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Yüz yıllar boyunca Sanskrit dili farklı alfabelerde yazılmıştır. Hindistan’ın 
her yerinde yazılış biçimleri yaygın bir şekilde kullanılır, buna anlamı 
“devaların veya tanrıların kent yazısı” olan devanāgarī denir. Devanāgarī 
alfabesi on üç sesli, otuz beş sessiz olmak üzere kırk sekiz karakterden 
oluşur. Eski Sanskrit grameri özlü dil bilimi kurallarına göre düzenlenmiş 
ve bu düzen tüm Batı dilbilimcileri tarafından kabul edilmiştir. Bu bültende, 
Sanskrit dilinin her sesinin telaffuzunun belirtilmesi için dil bilimcilerin 
kabul ettiği sistem “transliterasyon” sistemi kullanılmıştır. 

Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta 
Svāmī Śrīla Prabhupāda  
ISKCON Kurucu Ācārya

ā,ī,ū – üzerinde çizgi olan sesli harfler, iki ses olarak uzun bir şekilde telaffuz 
edilir. 
e – bey kelimesindeki gibi ey olarak, 
o – o ve u harfi yan yana gelerek ou olarak söylenmesidir. 
ai – a ve i kelime içinde yan yana geldiğinde ay olarak telaffuz edilir. 
c – Türkçedeki ç harfi gibi okunur. 
ḥ – mısranın sonuna geldiğinde bir önceki harf tekrar eder, ah=aha, ih=ihi. 
j – c olarak okunur.
ṛ – rica kelimesindeki ri olarak telaffuz edilir.
ṅ – İngiliz kelimesinde olduğu gibi n boğazdan söylenir. 
ñ,ṇ – kan kelimesindeki n sesi gibi dil ile diş arasında söylenir.
ś,ṣ – ş sesi ile aynıdır.

Sanskrit Telaffuz rehberi 
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Müziğin Yogası - Kīrtana Yoga....................26

Mat Üzerinde: Enerjinin Kaynağına Selam: 
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Çiğdem / Yüce Olana Duyulan Aşkın Yogası: 
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Merhaba,
çalıştık. Uluslararası Kṛṣṇa Bilinci 
Topluluğu Kurucu Ācāryası 
A.C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla 
Prabhupāda tarafından kurulan Back 
to Godhead Magazine 1944 yılından 
beri Kṛṣṇa Bilinci felsefesinin en 
önemli yayın organlarından biridir. 

Günümüz dünyasının büyük 
problemleri konusunda konuşmaya 
başladığımız zaman pek çok farklı 
kesimden kişi kendi nazarından 
düşüncelerini yönelteceklerdir. 
Adaletsizlik, ekolojik sorunlar, 
gelir eşitsizliği, cinsiyetçilik, 
sosyolojik problemler gibi olgular 
pek çoğumuzun hemfikir olduğu 
sıkıntılardır. Sorunların çözümü 

Bhakti-yoga pratiğini uygulayan 
bir grup gönüllü bhakti-yogiler 
olarak çok heyecanlı bir sürece 
girmiş bulunmaktayız. Pek çok 
alanda göstermiş olduğumuz 
faaliyetlerimize Benliğin Keşfi 
bültenini de, ekleyerek yeni bir 
mecrada daha aşkın ses titreşimlerini 
her yere yayma niyetindeyiz. 
Bültenimizi hazırlarken dünyanın 
pek çok yerinde 1944 yılından 
beri yayınlanan Back to Godhead 
Magazine’i örnek alıp bu doğrultuda 
yayın ilkelerimizi oluşturmaya 
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konusunda da bir o kadar farklı 
düşünce vardır. Benliğin Keşfi 
gönüllüleri olarak ortak kaygımız 
bu sorunların çözümü konusunda 
düşüncelerimizi paylaşmak. Bu 
düşüncemizin ana ekseninde ruh, 
beden, maddi doğa, spiritüel doğa, 
bhakti-yoga ve Kṛṣṇa yer almakta. Ve 
kişinin bunlar üzerine odaklanması 
ile pek çok sorunun doğal ve 
kolay bir şekilde ortadan kalkacağı  
bilgisini insanlara ulaştırabilmek. 
Özetlemek gerekirse, “Her nerede 
ve ne koşulda olursak olalım bhakti-
yoga ile kendimize ve kendimizin 
özgün tabiatına odaklanarak insan 
yaşamında en yüksek hakikate 

ulaşabiliriz” düşüncesi bizi bu 
mecraya taşıyan motivasyon. 
Ulaşabildiğimiz herkese faydası 
olması yegane arzumuz. 

Bu sayımızda Śrīla Prabhupāda’yı 
daha yakından tanıyacağız. Bhakti-
yoga'ya genel bir bakış atıp sonrasında 
klasik yoganın amacı üzerinde 
duracağız. Daha sonra müziğin yoga 
ile ilişkisini konuşuyor olacağız ve 
her sayımızda tekrarlayacağımız 
āsanalardan oluşan bir köşemiz 
olacak. Son sayfalarımızı 
damaklarda tat bırakması adına 
özgün yemeklerimize ayırdık. 
Keyifle okumanız dileğiyle.

Hare Krsna!                         . . .
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Śrī Śrīmad Bhativedanta Svāmī 
Prabhupāda 1896 yılında Hindistan 
Kalküta’da dünyaya geldi. Manevi 
öğretmeni, Śrīla Bhaktisiddhānta 
Sarasvatī Gosvāmī ile ilk olarak 
1922 yılında Kalküta’da tanıştı. 
Bhaktisiddhānta Sarasvatī ünlü bir 
din bilgini ve Hindistan’daki Gauḍīya 
Matha'nın (altmış dört merkezli bir 
Vaiṣṇava hareketi) kurucusuydu. 
Bhaktisiddhānta Sarasvatī, bu eğitimli 
genç adamı sevdi ve onu, hayatını Vedik 
bilgisini öğretmeye adaması için ikna 
etti. Śrīla Prabhupāda onun öğrencisi 
oldu ve 1933’te onun öğrencisi olarak 
inisiyasyon aldı.

Bhakti 
Yoga’nın 
Elçisi:

Śrīla Prabhupāda
Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī 
ilk görüşmelerinde Śrīla 
Prabhupāda’dan Vedik bilgisini 
İngilizce olarak yayımlamasını 
istedi. Takip eden yıllarda, 
Śrīla Prabhupāda Bhagavad-
Gītā üzerinde bir yorum yazdı 
ve Gauḍīya Math’a hizmetinde 
yardımcı oldu. 1944’te on beş 
günde bir İngilizce olarak Back 
to Godhead dergisini yayımladı. 
Śrīla Prabhupāda tek başına 
makaleleri yazdı, onları bastı, 
müsveddeleri daktiloda yazdı, 
ilk tashihleri kontrol etti ve 
hatta şahsen kopyaları dağıttı. 
Bu dergi şimdi öğrencileri 
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tarafından değişik dillerde basılmaya 
devam etmekte ve tüm dünya 
genelinde dağıtılmaktadır.

1950’de Śrīla Prabhupāda yazı ve 
çalışmalarına daha fazla adanmak 
için aile hayatından emekli 
oldu. Tarihi Rādhā-Dāmodara 
Tapınağı’nda mütevazı koşullarda 
yaşadığı kutsal şehir Vṛndāvana’ya 
gitti. Orada seneler boyunca derin 
araştırma ve yazma ile meşgul 
oldu. 1959’da feragat yaşamını 
(sannyāsa) kabul etti. Śrīla 
Prabhupāda’nın hayatının eseri 
Śrīmad-Bhāgavatam’ın (Bhāgavata 
Purāṇa) on sekiz bin kıtasının, 
tam yorumuyla çok ciltli çevirisine 
Rādhā-Dāmodara Tapınağı’nda 
başladı. Bhāgavatam’ın üç 

cildini yayımladıktan sonra, Śrīla 
Prabhupāda kargo gemisiyle New 
York Şehrine seyahat etti.

Gerçekte meteliksizdi, fakat manevi 
öğretmeninin görevini başarılı kılma 
amacına sahipti. Amerika’ya indiği 
gün, gökdelen binaların etrafını 
kaplamış olan gri pusu gördü, 
günlüğüne şu kelimeleri karaladı: 
“Benim Sevgili Rabbim Kṛṣṇa, 
eminim ki, bu transandantal mesaj 
kalplerine işlediğinde, kesinlikle 
sevinecekler ve böylece hayatın tüm 
mutsuz koşullarından kurtulacaklar.” 
Altmış dokuz yaşındaydı, yalnız ve 
çok az olanağa sahipti, fakat spiritüel 
bilginin zenginliği ve sergilemiş 
olduğu adanma, gücün sarsılmaz bir 
kaynağı ve ilhamıydı.

Harvard Üniversitesi tanrı bilimcisi 
ve yazarı Harvey Cox şöyle yazar, 
“Çok ilerlemiş bir yaşta, birçok 
insanın defnelerinde dinlendiği 
zaman, Śrīla Prabhupāda kendi 
manevi öğretmeninin emrine 
dikkatini verdi ve zor ve zahmet 
gerektiren Amerika seyahatine 
kalkıştı. Śrīla Prabhupāda şüphesiz, 
binlerce öğretmenden biriydi. Fakat 
diğer taraftan, binde biri belki de 
bir milyon içerisinden biri idi.”
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Śrīla Prabhupāda 1966’da daha sonra 
Hare Kṛṣṇa hareketinin resmi ismi 
olan, Kṛṣṇa Bilinci Topluluğu’nu 
kurdu. Takip eden yıllarda, Śrīla 
Prabhupāda yavaş yavaş onlarca, 
binlerce takipçiyi cezbetti, yüzden 
fazla aşram ve tapınak kurdu ve çok 
sayıda kitap yayımladı. Hindistan’ın 
çok eski spiritüel kültürünü yirminci 
yüzyıl Batı dünyasına nakletmesindeki 
başarı takdire şayandır.

Śrīla Prabhupāda 1968’de üç adanan 
çifti, Kṛṣṇa bilincini Birleşik Krallık’a 
yaymak için gönderdi. Başlangıçta bu 
adananlar misyonlarını takdir eden 
Hindu aileler tarafından gözetildi, 
fakat kısa zamanda Londra’da Oxford 
Caddesinde mantra söylemeleriyle 
çok tanınır hale geldiler. Times gazete-
sinde bir başlıkta, “Kṛṣṇa Mantrası 
Londra’yı Şaşırtıyor.” yazıyordu. 
Fakat mahā-mantra kısa zamanda 
meşhur oldu.

Śrīla Prabhupāda’yı tanıyan ve 
İngiltere’ye gelen adananlar önünde 
mantra söyleyen Birinci Beatle 
George Harrison, yardım etmek istedi. 
Mantranın bir kaydını Beatles’ın 
Apple etiketi üzerine üretmeyi 
organize etti. Bu Britanya’da Top 
On’a girdi ve diğer bazı ülkelerde bir 
numara oldu.

Śrīla Prabhupāda İngiltere’ye 
geldiğinde, British Müzesi yakınında, 
Bloomsbury’deki iş devam ederken, 
John Lennon’un Tittenhurst’taki 
malikanesinde misafir edildi. 
Kasım 1969’da Śrīla Prabhupāda 
Avrupa’daki ilk tapınağı, Rādhā-
Kṛṣṇa tapınağını açtı. Hareket 
büyüdü. Bir kez daha George 
Harrison Hertfordshire’da Tudor 
krallarına ait güzel bir malikane 
evini bağışlayarak yardım etmek 
istedi. Şimdiki ismi Bhaktivedanta 
Manor olan yer, topluluğun 
Britanya’daki ana eğitim merkezidir. 
Kṛṣṇa’nın yeni adananları, topluluk 
içerisindeki mantra söylemeleri ve 
Śrīla Prabhupāda’nın Vedik bilgisi 
kitaplarını dağıtmalarıyla, çok kısa 
sürede dünya genelinde başlıca 
şehirlerde görünür oldular. Yıl 
boyunca eğlenceli kültürel festivaller 
sahnelemeye başladılar ve dünya 
genelinde milyonlarca tabak (prasāda 
olarak bilinen) Kṛṣṇa’ya sunulmuş 
lezzetli yiyecekler sundular.
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Sonuç olarak ISKCON yüzlerce 
binlerce insanın hayatını kayda 
değer bir şekilde etkiledi. Hint tarihi 
ve kültürü üzerine dünyanın önde 
gelen otoritelerinden A.L. Basham 
şöyle yazmış, “Hare Kṛṣṇa hareketi 
yirmi yıl içerisinde yanında hiçbir 
şey olmadan yükseldi ve tüm Batı 
dünyasında bilinir oldu.”

Bu Batı dünyası tarihinde önemli 
bir gerçektir.” Sadece on iki yıl 
içerisinde, ilerlemiş yaşına rağmen, 
Śrīla Prabhupāda konferans 
turlarından on dört kez dünyayı gezdi 
ve bu, onu altı kıtaya götürdü. Yine 
de bu enerjik program onun verimli 
edebi randımanını azaltmadı. Yazıları, 
Vedik felsefesi, dini ve kültürünün 
gerçek bir kütüphanesini teşkil eder.

Doğrusu Śrīla Prabhupāda’nın 
en değerli katkısı kitaplarıdır. 
Yetkisi, derinliği ve açıklığı ile 
akademisyenler tarafından oldukça 
saygı duyulur, kitapları birçok 
sayıdaki üniversite kurslarında ders 
kitabı olarak okutulur.

Oxford Üniversitesi Felsefe 
Bölümü’nde bir profesör olan 
Garry Gelade, kitapları hakkında 
şunu yazmıştır: “Bu metinler 
hazinedir. İnanç ya da felsefi ikna 
etmede bu kitapları açık bir zihin ile 
okuyan hiç kimse hareket etmede 

ve etkilenmede başarısız olamaz.” 
Ve Bucknell Üniversitesi Sanat ve 
Bilim Koleji Dekanı Dr. Larry Shinn 
şöyle yazmıştır: “Prabhupāda’nın 
Tanrı’ya olan kişisel hürmeti ona 
gerçek otoriteyi vermiştir. Kutsal 
metinlerin tüm emirlerini sergiledi, 
farkındalığın tuhaf bir derinliği ve 
üstün bir şahsi örnek, çünkü o gerçekte 
ne öğrettiyse onu yaşamıştır.” Yazıları 
79 dile çevrildi. Bhaktivedanta 
Book Trust, (BBT) 1972 yılında Śrī 
Śrīmad’ın çalışmalarını yayımlamak 
için kuruldu, bu sebeple Hint dini ve 
felsefesi alanındaki dünyanın en büyük 
yayımcısı oldu. 2005 yılına kadar 79 
dilde 450 milyon kopya satılmıştır.

14 Kasım 1977’de bu dünyadan 
göçmeden önce Śrīla 
Prabhupāda, topluluğa 
rehberlik etmişti ve 
onun, yüzden fazla 
aşram, okul, tapınak, 
enstitü ve çiftlik 
t o p l u l u ğ u n d a n 
oluşan dünya 
genelindeki bir 
konfederasyon 
o l d u ğ u n u 
görmüştür.
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Yani bu transandantal bilim, bhakti-
yoga, Yüce Rabbe teslim olmak 
demektir. Bu basit bir şey. Tanrı büyük 
ve biz küçüğüz. Tanrı prabhu ve 
bizler aṇu'yuz. Tanrının parçaları ve 
bölümleri olarak O'nun niteliklerine 
sahibiz, mamaivāṁśa jīva-bhūtaḥ. 
Kṛṣṇa “Jīvalar (ruh) benim parçam ve 
bölümlerim.” der. Yani altın madeni ve 
altın küpe, ikisi de altındır, ancak küpe 
içindeki altın miktarı ve madendeki 
altın miktarı aynı değildir. Doğru 
anlayış budur. 

Śrīla Prabhupāda Konuşuyor: 

Spekülasyon
 yaparsak, 

asla 
Mutlak

Gerçeğe 
ulaşamayız!
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İki tür filozof sınıfı vardır.  Bir 
tanesi “Ben Yüce Olan’la birim”- 
monism veya brahma-līna- ve diğeri 
Vaiṣṇava sınıfı, onlar “Biz Tanrı’dan 
farklıyız” diye düşünürler, - bu 
gerçektir - Tanrı büyüktür ve bizler 
Tanrı’nın çok, çok küçük, çok küçük 
kesirli bir parçasıyız. “Yani bheda 
abheda.

Caitanya Mahāprabhu, bheda ve 
abheda’nın her ikisini de özetler. 
Nitelik olarak biz abheda, ama 
nicelik olarak bhedayız. Dolayısıyla 
Caitanya Mahāprabhu’nun felsefesi 
acintya-bhedābheda-tattva’dır. 
Gerçek budur. Eğer Tanrı’ya eşitsem 
ya da Tanrıysam, o zaman nasıl 
köpek oldum? Yani bu tartışmalı bir 
durum. Ancak Tanrı’nın kendisinin 
Bhagavad-gītā’da açıkladığı gibi, O, 
‘mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti 
dhanañjaya’ der. [Bg. 7.7].

Vedānta, Mutlak Gerçeğin her şeyin 
ortaya çıktığı yer olduğunu söyler, 
janmādy asya yataḥ [SB 1.1.1]. Ve 
Kṛṣṇa şöyle der, ahaṁ sarvasya 
prabhavaḥ [Bg. 10.8] = “Ben her 
şeyin kaynağıyım.” Mattaḥ sarvaṁ 
pravartate, iti matvā bhajante māṁ 
budhā bhāva-samanvitāḥ.

Bu yüzden mahājana’yı takip 
etmeliyiz, çünkü bizler ufacık canlı 
varlıklarız. Spekülasyon yapamayız. 

Bu saçmalık olur. Spekülasyon 
saçmalıktır. Panthās tu koṭi-śata-
vatsara-sampragamyo vāyor athāpi 
manaso [Bs. 5.34]. Spekülasyon 
yaparsak, asla Mutlak Gerçeğe 
ulaşamayız. Bu imkânsız. Fakat 
güç çok sınırlıdır. Ne kadar süre 
spekülasyon yapmalıyım? Buna 
kūpa-maṇḍūka-nyāya denir. Tıpkı 
kuyudaki bir kurbağanın arkadaşı 
tarafından bilgilendirilmesi gibidir. 
“Sevgili arkadaşım Bay Kurbağa 
veya Dr. Kurbağa, büyük, geniş bir 
su kütlesi olan Atlantik Okyanusunu 
gördüm.” Kurbağa, Atlantik 
Okyanusu’nu hiç görmemiştir, bu 
yüzden spekülasyon yapar, “Atlantik 
Okyanusu mu? Kuyu 3 ayak 
olduğuna göre demek ki o da 4 ayak 
olabilir.” Arkadaşı “Hayır, hayır. O 
çok daha büyük” der. “Pekâlâ, beş 
ayak mı? Altı ayak? On ayak?” Ne 
kadar süre spekülasyon yapacak? 
Bunun karşılaştırması yoktur. 
Benzer şekilde, biz de Tanrı’nın 
büyüklüğünü tahmin edemeyiz. Bu 
imkânsız.

Dolayısıyla, ufacık spekülasyon-
larımızla Tanrı’nın veya Kṛṣṇa’nın 
doğasını anlamak mümkün değil. 
Mümkün değil. Bu yüzden Kṛṣṇa 
Kendini açıklamak için aşağıya 
iner “yadā yadā hi dharmasya 
glānir bhavati bhārata-Ne zaman ve 
nerede olursa olsun, dini pratikte bir 
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Spekülasyon yaparsak, asla Mutlak Gerçeğe ulaşamayız 

düşüş ve dinsizliğin yükselişi baskın 
olduğunda, Ey Bhārata’nın torunu, 
o zaman Ben inerim.” [Bg. 4.7]. Bu 
dharmasya glāni, tanrısızlık.

Yani bu şeyler ortadadır. Ama 
maalesef bununla ilgilenmiyoruz. 
Bhagavad-gītā, sanırım, tüm dünyada, 
en azından Hindistan’da, her evde 
var. Ama biz Kṛṣṇa’yı anlamıyoruz. 
Bu bizim talihsizliğimiz. Bu bizim 
talihsizliğimiz. Bu dharmasya glāni, 
Kṛṣṇa açıklıyor, śāstra açıklıyor, 
kṛṣṇas tu bhagavān svayam, Kṛṣṇa, 
Tanrının Yüce Şahsı’dır” [SB 1.3.28], 
ama biz anlamıyoruz. Ve mandāḥ 
sumanda-matayo [SB 1.1.10]. Bu 
talihsizlikten kaynaklanır. Manda-
bhāgyā hy upadrutāḥ. Yani Kṛṣṇa 
bilinci hareketimiz insanları şuna 
inandırmak için ufacık bir girişim; 

“Tanrı’yı arıyorsunuz. Alın. İşte 
Tanrı, Kṛṣṇa. Yani hiçbir şey 
üretmemiz gerekmiyor, çünkü 
her bilgi Bhagavad-gītā’da var. 
Özellikle Caitanya Mahāprabhu 
bunları açıkladı. Kṛṣṇa kimdir, bunu 
açıkladı. Ve Kṛṣṇa da açıkladı. O 
zaman Tanrı’yı anlamanın zorluğu 
nerede? Zorluk yok.

Śrīla Prabhupāda, 
4 Ocak 1976, Nellore/Hindistan
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konu başlığı 

Y ogadan bahsettiğimizde 
genellikle aklımıza 
gelen ilk şey fiziksel 

duruşlar dediğimiz asanalar oluyor. 
Fakat yoganın sadece āsanalardan 
oluştuğunu düşünmek çok büyük bir 
yanılgıdır. Yoga, Sanskrit dilindeki 
‘yuj’ kökünden türeyen bir kelimedir 
ve kelime çevirisi ‘birleşmek’ olarak 
yapılabilir. Aynı zamanda Yoga 
kelimesini bağlantı kurmak olarak 
da çevirebiliriz. Benliğimizin, 
‘Yüce Benlik’ ile kurduğu bağlantı. 

Yüce
  olana 

  duyulan
  aşkın 

 Yogası: 

Bu bağlantıyı yoganın farklı 
uygulamalarıyla çeşitli şekillerde 
kurabiliriz. 

Bhakti-yoga, içimizdeki uyuyan 
Tanrı aşkını aktif hizmet, derin 
meditasyon ve kutsal isimlerinin 
zikredilmesiyle uyandırma 
yöntemidir. Bu yöntemi takip 
ederek kendi benliğimizi anlayabilir, 
diğer canlı varlıklar ve Yüce 
olanla (Kṛṣṇa) ile ilişkimizi de 
canlandırabiliriz. Bhakti pratiğinde 
yapılan faaliyetlerin merkezinde 

Bhakti-yoga



Kṛṣṇa’nın kendisi, arzusu ve O’na 
sunulan hizmet tutumu esastır. Bhakti 
pratiği uygulayan yogiler sadece 
kendilerini tekrarlanan doğum 
ve ölüm döngüsünün (saṃsāra) 
pençelerinden kurtarmakla kalmaz, 
nihayetinde maddi doğanın 
hallerinin üzerine aşkın bir seviyeye 
erişirler.

Bhagavad-gita tüm yoga okullarının 
temel kitap olarak kabul ettiği 
en önemli yoga metinlerinden 
birisidir. Kṛṣṇa 700 kıtada tüm yoga 
sistemlerini detaylıca anlatır. Bhakti-
yoga ile ilgili açıklamaları tüm 
bölümlerde buluruz fakat özellikle 
bu sistem Bhagavad-gītā’nın 
kalbinde açıklanır. Gītā’nın en 
önemli dörtlüklerinden 
birisi olan 6.47’de 
Kṛṣṇa, yoga pratiği 
y a p a n l a r ı n 
içerisinde bir 
hiyerarşiden 

bahseder. Günümüzün ünlü bhakti-
yoga öğretmeni A.C. Bhaktivedanta 
Svāmī Prabhupāda, Özgün 
Bhagavad-gītā 6.47 açıklamasında 
bu yoga merdiveni hakkında çok 
güzel bir açıklama sunmuştur. 
Dörtlüğe ve açıklamanın bu 
bölümüne beraberce göz atalım: 

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntar-ātmanā

śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yukta-tamo mataḥ

Çeviri: Ve büyük bir inançla daima 
Bende kalan, kendi içinde daima 
Beni düşünen ve transandantal 
sevgiyle Bana hizmet eden kişi, tüm 
yogilerin içinde yogada Benimle en 
çok birleşmiş olanıdır ve hepsinden 
üstündür. Benim görüşüm budur. 

Açıklama: ‘Her türlü yoga 
uygulaması bhakti-yogada 
zirveye ulaşır. Bütün yoga 
sistemlerinin nihai amacı, bhakti-
yoga seviyesine ulaşabilmektir. 
Yoganın esas anlamı bhakti-
yogadır; diğer bütün yoga 

sistemleri bhakti-yogaya doğru 
yükselme işlevi görür. Karma-

yoganın başından bhakti-
yoganın sonuna doğru giden 
yol, benlik idraki yolunda 
yapılan uzun bir yolculuktur. 
Meyvesel sonuçlardan uzak 
durularak yapılan karma-

Yüce olana duyulan aşkın Yogası: Bhakti-yoga
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yoga bu yolun başlangıcıdır. Karma-
yoganın bilgide ve feragatte ilerleme 
kaydettiği safhaya jñāna-yoga adı 
verilir. Jñāna-yoganın, farklı fiziksel 
yöntemlerle Yüce Ruh üzerinde 
meditasyonun arttırıldığı ve zihnin 
Yüce olana yoğunlaştırıldığı 
safhasına ise aṣṭāṅga-yoga adı 
verilir. Ve kişi aṣṭāṅga-yogayı 
geride bırakıp Tanrının Yüce Şahsı 
Kṛṣṇa’ya ulaştığında yoganın zirve 
noktası olan bhakti-yogaya gelmiş 
olur. Aslında bhakti-yoga, ulaşılacak 
en yüce kazançtır, fakat bhakti-
yogayı detaylarıyla analiz edebilmesi 
için, kişinin diğer yoga sistemlerini 
anlamış olması gerekir. İlerleme 
içindeki bir yogi ebedi talihin 
doğru yolunda demektir. Belli bir 
noktada kalan ve daha fazla gelişme 
gösteremeyen yogiler; karma yogi, 
jñāna-yogi, veya dhyāna-yogi 
veya rāja-yogi, hatha-yogi vb. gibi 
isimlerle tanımlanırlar. Kişi eğer 
bhakti-yoga mertebesine yükselecek 
kadar talihliyse, diğer bütün yogaları 
geride bıraktığı anlaşılmalıdır. 
Bundan dolayı, tıpkı, Everest 
Tepesinin zirve olarak kabul edildiği 
Himalayalar’dan bahsettiğimiz 
zaman dünyanın en yüksek dağının 
akla gelmesi gibi, benzer şekilde, 
Kṛṣṇa bilincinde ulaşmak da yogada 
ulaşılabilecek en yüksek noktaya 
ulaşmak anlamına gelir.

Bütün Vedik literatürünün 
onayladığı gibi, yogadaki bu en yüce 
mükemmellik mertebesine sadece 
bhakti-yoga ile ulaşılabilir: 

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau

tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ

“Vedik bilginin bütün manası, sadece 
Tanrı’ya ve manevi öğretmene 
tam bir inanç duyan büyük 
ruhlara kendiliğinden açıklanır.” 
(Śvetāśvatara Upaniṣad 6.23) 

Bhakti-yogilerin uyguladığı 
yöntemler çeşitlilik gösterir. 
Bunların içinde mantra meditasyonu 
dediğimiz, Yüce olanın isimlerinin 
zikri de vardır. Mantra söylemeyi hem 
bireysel olarak japa meditasyonu 
şeklinde veya toplu bir şekilde 
müzik aletleri eşliğinde, kīrtana 
olarak da yapabiliriz. Bhagavad-gita 
ve Śrīmad-Bhāgavatam gibi kadim 
metinler üzerine çalışmak, benzer 
düşünce yapısındaki spiritüel yaşam 
arayışındaki kimselerle birliktelik 
kurmak, kutsanmış yiyecek (prasāda) 
yemek, dürüstlük, merhamet, feragat 
ve temizlik prensiplerine dayanan 
bir yaşam sürmek bir bhakti-yoginin 
temel yaşam tarzını oluşturur.

Vedik metinlere göre bhakti-
yoganın dokuz çeşit uygulama 
yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. 
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Bu uygulamalar Purāṇaların 
özü olarak kabul edilen Śrīmad-
Bhāgavatam 7.5.23’te Prahlāda 
Mahārāja tarafından detaylıca 
anlatılır. Süreçlerin her hangi 
birinde uzmanlaşarak veya 
beraber uygulayarak bhakti-
yogada mükemmelliğe ulaşmak 
mümkündür. Biz burada kısaca 
bu süreçlerden aşağıdaki gibi 
bahsedebiliriz. 

1. DUYMAK (Śravaṇaṃ)

Süreç duyarak başlar. Bu şekilde yogi 
Yüce olanın aktiviteleri, öğretileri, 
nitelikleri ve ismi hakkında bilgi 
sahibi olur.  Aslında bu bhakti-yoganın 
(adanma hizmeti) başlangıcıdır. 
Yüce olanın isimlerini duyarak bir 
kimsenin sahip olduğu doğanın 
hallerine bağlı olan maddi bakış açısı 
arınır. Duyarak kalbi temizlenen kişi 
kendi spiritüel suretinin ve Yüce 
olanın suretinin farkına varabilir. 
Vedik metinleri okumak ve manevi 
öğretmenden duymak bu sürecin en 
temel taşlarıdır. 

2. ZİKRETMEK (Kīrtanaṃ) 

Yüce olanın isimlerini zikretmek 
ve O’nun nitelikleri ve faaliyetleri 
hakkında konuşmaya kirtanam denir. 
Bu ikinci yöntemdir. Gaurāṅga 
Mahāprabhu’nun öğretisine göre bir 
yogi ancak bir ottan daha alçak gönüllü, 

bir ağaç gibi hoş görülü ve herkese 
saygı gösteren ve aynı zamanda 
kimseden saygı beklemeyen bir ruh 
halindeyse Yüce olanın isimlerini 
sakin bir zihinle zikredebilir. Burada 
Śiva-saṃhitā metinlerinde Śiva’nın 
hatha ve rāja-yoga pratisyenlerine 
Viṣṇu’nun kutsal isimlerini düzenli 
olarak söylemelerini tavsiye ettiğini 
görüyoruz.

3. HATIRLAMAK  
(Viṣṇoḥ smaraṇaṃ)

Duyma ve zikretme süreçlerinden 
sonra bhakti-yoginin yaşamındaki 
temel değişim kalbin zamanla 
arınmasıdır. İlk iki yöntemin düzenli 
pratiğin sonrası doğal olarak yüce olanı 
hatırlamak kaçınılmaz bir hal alır. 

4. HİZMET ETMEK  
(Pādasevanam)

Yüce olana çeşitli şekillerde hizmet 
etmek olan bu adımdaki faaliyetler 
bhakti-yoginin spiritüel yolculuğunda 
ilerlemesine ve daha fazla Tanrı 
bilinçli olmasına yardım eder. 

5. İBADET ETMEK (Arcanaṃ)

Bu adımda direk olarak Yüce olana 
ibadet etmekten bahsediyoruz. 
Burada esas olan prensip, gurular 
zincirinden gelen bir manevi 
öğretmene yaklaşarak bu süreçte 
nasıl hizmet edeceğini öğrenmektir.
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6. DUA ETMEK (Vandanaṃ)

Bhakti-yoga pratiğinde önemli 
bir uygulamadır. Kṛṣṇa, sınırsız 
transandantal niteliğe ve zenginliğe 
sahiptir. Bhakti-yogi bunlardan 
ilham aldığı zaman Yüce olana 
dualarını sunar. Eğer bunu bencil 
olmayan bir ruh haliyle ve maddi 
motivasyonlardan özgür bir şekilde 
yapabilirse bhakti pratiğinde 
mükemmelliğe erişebilir.

7. TALİMATLARI YERİNE 
GETİRMEK (Dāsyaṃ)

Bu adımda bhakti-yogi kendisini 
daima Yüce olanın hizmetkarı 
olarak düşünmelidir. Bu, pratisyene 
nihayetinde bu ilişki içinde sevgi 
dolu bir ilişki geliştirmesinde ve 
derin bir meditasyona girmesinde 
yardımcı olacaktır.

8. ARKADAŞ İLİŞKİSİ 
KURMAK (Sakhyam)

Bu tıpkı Bhagavad-gītā’da Kṛṣṇa 
ve Arjuna arasındaki ilişki gibidir. 
Kṛṣṇa ile arkadaş olarak ilişki 
kurmak esastır. 

9. TAM TESLİMİYET (Ātma-
nivedanam)

Bhakti-yoga’daki uygulamasındaki 
son adım tam teslimiyet yani 
Kṛṣṇa’ya sığınmaktır. Bu seviyeye 

gelen bhakti-yogi hizmet ederek 
O’nu memnun etmekten başka hiç 
bir şey düşünmez. 

Bhakti-yoga’nın bu adımlarını tek 
tek ya da tümünü samimiyet ve 
kararlılıkla pratik edersek, yoganın 
bize sunacağı tüm sonuçlara 
ulaşabiliriz. 

Bu yolda karma-yoga bize bencil 
olmayan hareketlerin bilimini 
öğretirken, jñāna-yoga kişiyi 
transandantal bilgi yoluna götürür, 
Aṣṭāṅga-yoga ise pratisyenin zihnini 
ve duyularını kontrolünü sağlar. 
Bhakti-yoga benlik idrakinde nihai 
sonuç olan pratisyenin kalbindeki 
uyuyan Tanrı sevgisini uyandırır. 
Sadece bhakti-yoga uygulayarak 
da diğer yoga sistemlerinin bizi 
getirmek istediği sonuca hemen 
geliriz. 

Bhakti-yoga öğretilerini ve uygulama-
larını öğrenmek istiyorsanız, Goranga 
Yoga Merkezi’ndeki programları takip 
edebilirsiniz. Goranga Yoga Merkezi 
gerek internet ortamında gerekse 
Mecidiyeköy’deki stüdyosunda 
bu sistemi sistematik bir şekilde 
öğreten Türkiye’deki tek merkezdir. 
Geleneksel sisteme göre takip edilen 
bhakti programları ücretsiz gerçekleşir, 
isteyenler bağış yapabilirler. 

Sevgiyle kalın, Nṛsiṃha Kṛṣṇa das 
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Sanskrit kökü Gaurāṅga’dan gelen Goranga kelimesi, Purāṇik edebiyatında  
Kṛṣṇa’nın isimlerinden birisidir. Aynı zamanda Gauḍīya Vaiṣṇava geleneğine 
göre altın rengi tenine sahip olan anlamına gelen Caitanya Mahāprabhu’nun 
isimlerinden bir tanesidir. 

Bhakti Yoga üstadı Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Śrīla Prabhupāda  
“Goranga” kelimesini duyan, söyleyen veya okuyan kişinin mutluluk ve iyi 
talihle takdis edileceğini söyler. Goranga Yoga Merkezi ile İstanbul’un en 
köklü ve canlı semtlerinden birisi olan Mecidiyeköy’de mutluluğa ve huzura 
açılan kapılardan siz de içeri girebilirsiniz. 

Goranga Yoga Merkezi
Adres: Büyükdere Caddesi, Naci Kasım Sokak No:6B 
Mecidiyeköy İstanbul
Telefon: 212 234 36 33
E-posta: info@gorangayoga.com
Web: www.gorangayoga.com

Gelin ve Mutlu Olun! 

Goranga Yoga Merkezi’nde tüm öğretiler geleneksel yoga sistemine 
sadık kalınarak bhakti temelli sunulmaktadır. Konusunda uzman 
eğitmenlerimizden hatha-yoga ve bhakti-yoga dersleri 
alabilir, özel yoga dersleri için rezervasyon yaptırabilir, 
haftalık ve aylık programlarımızı takip ederek āyurveda 
gelişim programları ve bireysel danışmanlık, vedik 
felsefe sınıfları, japa meditasyon seansları 
ve vegan/vejetaryen yemek pişirme sanatı 
seminerlerimize katılabilirsiniz.
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konu başlığı Malezya Kinabalu’da kendi 
yoga okulu (yoga şalası) bulunan 
Mahayogi Gokul Chandra öğrenci-
lerinin Malezyalı Çinlilerden, 
Müslümanlar'dan ve Avustralyalı 
göçmenlerden oluşan küçük ve güzel 
bir topluluk olduğunu anlatıyordu 
bir konuşmasında. Biz de Goranga 
Yoga stüdyomuzdaki derslerimizde 
dünyanın farklı yerlerinden gelen 
öğrencilerimizle buluştuğumuzda 
hep bu küçük ve güzel topluluk 
duygusunu yaşıyoruz. Dünyayı 
bu şekilde bir yoga stüdyosunda 
bir araya getiren ve onun gittikçe 
popülerleşmesine neden olan şey ne 
olabilir? 

Yoga basit görünen ama aynı 
zamanda teknik olarak oldukça 
sofistike de olan bir egzersiz biçimi 
sunuyor bize. Bu onu oldukça ilginç 
kılıyor sanırım. Bu hiçbir ekipman 
gerektirmeyen ve yanınıza sadece 
bir mat alıp yolculuk yaparken 
bile devam edebileceğiniz kadar 
basit ama aynı zamanda da çok 
holistik bir pratik, o yüzden düzenli 
olarak yoga pratiği yapmaya 
başladığımızda bunun aslında bir 
yaşam biçimi olduğunu hissetmeye 

KADİM METİNLERE GÖRE
HATHA-YOGA

başlıyoruz. Bizim yoga pratiğimizi 
yavaş yavaş kuran, onu derinleştiren 
ve hevesimizin devam etmesini 
sağlayan karşılaştığımız yogīler, 
yoginīler ve onlarla kurduğumuz 
ilişkilerimiz oluyor. Ben yıllar 
içinde āsana pratiğinde ilerlemiş 
yoga eğitmenleriyle konuştuğumda 
hep aynı şeyi gördüm, onların 
öğretmenleriyle hiç kopmayan bir 
ilişkileri var ve kendilerini her zaman 
öğrenci olarak görmeye devam 
ediyorlar ve bu alçakgönüllülük 
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sayesinde de sürekli öğrenmeye 
devam ediyorlar. Öğrenmek için 
bir niteliğin daha çok önemli 
olduğunu söylememiz gerekiyor. O 
da açık fikirlilik. Yoga pratiğimizle 
ve pratiğimizde bu açık fikirliliği 
kazandığımızda yoganın aslında 
Hindistan’a ait bir pratik olmadığını 
ve onun aslında ne kadar evrensel 
olduğunu fark etmeye başlıyoruz. 

Yoga spiritüelliği geliştirmekle 
ilgilidir, biz bu açık fikirlilikle eğer 
yoganın sadece iyi bir beden ya 
da iyi bir zihne sahip olmakla 
ilgili olmadığını anlayabilirsek 
o zaman yoga kendimizde ve 
diğerlerinde bu spiritüelliği 
geliştirmemize yardımcı 
olabilir. Yoga sayesinde 
benliğin ne olduğunu 
anlayabiliriz ve dindar 
olan kişiler de Tanrının 
kim olduğunu bu şekilde 
anlayabilirler. Onunla 
daha derin bir şekilde bağ 
kurabilirler. Dar düşünce 
kalıplarımızı bıraktığımızda 
yoganın aslında sadece 
yoga topluluklarında yapılan 
bir şey olmadığını, bir çok 
gelenekte adına yoga denmese 
de yapılan şeyin ne kadar yoga 
olduğunu ve onun evrenselliğini 
de fark ediyoruz. 

Bu şekilde bir bakış açısı 
geliştirdiğimizde pratiğimizin 
gerçek amacını hep hatırlayabiliriz. 
Bazen Instagram’da Facebook’da 
çok güzel bir āsana görebiliriz ya 
da biz çok güzel yaptığımız bir 
āsanamızı yayınlayabiliriz ve bir çok 
kişi de bizi beğenebilir. Ama bizim 
yine de yoganın gerçek amacını 
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unutmamamız ve bu başarıların 
bizi şaşırtmasına izin vermememiz 
gerekir. Bu başarılar heyecan 
vericidir ve harikadır tabii ki, bize 
bedenimizi keşfettiğimizi hissettirir 
ve bu deneyimler zaten düzenli bir 
pratikle kendiliğinden gelecektir de, 
biz onların gelmesine de gitmesine 
de izin veririz. Yani bunları 
tutmayız ya da bunlara tutunmayız.
Bizim her zaman yoganın spiritüel 
yönüne ve daha derin seviyelerine 
odaklanmamız gerekir.

Yoganın bu hissettiğimiz daha 
derin boyutunu anlayabilmek 
için de kadim yoga metinlerine 
dönebiliriz, onlar bizim için 
çok değerlidir çünkü hislerimizi 
gerçeğin bilgisiyle somutlandırırlar 
ve bu hislere açıklık kazandırırlar. 
Bu şekilde zekamızı güçlendirerek 
ilerlememize yardımcı olurlar. A.C. 
Bhaktivedanta Svāmī Prabhupāda, 
“İlerlemeye çalışan bir yogī ebedi 
iyi talihin gerçek yolundadır” diyor. 

Ben bu yazıda bu metinlerin 
iki tanesinden bahsetmek 
istiyorum. Bu iki metin de 
yoga konusunda otorite 
olarak kabul edilen 
kitaplardır. Ve konuştukları 
şeyler de birbiriyle uyum 
içindedir. Bunlardan ilki 
Patañjali’nin Yoga 
Sūtraları, diğeri de 

Özgün Bhagavad-gītā’dır. İkisini 
de Türkçe olarak bulabiliyoruz. 
(Özgün Bhagavad-gītā sadece 
BBT yayınevinden bulunabiliyor. 
Bu yayınevinin online olarak kitap 
ısmarlayabileceğiniz sitesini yazının 
sonunda sizinle paylaşacağım.)

Günümüzdeki yoga pratiği yoga 
sūtralarına dayanmaktadır ve bu 
metin İ.Ö 400’lerde bilge Patañjali 
tarafından yazılmıştır. Yoganın 
ayrıntılı bir şekilde açıklandığı 
günümüze ulaşan en eski yazıttır 
ve Sanskrit dilinde yazılmış olan 
özdeyişlerden oluşur. İlk sūtrada 
Patanjali bu özdeyişlerin yoga 
bilimini tanımlayan, amacını 
ve aşamalarını belirleyen temel 
bilgiler olduğunu söylüyor. (“Atha 
yogānuśāsanam” Yoga Sūtra 1.1.) 
Bhagavad-gītā ise klasik bir yoga 
kitabı gibi görünmemekle birlikte, 
bizim yoganın amacına pratik bir 
şekilde nasıl ulaşabileceğimizi 
anlatan gerçek bir rehberdir. 
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tarafından bağlanamayacağını 
görüyoruz. Yine Bhagavad-gita 
10.20 ve 10.32’de Onun her şeyin 
başlangıcı, ortası ve sonu olduğunu, 
tüm evrene nasıl yayıldığını 
öğreniyoruz. Kṛṣṇa’nın bilgelerin 
öğretmeni olarak yoga bilgisini 
Güneş Tanrısı Vivasvan’a ve onun 
da bu bilgiyi insanlığın babası 
Manu’ya aktardığını ve Kṛṣṇa’nın 
zamanın kendisi 
o l d u ğ u n u 
o k u y o r u z . 

(BG. 10.30 ve 10.33) O, BG. 
11.17 de Oṃ sesi olduğunu 
açıklıyor. Ve Kṛṣṇa adananlarını 
bu dünyadan kurtararak nihai 
amaca ulaşmalarını sağlayacağı 
konusunda güvence veriyor. ( BG. 
9.30 ve 9.32, BG 10.10. ve 8.28). 
Bu şekilde Bhagavad-gītā’da 
Patañjali’nin sūtralarında ismini 
vermediği Īśvara’nın kim olduğunu 

Patañjali devam eden sūtralarda 
yoganın tanımını şu şekilde yapıyor, 
“Yoga zihnin faaliyetlerini kontrol 
altına alarak, kişisel benliği evrensel 
benlikle birleştirme yöntemidir. 
Zihin kontrol altına alındığı zaman, 
benlik temel (asıl) durumunu bulur ve 
insanın gerçek özyapısı ortaya çıkar. 
Zihin kontrol altına alınamazsa, benlik 
düşünce akımlarıyla özdeşleşir ve 
onların yapısına uyar, benlik duygusu 
düşünce akımlarına daldıkça bulanır, 
evrensel benlikten uzaklaşır “ .

Hem Bhagavad-gītā’yı konuşan Rab 
Kṛṣṇa hem de Patañjali bizim tüm bu 
sahte “ben“ kavramlarını aşmamız 
gerektiğini ve yoganın esas amacı 
olan Tanrı aşkını geliştirmemiz 
gerektiğini söylüyorlar. Patañjali 
buna Īśvara-praṇidhāna (Tanrıya 
adanma ) diyor. Īśvara’nın anlamı 
kontrol eden kişidir. Ve Bhagavad-
gītā 18.61 de en yüksek Isvara’nın 
Kṛṣṇa olduğu açıklanıyor. 

Patañjali, sūtralarında Īśvara’nın 
özelliklerinden bahsediyor. Bu 
özellikler Onun karmaya aşkın olması, 
sınırsız bilgiye sahip olması, tüm 
bilgelerin öğretmeni olması, zamanın 
Ona dokunamıyor olması, Oṃ sesiyle 
bilinmesi ve aydınlanma vermesidir.

Bhagavad-gītā 4.14’de Kṛṣṇa’nın 
karmaya aşkın olduğunu ve onun 
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öğreniyoruz. Yoga sūtralarında  
yorum yapan Vyāsa (5.yy), Vācaspati 
Miśra (9.yy), Bhoja Rāja (11.yy) ve 
Vijñānabhikṣu (16.yy) gibi alimlerin 
de Yoga sūtralardaki İsvara’nın Viṣṇu 
ya da Kṛṣṇa olduğunu onayladıklarını 
görüyoruz. 

Patañjali, sūtralarında sekiz 
aşamalı yoga yolundan bahseder. 
Bu günümüzde aṣṭāṅga-yoga ya 
da hatha-yoga olarak biliniyor. Bu 
adımlar Yama, Niyama, Āsana, 
Prāṇāyāma, Pratyāhāra, Dhāraṇā, 
Dhyāna ve Samādhidir. Yoganın 
ilk kolu olan yama beş tane ahlaki 
ilkeyi takip etmekle ilgilidir. Bunlar 
dürüstlük, açgözlü olmama, 
şiddetsizlik, cinsel oruç, hırsızlıktan 
kaçınmadır. Yoganın bu temel 
ilkelerini ve bunun yanı sıra niyama 
dediğimiz ikinci kol olan ibadet etme, 
temizlik, tatminiyet, feragat, ve içe 
dönüp bakma ilkelerini de Gītā’ da 
görürüz. 

Üçüncü kol olan āsana ise Gītā’da 
spiritüel pratik yapmak için oturulan 
yer anlamında kullanılır. Gītā’da 
oturma pozlarından bahsedilmez.  Ama 
altıncı bölümde Rab Kṛṣṇa, yoganın 
nasıl pratik edilmesi gerektiğiyle 
ilgili tavsiyeler verir. Yoganın anlamı 
duyuları kontrol etmektir. Ve yaşamın 
bedensel kavramına “ben” e çok 
dalmış olanlar için hatha-yogayla 

duyuların nasıl mekanik bir şekilde 
kontrol edileceği bu bölümde 
açıklanır. Ve Arjuna altıncı bölümün 
sonunda kendisi için Patanjali’nin 
yönteminin ne kadar imkansız 
olduğunu söylediğinde Kṛṣṇa da 
bunu kabul eder, ve Arjuna’ya 

başka bir yöntem önerir. Bu yöntem 
en yüce olan yöntemdir. Kṛṣṇa 
beni mekanik bir biçimde değil 
ama sevgi ve inançla düşünen kişi 
ve bana hizmetle meşgul olan kişi 
birinci sınıf yogīdir, der. Bu tür bir 
meditasyonun geçek yoga olduğunu 
ve kişinin bedenini ve zihnini bu 
tür bir hizmetle meşgul etmesinin 
mükemmel āsana olduğunu söyler.
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Gītā‘da dördüncü kol olan 
prāṇāyāmadan yani nefes 
kontrolünden de bahsedilir. Bu pratik 
duyu kontrolüne yardımcı olmak 
içindir. Prāṇāyāmi yogī, bedendeki 
hava akımları ters yöne çevirerek 
nefes alış ve verişi tamamıyla 
durdurduğunda buna kumbhaka yoga 
denir, bu şekilde kişi yaşam süresini 
uzatabilir ve spiritüel farkındalıkta 
mükemmelliğe ulaşabilir. Ama 
prāṇāyāmanın özü aslında Tanrı 
için nefes almaktır. Kṛṣṇa hakkında 
konuşarak, onun yüceliklerinden 
bahsederek ve onun için yaşayarak 
bir kişi nefesini Tanrıya adadığında 
Patañjali'nin sūtralarında anlatıldığı 
şekilde bir nefes kontrolüne gerek 

kalmaz, duyular bu şekilde otomatik 
olarak kontrol altına alınmış olurlar. 
Śrīla Prabhupāda “Kutsal isimlerin 
söylenmesi ve huşu içinde dans 
etmek de prāṇāyāmadır.” diyor. 
(Śrīmad-Bhāgavatam 4.23.8)

Sutraların beşinci kolu olan 
pratyahara ise duyuların geri 
çekilmesi anlamına gelir. Bu 
konudan da Bhagavad-gītā’da 
bahsedilmektedir. İkinci bölümde 
Kṛṣṇa, Arjuna ‘ya bir yoginin aynı 
uzuvlarını kabuğunun içine çeken 
bir kaplumbağa gibi duyularını 
duyu nesnelerinden çektiğini söyler. 
Bu yüzeysel olarak bakıldığında 
tamamıyla dünyadan vazgeçmek 
gerektiği anlamına geliyor gibi 
görünebilir. Ama Kṛṣṇa sonrasında 
çalışmadan değil çalışmanın 
sonuçlarından çekilmek gerektiğini 

açıklar, bir kişi kişisel 
zevki için duyu nesnelerine 
bağlanmamalıdır ve 
bu nesneleri Tanrının 
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hizmetinde kullanmalıdır. Gerçek 
pratyāhāra budur. 

“Bir yogi bu şekilde aṣṭāṅga-yogayı 
geçerek Tanrının Yüce Şahsı Kṛṣṇa’ ya 
ulaştığında buna bhakti-yoga denir, yani 
bu nokta bu yoldaki zirvedir. Bhakti-
yoga, yoganın nihai amacıdır ama onu 
anlayabilmek için bu diğer yogaların 
çalışılması ve anlaşılması da önemlidir.
Kişi ilerlemeye devam etmeze ve bir 
noktada kalırsa o zaman ona karma–
yogi, jñāna-yogi, dhyāna-yogi, rāja–
yogi ya da hatha-yogi vs. denir. Ve 
eğer kişi bhakti-yogaya ulaşacak 
kadar talihliyse diğer tüm yogaları 
geride bıraktığı anlaşılabilir. Yani 
Kṛṣṇa bilincine ulaşmak yoganın en 
yüksek aşamasıdır. Aynı Himalayaların 
en yüksek noktasının Everest tepesi 
olması gibi.’’ (Śrīla Prabhupāda- BG 
6.47 açıklamalar).

Patañjali’nin yoga sūtralarının son üç 
kolu olan dhāraṇā, dhyāna ve samādhi, 
spiritüel konsantrasyon, meditasyon 
ve gark olmadır. Bu kollara saṃyama 
yani “mükemmel disiplin”, veya 
“mükemmel pratik” denir. Patañjali 
(1.34-38) arasındaki sūtralarında yogiye 
Īśvara’ya odaklanmasını tavsiye eder, 
Patañjali’ nin deyişiyle O “özel en yüce 
ruhtur” ve sadece O kişiye samādhiyi, 
yogik mükemmelliği verebilir. 
Bhagavad-gītā‘da ise Kṛṣṇa Arjuna’ ya 
“Zihnini Bana, Tanrının Yüce Şahsına 
odakla ve tüm zekanı Benimle meşgul 

et. Bu şekilde şüphesiz her zaman 
Bende yaşayacaksın “ der ( BG.12.8) 

Bu şekilde Bhagavad-gītā’nın 
Patañjali’nin yoga sūtralarındaki 
sekiz adımı açıklamanın yanı sıra, 
bu adımları nasıl derinleştirdiğini 
ve bizim için uygulanabilir 
pratik bir hale getirdiğini 
görüyoruz.Ve anlıyoruz 
ki hatha-yoga, aṣṭāṅga-
yoga pratiğinin uygulanması 
bize bedenimizi ve zihnimizi 
disipline etmede yardımcı 
olsa da içinde bulunduğumuz 
koşullarda uygulanması çok 
zor bir pratik ve bu yoganın 
nihai amacı olan Tanrı aşkına 
ulaşmada yetersiz kalıyor. 
Bu tür bir fedakarlığı 
mekanik bir şekilde 
inançsızca ya 
da sevgisizce 
yaptığımızda bu 
Tanrıyı memnun etmiyor ve 
yoganın amacına yani Ona bu 
şekilde ulaşamıyoruz. Ona sadece 
sevgi dolu adanma hizmetiyle yani 
pratiğimizde ilerlemeye devam 
edip bhakti-yogaya geldiğimizde 
ulaşabiliyoruz. 

 “İlerlemeye çalışan bir yogi ebedi 
iyi talihin gerçek yolundadır.”

A.C. Bhaktivedanta Svāmī Prabhupāda



konu başlığı 
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Tanrı’nın kutsal isimlerinin 
tekrarlanması manasına gelen 
kīrtana’nın tanıtılıp yaygın-
laştırılması Tanrı sevgisinin büyük 
takipçisi Caitanya Mahāprabhu 
tarafından gerçekleştirildi. Caitanya 
Mahāprabhu dünyada belirdiğinde 
ay dolunay evresindeydi ve ay 
tutulması vardı. Hindular, uğursuz 
sayılan bu gibi durumlarda Ganj 
Nehri ve diğer kutsal nehirlerde suya 

girip Vedik mantralar tekrarlıyorlardı. 
Bu yüzden de Caitanya Mahāprabhu 
doğduğunda Hindistan’daki herkes 
Mahā-mantra’yı, Tanrı’nın kutsal 
isimlerini söylüyordu: 

Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa,

Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare

Hare Rama, Hare Rama, 

Rama Rama, Hare Hare. 

Müziğin Yogası: 

Kīrtana-yoga
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Mantralar: 
Zihni Özgürleştiren Kelimeler

Kīrtana, mantraların tekrarlanmasıyla 
uygulanan, beden ve zihin ötesinde 
bir deneyim sunan özel bir 
yöntem. Mantraların toplu olarak 
söylendiği Kīrtana-yoga ise bizleri 
spiritüel boyuta taşıyarak Yüce 
Bilinç ile bağlantı kurup manevi 
mutluluğu deneyimlememizi 
sağlayan bir metot. Sanskrit 
mantraları söylediğimizde, kīrtana-
yoga spiritüel enerjileri harekete 

geçirip bilincimizi 
artırır, böylece 
asıl benliğimizi 
idrak etmemize 
yardımcı olur.  

Tüm Sanskrit mantraların içinde 
maha-mantra (Hare Kṛṣṇa, Hare 
Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / 
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Hare Hare) en yüce mantradır. Yazılı 
metinlere göre, Tanrı’nın isimlerini 
kabahat işlemeden tekrar etmek 
maddi dünyanın prangalarından ruhu 
kurtarıyor.  

Bu Yoga Gerçekten Herkes İçin

Meditasyon yapmak herkes için 
kolay olmayabilir ama müziğin 
de eşlik ettiği bu kirtana yöntemi, 
herkes için özel bir imkân sunuyor. 
Zihni yapay yollarla yatıştırmaya 
çalışmayan bu pratikle, zihninizin 
kendiliğinden sakinleşip mutlu hale 
geldiğini deneyimleyeceksiniz.  
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Aṣṭāṅga-yoga’da Sūrya Namaskāra, 
āsanalara geçmeden önce 5 tur 
A ve 3-5 tur B olarak ısınma ve 
pratiğe başlangıç amaçlı kullanılır. 
(Sūrya Namaskāra B’ye bir sonraki 
sayıda göz atacağız.) Āsana 
sıralaması bilgimiz yoksa veya 
zamanımız kısıtlıysa çok sayıda 
Sūrya Namaskāra yapılabilir. 
Sabah saatlerinde karın boşken 
pratik edilmesi tavsiye edilir. Şimdi 
isterseniz Sūrya Namaskāra A’yı 
yakından inceleyelim.

Enerjinin Kaynağına Selam:
Sūrya Namaskāra

Mat Üzerinde: 

Sūrya Namaskāra vücudu ısıtan, kan akışını arttırarak önemli organlara 
daha çok kan gitmesini sağlayan, ter oluşturarak arınma sürecini başlatan, 
basit ve güvenli poz serileridir. Sesli nefes tekniğinin hareketle uyumlu 
hale getirilmesi ise zihin için meditatif bir alan yaratır. Düzenli ve doğru 
bir şekilde Sūrya Namaskāra pratiği yapmak postür üzerinde olumlu 
etkilere sahiptir ve aynı zamanda günü daha enerjik geçirmemizi sağlar. 
Birçok yararına ek olarak sabah yapılan Sūrya Namaskāra, gece boyunca 
hareketsiz kalmış bedendeki kısalmış kasların sağlıklı uzunluklarına 
dönmesini sağlar.
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konu başlığı Aṣṭāṅga Yoga Sūrya Namaskāra A 
[Aṣṭau: sekiz; aṅga: uzuv, kol; Sūrya:Güneş; Namaskāra: Selamlama]

Samastitiḥ (Sama: Eşit, düz; Sthiti: 
Yerinde, hâl):

Ayak başparmakları ve topuklar 
birleşik, eller gövdenin yanında, 
nāsāgra-dṛṣṭi: Burnun ucuna bak.

Ekaṁ (Bir), 

Nefes alırken* kolları düz bir 
şekilde yükselterek elleri yukarıda 
birleştir, aṅguṣṭha-madhya-dŗṣṭi veya 
aṅguṣṭhāgra-dṛṣṭi: El başparmaklarına 
veya el başparmaklarının uçlarına 
bak.

Dve (İki), 

Nefes verirken öne doğru eğil, avuç 
içlerini açarak ayakların yanına 
yerleştir, başı indir, gerekirse dizleri 
bük, nāsāgra-dṛṣṭi: Burnun ucuna bak.
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Trīṇi (Üç), 

Nefes alırken elleri yere 
bastırmaya devam et, kolları 
düzelt, başı kaldır, göğsü 
aç,gerekirse dizleri bük, bhru-
madhya-dṛṣṭi*: Kaşların arasına 
bak.

Catvāri (Dört),

Nefes verirken ayakları yaklaşık 
15 cm aralıkla konumlanacak 
şekilde geriye götür, omuzlar 
ve eller üst üste olacak şekilde 
hizalan, bedeni alçalt, dirsekleri 
bedene yakın tut, gerekirse 
dizleri büküp yere koyarak 
yerden destek al, nāsāgra-dŗṣṭi: 
Burnun ucuna bak.

Pañca (Beş), 

Nefes alırken bedeni kolların 
arasından öne doğru ilerlet, 
ayakların üstünü yere yerleştir, 
kolları düzelt, geriye eğil, 
omuzları geriye al, gerekirse 
dizleri büküp yere koyarak 
yerden destek al ve dirsekleri 
bük, bhru-madhya-dṛṣṭi*: 
Kaşların arasına bak.
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Ṣaṭ (Altı), 

Nefes verirken kalçayı kaldır, ayak 
tabanlarını yere yerleştir, omuzları 
kulaklardan uzak tut, çeneyi göğse 
yaklaştır, gerekirse dizleri bük, “5 
nefes alış-veriş boyunca burada 
kal”, nābhi-çakra-dṛṣṭi: Karna 
bak.

Sapta (Yedi),

Nefes alırken ayakları ellerin 
arasına eski konumuna getir, 
elleri yere bastır, göğsü aç, başı 
kaldır, gerekirse dizleri bük, bhru-
madhya-dṛṣṭi*: Kaşların arasına 
bak.

Aṣṭau (Sekiz), 

Nefes verirken öne doğru eğil, 
başı indir, gerekirse dizleri bük, 
nāsāgra-dṛṣṭi: Burnun ucuna bak.
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*Tüm nefes alış-verişler burundan olacak şekilde ve boğazı daraltarak 
çıkardığımız bir sesle birlikte uygulanır. Bu sesli nefes tekniği Ujjāyī 
Prāṇāyāma’daki sese benzer.

*Eğer zorlanılırsa bhru-madhya-dṛṣṭi yerine nāsāgra-dṛṣṭi uygulanabilir.

Nava (Dokuz), 

Nefes alırken başı kaldır, gövdeyi 
yükselt, kolları düz bir şekilde 
yükselterek elleri yukarıda 
birleştir, aṅguṣṭha-madhya-
dṛṣṭi veya aṅguṣṭhāgra-dṛṣṭi: 
El başparmaklarına veya el 
başparmaklarının uçlarına bak.

Samastitiḥ, 

nefes verirken elleri gövdenin yanına 
yerleştir, nāsāgra-dṛṣṭi: Burnun 
ucuna bak.
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5000 yılın üzerinde bir tarihi olan bilim ve 
şifa sistemi Āyurveda, yiyecekleri sattvik, 
rajasik ve tamasik kategorilere ayırıyor.

Ayrıca Vedik literatür olan ve yoganın temel 
kitabı olarak kabul edilen, Śrī Śrīmad A.C. 
Bhaktivedanta Svāmī Prabhupāda tarafından 
yazılmış, Özgün Bhagavad-gītā’da da maddi 
doğanın üç halinden bahseder. Bunlar 
sattva guṇa (erdem hali), raja guṇa (ihtiras 
hali) ve tama guṇadır (cehalet hali). Bunlar 
hayatımızın her alanını etkiler ve kontrol eder. 
Biz bu etkiden dolayı belli bazı şekillerde 
davranmaya koşullanır ve hatta belli tip 
yiyecekleri tüketmeyi tercih ederiz. Örneğin, 
erdem modunun etkisi halindeyken, daha çok 
sebze, meyve, tahıl, kuruyemiş, süt ve süt 
ürünleri gibi sattvik yiyecekler yemek isteriz. 

Bhakti Mutfağı:

Sattvik
Beslenme
ve Beslenme
Şeklinin
Bilinç
Üzerine
Etkileri

H epimizin de bildiği 
eski bir söylem 

vardır: “Ne yersen osun!” 
Bu, havuç yediğimde 
havuç olacağım anlamına 
mı geliyor? Hayır, tabii 
ki değil. Peki o zaman 
bu ne demek ve bunun 
hayatımızla nasıl bir ilgisi 
var?
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Sattvik gıdalar yaşam, saflık, güç, 
sağlık, sevinç ve neşe verir. Bunları 
yediğimizde mutlu hissederiz ve 
bu gıdalar daha uzun ve sağlıklı bir 
hayat sürmemize imkan yaratır.

Soğan, sarımsak gibi gıdalar 
veya çok acı, çok ekşi, çok sıcak 
yiyecekler tükettiğimizde, ihtiras 
modunun etkisi altına girebiliriz.

Bununla birlikte et, balık, yumurta, 
mantar tükettiğimizde ise cehalet 
modunun etkisi altında oluruz ve 
bunlar bedenimizde uyuşukluğa 
ve hastalığa yol açar. Zihnimizde 
karışıklığa sebebiyet verdiği için de 
olguları net göremeyiz. 

Taze ve saf gıdaların içinde “prāṇa” 
veya pozitif enerji olduğu bilindiği 
gibi, sattvik gıdaların da “prāṇa” ve 
hayat veren özelliklerle dolu olduğu 
bilinmektedir. Bunlar olguları 
daha net bir şekilde gözlemleyip 
algılamamızı sağlarlar. Yiyecekler 
sevgiyle ve taze malzemelerle 
pişirildiğinde, içlerindeki prāṇa 
artar. Buna karşın üzgün ya da öfkeli 
olan biri tarafından pişirilirse, prāṇa 
azalır. Bu sattvik gıda felsefesinin 
sadece bir yönüdür. Sattvik 
yiyecekler vücutla birlikte zihni 
de besler. Görüldüğü gibi gıdaların 
ve pişirilme şekillerinin zihnimiz 
üzerinde doğrudan bir etkisi vardır.

Özgün Bhagavad-gītā’nın ele aldığı 

temel unsurlardan biri, her canlı 
varlığın Kṛṣṇa’nın ebedi parçası ve 
bölümü, bedenin ise sadece geçici bir 
örtü olduğudur. Kṛṣṇa tüm bu ruhları 
-insanlar, hayvanlar, bitkiler vs- eşit 
olarak görür ve sever. Tüm canlı 
varlıklar farklı derecelerde zekaya 
sahiptir fakat Kṛṣṇa sadece insanlara 
kim olduğumuzu, O’nun kim olduğunu 
ve Onunla ilişkimizin ne olduğunu 
ayrıca neyin doğru neyin yanlış 
olduğunu anlamamızı sağlayacak 
zekayı vermiştir. Hayvanlara, ayırt 
etme güçleri olmadığı ve doğalarına 
göre hareket etme zorunlulukları 
nedeniyle, beslenmek için diğer canlı 
varlıkları öldürme hakkı verilmiştir, 
fakat insanların böyle bir hakkı 
yoktur. Kṛṣṇa kendisinin hangi tür 
yiyecekleri kabul edeceğini Özgün 
Bhagavad-gītā 9.26’da belirtmiştir:

‘‘Birisi Bana saf ve adanmışlıkla bir 
yaprak, bir çiçek, bir meyve veya su 
sunarsa kabul ederim.’’

Bu süreç aslında çok basittir; sadece 
her şeyin Kṛṣṇa’dan geldiğini 
anlamalı, her şeyi Onunla bağlantı 
kurarak kullanmalı ve bilincimizi 
bunun üzerine yapılandırmalıyız.

Gelecek sayımızdan itibaren bu 
ilkeler doğrultusunda hazırladığımız 
tariflerle bu sayfada görüşmek 
dileğiyle…
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Dünya genelinde vegan/vejetaryen restoran ve kafe zinciri olarak 
bilinen Govinda’s markasının Türkiye’deki tek şubesi Govinda 
İstanbul adıyla Mecidiyeköy’de hizmet veriyor. 
Goranga Yoga Merkezi içinde yer alan mekanımızda hafta içi 
her gün 12:00-20:00 arasında hizmet veriyoruz. Mutfağımızda 
sattvik ve āyurveda prensiplere göre hazırlanan yiyeceklerden 
hazırlanan mönümüz her gün değişiyor. 

Govinda İstanbul
Adres: Büyükdere Caddesi,  
Naci Kasım Sokak No:6B 
Mecidiyeköy, İstanbul
Telefon: 212 234 36 33
E-posta: info@gorangayoga.com
Web: www.govindaistanbul.net

Hint yemeklerini seviyor  ve sağlıklı 
yaşam tarzını benimsediyseniz 
Govinda İstanbul tam size göre 
bir mekan. Govinda İstanbul, 
Türkiyede’ki ilk ve tek saf 
vejetaryen Hint mutfağıdır.
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A danmanın annesi olarak bilinen 
Ekādaśī, çok kutsal bir gün 

olarak kabul edilir. Yeni aydan sonraki 
11. gün ve dolunaydan sonraki 11. 
gün olmak üzere ayda 2 kez yogiler ve 
bhakti-yogiler tarafından uygulanır.

Ekādaśī orucu kişinin manevi yolda 
ilerlemesine yardım ettiği gibi onun 
karmik etkilerden de korunmasını 
sağlar. Fiziksel ve zihinsel olarak 
arınma sağladığı için sağlığınızı da 
olumlu yönden etkiler.

Ekādaśī günlerinde daha sade ve 
daha az baharat içeren yiyecekler 
hazırlamaya özen göstermek gerekir. 

Katkısız kaya tuzu kullanmak 
tavsiye edilir. Ekādaśī günlerinde 
kullanacağınız tuz ve baharatı ayrı 
bir kapta veya dökmeli bir kapta 
muhafaza etmeniz iyi olur.

Mümkünse baharatları kendiniz 
öğütebilirsiniz, bazı baharatlar 
üretim aşamasında glüten ile temas 
etmiş olabilir.

Ekādaśī: Yogīlerin Orucu

Ekādaśī orucunda özellikle bazı gıdalardan uzak durmamız gerekir. 
Bunlar:
• Tahıllar, susam, baklagiller ve glüten içeren tüm gıdalar,
• Sarımsak, soğan ve soğangillere ait tüm sebzeler, pırasa gibi,
• Çay, kahve, tein içeren diğer çaylar ve sigara, 
• Et, tavuk, balık ve yumurta içeren tüm ürünlerdir.
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Kuruyemiş ve kuru meyve tüketirken 
iyice yıkanmış olmasına dikkat 
etmelisiniz bunlar da çoğu zaman 
glüten içerir. Aldığınız paketli 
ürünlerin içerik kısmına dikkat 
ediniz.

Eğer kızartma yapacaksanız 
yağınızın temiz olduğundan emin 
olmalısınız. Daha önce kullandığınız 
yağa Ekādaśīye uygun olmayan 
gıdalar temas etmiş olabilir.

Bu orucu uygulamanın farklı 
yöntemleri vardır:

Ekādaśī gününden başlayarak 
belirtilen Dvādaśī saatine dek;

1. Hiçbir şey yemeyerek ve 
içmeyerek,

2. Sadece su içerek,

3. Su içerek ve meyve yiyerek,

4. Yukarıda bahsettiğimiz gıdaların 
tüketiminden uzak durarak; süt, ev 
yoğurdu, taze meyve, kuruyemiş, 
taze sebzelerden hazırlanmış 
yiyecekler tüketerek de Ekādaśī 
orucunu uygulayabilirsiniz.

Bu yöntemler kişiyi strese 
sokmadan, kişinin yapmak istediği 
fedakarlık ve tapasyā ile ilgili olarak 
değişkenlik gösterir. Bu günlerde 
daha fazla spritüel faaliyetlerde 
bulunmanın kişiye çok fazla yarar 
sağladığı vedik metinlerde belirtilir.
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1 Temmuz Çarşamba 
Śayana Ekādaśī

2    Temmuz Perşembe 
Dvādaśī

Oruç açma zamanı 05:36 - 10:37

5  Temmuz Pazar 
Guru (Vyāsa) Pūrṇimā

Śrīla Sanātana Gosvāmī - 
Bedeninden  
Ayrılışı

10 Temmuz Cuma
Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī 

- Bedeninden Ayrılışı

13 Temmuz Pazartesi
Śrīla Lokanātha Gosvāmī - 

Bedeninden Ayrılışı

Vaiṣṇava Takvimi

16  Temmuz Perşembe 
Kāmikā Ekādaśī

17  Temmuz Cuma 
Dvādaśī

Oruç açma zamanı 05:46 - 10:42

24 Temmuz Cuma
Śrī Raghunandana Ṭhākura 

- Bedeninden Ayrılışı
Śrī Vaṁśīdāsa Bābājī - Bedeninden 
Ayrılışı

30  Temmuz Perşembe 
Pavitrāropaṇa Ekādaśī

Rādhā Govinda Jhulana Yātrā 
başlangıcı

31 Temmuz Cuma 
Dvādaśī

Oruç açma zamanı 05:59 - 10:46
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Dünya çapında 26 milyondan fazla 
satılmıştır.

Mahābhārata destanının on sekiz bölümünü 
oluşturan Bhagavad-gītā  (“Tanrı’nın 
Ezgisi”), nispeten kısa denilebilecek yedi yüz 
kıtada Vedik felsefenin özünü sunar. Verdiği 
derin mesaj sayesinde bilinen ve saygı gören 
bu kitap, Vedik maneviyatının neredeyse 
bütün yollarından filozoflar, yogiler ve 
aşkıncıların başvurduğu tek kitaptır. Batı’da 
başlarda Amerikalı Aşkıncılar Emersonile 
Thoreau’ya ve diğerlerine ilham vermiş, 
kalıcı bilgeliği nedeniyle sonrasında da 
önemini korumuştur.   

Bhagavad-gītā

Tarihi Kurukşetra Savaşı tam 
başlayacakken savaşçı Arjuna 
cesaretini kaybeder. Hayatından 
vazgeçmeye hazır, tamamen perişan 
bir halde, akıl danışmak için savaş 
arabasını süren arkadaşı Kṛṣṇa’ya 
dönüp, “Ne yapmalıyım?” diye 
sorar. Sonrasında geçen konuşma, 
insanlığın kritik sorularını etkili bir 
şekilde ele alır: Hayatın amacı nedir? 
Öldüğümüzde ne olur? Zamana 
bağlı bu fiziksel düzlemin ötesinde 
bir gerçeklik var mı? Tüm sebeplerin 
nihai sebebi nedir? Kṛṣṇa, kapsamlı 

olarak tüm bunları (ve daha fazlasını) 
yanıtlar, sonra da kimliğini açıklar: 
Kendisi, Tanrı’nın Yüce Şahsı’ndan 
başkası değildir ve dünyada yeni bir 
manevi anlayış çağını başlatmak için 
belirmiştir. 

Gītā kitabının tümünde Kṛṣṇa, 
insan arayışının (bütün erdemli 
çalışmaların, meditasyonun ve 
feragatlerin) nihai amacının özünün 
Yüce Şahıs’a sevgi dolu hizmet 
tutumu geliştirmek olduğunu öğretir. 
Kṛṣṇa’nın “Bana teslim ol,” diyerek 
verdiği nihai talimat, Arjuna’ya ve 
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Bhagavad-gītā’yı okuyan herkese 
din ve inancın ötesine geçip tek 
başına benliği tatmin edebilen bhakti, 
yani adanma hizmeti, alemine girme 
görevi verir.“Özgün”  Bhagavad-gītā, 
yapılan Gītā açıklamaları arasında 
benzersiz bir yere sahiptir; kitabın 
yazarı Śrīla Prabhupāda, Kṛṣṇa’nın 
kendisinden başlayan öğretmen-

öğrenci zincirinden gelen öğretmenleri 
temsil eder. Prabhupāda’nın açıklığı, 
ince zekası ve orijinal Sanskrit 
metne sadakati, Gītā’nın öğretilerinin 
Batılı okuyucuya kolayca erişmesini 
sağlıyor.      

“Özgün” Bhagavad-gītā yayımlandığı 
1970 yılından bu yana dünyada en 
yaygın okunan Gītā baskısı olmuştur. 

Śrīmad-Bhāgavatam
Vedik yazınında bulunan manevi 
öğreti koleksiyonları arasında 
Śrīmad-Bhāgavatam’ın en üst sırada 

geldiği düşünülür. Vedik yazının, 
arzulanan her neyse onu veren 

bir “dilek ağacı” olduğu, 
Śrīmad-Bhāgavatam’ın ise 

bu ağacın en olgun ve en 
lezzetli meyvesi olduğu 
söylenir. Bazen 

de, tüm varlıklar ile 
Mutlak arasındaki ilişki ve 

gerçekliğin doğası konularını 
daha derinlemesine ele aldığı için, 

Śrīmad-Bhāgavatam’ın Bhagavad-
gītā’nın bittiği yerden başladığı söylenir. 

Bhāgavatam’da geçen on sekiz 
bin kıta; eski dünyada yaşayan 
yogiler, bilgeler ve benlik 
idrakine erişmiş kralların, hayatın 
nihai mükemmelliğine nasıl 
ulaşılacağına dair yaptığı yüzlerce 
sohbetten meydana gelir. Yaptıkları 

konuşmaların merkezinde genellikle 
Yüce Şahıs Kṛṣṇa’nın farklı 
enkarnasyonları ve adananlarıyla 
geçen meşgalelerine yönelik 
açıklamalar vardır. Eserin tümünü 
Vedalar’ı düzenleyen Vyāsadeva, 
tüm teistik bilginin özü olan Vedānta-
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sūtra üzerine yaptığı açıklamalar 
halinde derlemiştir.

Bhāgavatam, Vedik geleneğindeki 
on sekiz Purāṇa’dan (ek çalışmadan) 
biri olan Bhāgavata Purāṇa olarak da 
bilinir. Bu eser on iki kantodan, yani 
ciltten, oluşur ve her bir kanto, tüm 
nedenlerin orijinal yüce nedeni Mutlak 
Hakikat’in özel bir yönünü ele alır. 
Bhāgavatam’ın tamamında geçerli 
olan ana tema, Yüce Şahıs’a yapılan 
adanma hizmeti manasına gelen 
bhakti-yoga bilimi ve uygulamasıdır.    

Belki de Bhāgavatam’ı en güzel, 
kitabın yazarı Śrīla Prabhupāda, 
yazdığı Önsöz’de özetler:

“Śrīmad-Bhāgavatam sadece her şeyin 
nihai kaynağını bilme konusunda değil, 
ayrıca Onunla ilişkimizi ve kusursuz 
bilgi temelinde, insan toplumunun 
kusursuzlaştırılması konusundaki 
görevlerimizi bilme transandantal 
bilimidir. O, Sanskrit dilinde güçlü 
bir okuma materyalidir ve şimdi 
o, ayrıntılı bir şekilde İngilizceye 
çevrildi, böylece yalnızca dikkatli bir 
okumayla kişi Tanrı’yı kusursuzca 
bilebilir, öyle ki okuyucu, ateistlerin 
şiddetli saldırıları karşısında kendisini 
savunacak kadar eğitimli olacaktır. 
Bunun da ötesinde okuyucu Tanrı’yı 
somut bir prensip olarak başkalarına 
da kabul ettirebilecektir.

“Śrīmad-Bhāgavatam nihai kaynağın 
tanımıyla başlar. Aynı yazar, Śrīla 
Vyāsadeva tarafından Vedānta-

sūtra’nın gerçek yorumudur ve 
giderek dokuz kantoda Tanrı 
farkındalığının en üst aşamalarına 
kadar gelişir. Bu büyük 
transandantal bilgi kitabını okumak 
için gerekli tek nitelik tedbirli 
bir şekilde adım adım ilerlemek 
ve sıradan bir kitapta yapıldığı 
gibi rastgele ileri atlamamaktır.
Kişi, birbiri ardına konu konu 
ilerlemelidir. Okuma materyali, 
Sanskrit orijinaller, İngilizce harf 
çevirisi, eşanlamlar, tercüme ve 
açıklamalar olarak düzenlenmiştir, 
öyle ki ilk dokuz kantoyu bitirince 
kişi Tanrı idrakine varmış olacaktır.

“Onuncu Kanto, ilk dokuz 
kantodan farklıdır, çünkü o, direkt 
olarak Tanrının Şahsı Śrī Kṛṣṇa’nın 
transandantal faaliyetleriyle 
ilgilidir. İlk dokuz kantoyu 
okumadan kişi onuncu kantonun 
etkilerini yakalayamaz. Kitap 
tümüyle bağımsız on iki kantoda 
tamamlanır, ama kişi birbiri ardına 
küçük bölümler okumalıdır.”

Kitap Özellikleri:

* Orijinal Sanskrit metin

* Kelime kelime Türkçe karşılıkları

* Ayrıntılı açıklama

* Çoğu ciltte bölümlerin açıklandığı 
özetler
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konu başlığı Mutluluk Mantrası

Reenkarnasyon Bilimi

Mutluluk Mantrası mantra meditasyonunun 
tarihi, uygulaması ve faydalarına, özellikle de 
Hare Kṛṣṇa mantrasını tekrarlamanın önemine 
yapılan bir giriş niteliğindedir. Hare Kṛṣṇa, 
“kurtuluşa götüren yüce sözler” manasına 
gelen mahā-mantra olarak da bilinir ve kutsal 
metinler tarafından bulunduğumuz çağda en 
etkili meditasyon şekli olarak tavsiye edilir. 

Bu mantra, George Harrison’ın listelerde 1. 
sıraya oturan “My Sweet Lord” şarkısında 
geçmesinin de kısmi etkisiyle, 1960’lı ve ‘70’li 
yıllardan itibaren dünya çapında popülerlik 
kazanmıştır.   

Kitapta, Hare Kṛṣṇa hareketinin kurucusu Śrīla Prabhupāda, John Lennon, 
George Harrison ve Yoko Ono’nun, bir mantrayı özgün ve etkili kılan şeyler 
üzerine yaptığı sohbet yer alır. Mantranın metinlerdeki kökenini ele alan 
kitapta, ayrıca, mantranın nasıl tekrarlanması gerektiğine dair adım adım 
yönlendirmeler yer alıyor. 

Hayat doğumla başlayıp ölümle son bulmaz. 
İçinde bulunduğu bedeni terk ettikten sonra 
benliğe ne olur? Başka bir bedene mi girer? 
Sonsuza kadar reenkarne olması mı gerekir? 
Reenkarnasyon gerçekte nasıl oluyor? Gelecek 
enkarnasyonlarımızı kontrol edebilir miyiz? 

Reenkarnasyon Bilimi bu derin ve gizemli 
soruları, ölümden sonraki hayat konusunda 
dünyanın en özgün, zamanla değişmeyen 
kaynaklarına dayanarak yaptığı açık ve eksiksiz 
açıklamalarla yanıtlıyor. 

Bu kitap sayesinde şu anınızı kontrol etmeniz, geleceğinizi belirlemeniz ve 
hayatınızı büyük oranda değiştirmeniz için gereken bilimi öğreneceksiniz!



Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare 43

konu başlığı Kṛṣṇa Kitabı

Kṛṣṇa (okunuşu “Krişna”),Tanrının 
Yüce Şahsı, Śrīmad-Bhāgavatam 
eserinin onuncu kantosu üzerine bir özet 
çalışmadır. 

Bhāgavatam, 18.000  kıtadan  oluşan  
ansiklopedik bir metindir ve on iki kantoya 
bölünmüştür. Bu kantolarda Kṛṣṇa’nın 
milenyum boyunca beliren çeşitli 
enkarnasyonlarının çoğu, kronolojik 
olarak yer alır. Bhāgavatam’da maddi 
evrenlerin yaratılışı ve kozmografyasının 
yanı sıra pek çok saf adananın hayatı ve 
nasıl mükemmele ulaştıkları anlatılır.  

Bhāgavatam’ın onuncu kantosu, 
Kṛṣṇa’nın kendisine ve beş bin 
yıl önce dünyada belirdiğinde 
sergilediği aktivitelere odaklanır. 
“Kṛṣṇa Kitabı” olarak da bilinen 
“Kṛṣṇa Tanrının Yüce Şahsı”  
kitabında, Yüce Şahıs’ın özel 
hayatını görürüz. Tüm kadirinin 
ve görkeminin ardında Kṛṣṇa 
tamamıyla çekici, eğlenmeyi seven 
mükemmel birisidir. Adananlarıyla 
arasındaki sınırsız çeşitliliğe sahip 
sevgi dolu ilişkilere ebediyen 
karşılık verir. 

A.C. Bhaktivedanta Svāmī 
Prabhupāda, “Kṛṣṇa Kitabı”nı 

Bhāgavatam çevirisini ve 
açıklamalarını tamamlamadan önce 
yazmıştır. Prabhupāda, Kṛṣṇa’nın 
ve sergilediği aktivitelerin Kṛṣṇa-
bhakti geleneğinden gelen yetkili bir 
temsilciden duyulmasını istedi. Giriş 
bölümünde belirttiği üzere, bunun 
amacı Kṛṣṇa’nın sıradan bir insanla, 
meşgalelerinin de dünyevi macera/
aşk hikayeleriyle karıştırılmamasını 
sağlamaktı.  

Şunu da belirtelim; macera ve aşk 
hikayelerini sevenler, Kṛṣṇa’nın 
aktivitelerinin günümüze uygun 
anlatıldığı bu kitapta, aradıkları her 
şeyi bulacaklar. 
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konu başlığı 

Neden bir insan zengin iken diğeri fakir, 
biri sömürürken bir diğeri sömürülen ya da 
biri kurban iken bir diğeri kötülükleriyle 
kurban edendir? “Doğa Yasaları: Yanılmayan 
Adalet” isimli kitapta iplerin neden ve kimin 
elinde olduğunu öğreniyoruz. İki eski Vedik 
bilgelik klasiği olan Īśopaniṣad ve Śrīmad-
Bhāgavatam’dan alıntılar ile Doğa Yasaları, 
karma ve reenkarnasyon, özgür irade ve 
kader, aydınlanma ve özgürlükle çevrelenmiş 
bilinmeyenleri ortaya çıkarır. Dahası karma 
bağlarını kopararak tam özgürlük, mutluluk 
ve spritüel mükemmeliyete ulaşmak için 
uygulayabileceğimiz yoga ve meditasyon 
tekniklerini bize gösterir.

DOĞA YASALARI


