım”dır. Birisi size kim 
olduğunuzu sorduğu vakit verilecek uygun cevap “Ben, Benim”, “Ben 
kelimeyim, Ben formum ve Ben isimim”dir. “Ben” her şeyi temsil eder ve 
her şeyi açıklar. Birisi kim olduğunuzu sorduğu vakit, onu “isminizi” 
vererek cevaplandırmayın. İsim, bedene verilen ismi temsil eder. Siz beden 
değilsiniz. Bundan böyle cevabınız “Ben, Benim” olmalıdır. Herkes bu 
birlik halini elde etmeye çaba göstermelidir.  
 Vedantik kavramlar sonu gelmeyen leyhte ve aleyhte tartışmalara 
yol açar. Böyle tartışmalara girmeyin. Daima, “Ben, Benim” 
farkındalılığında olun. Bu, “Ben” prensibi isimlerin ve formların 
ötesindedir.  Bir ikincisi olmayan Brahma Tattwa’yı temsil eder.  
 Birisi kim olduğunuzu sorunca cevabınız, “Ben, Benim” olmalıdır. 
Aynı şekilde de birisine kim olduğunu sorduğunuz vakit, cevabı, “Ben, 
Benim” olmalıdır. Bundan böyle herkes, “Ben, Benim”dir. Ancak, “Ben, 
Ben değilim” dediğiniz vakit bazı sorular ortaya çıkacaktır. 
 
Sevgili Öğrenciler! 
 Sonunda kati olarak “Ben, Benim” kararına varmalısınız. Kendinizi 
bedenle özdeşleştirerek, “Ben çocuğum”, “Ben genç bir adamım”, vs., gibi 
kimliklere bürünmeyin. Bu farklar yaş faktörü ile ilişkilidir. Yaşlılıktan 
sonraki aşama nedir? Bunu hiç kimse bilmez. Fakat “Ben” prensibi, 
çocuklukta, gençlikte ve yaşlılıkta hep vardır. Bu, temel ve hiç değişmeyen 
prensiptir. Bundan böyle, herkim size kim olduğunuzu sorduğu vakit, “Ben, 
Benim” diyerek cevaplayın. Eğer o kimse bu prensibi anlayamazsa 
aldırmayın; siz kendi prensibinize bağlı kalın. Ancak böyle kati bir inancı 
geliştirdiğiniz vakit yaşamınızda başarılı olabileceksiniz. Felsefi kavramlar 
çok çeşitli yollarla açıklanabilirler. Değişik anlamlar ihtiva ederler. 
 
20 Ekim 1940 tarihinde, ilk defa olmak üzere kendi gerçek kimliğimi beyan 
ederek şöyle demiştim: 
 

Benim gerçekte Sai olduğumu bilin, 
Dünyevi ilişkilerinizi kesip atın, 
Beni sınırlama çabalarınızdan vazgeçin, 
Dünyevi bağımlılıklar artık Beni bağlamaz, 
Her ne kadar büyük/yüce olursa olsun, hiç 
kimse Beni tutamaz. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
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 Ben’im bu beyanımı yaptığım 20 Ekim gününü insanlar hararetli bir 
şekilde kutlarlar. Tarihlere büyük önem vermemeliyiz ve onları doğum 
günü, Avatar’lığın İlanı Günü, vs., gibi kutlamamalıyız. Bir gün, Rab 
Krishna’nın eşi Rukmini, “Swami, bu gün benim doğum günüm. Lütfen 
akşam yemeğine gelir misin?” diyerek O’nu sarayına davet etti. Orada 
bulunan Krishna’nın bir başka eşi olan Sathyabhama, bunu işitince 
öfkelendi. “Eğer bu gün senin doğum gününse, benim de kaynanamın evine 
girdiğim gündür. Bu günde Krishna, evlilik/nikah bağını boynuma bağladı. 
Bu nedenle, bu gün sadece benim evime gelmeli,” dedi. Böylece gün, iki eş 
arasında bir çatışma haline dönüştü. Rab Krishna her iki evi de ziyaret 
etmeye hazırdı. O, eşleri arasında bir ayırt yapmıyordu. Bundan böyle, 
insan, İlahi Vasıftaki birlik prensibini anlamalıdır. 
 

***** 


