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Bir savaşçı soyundan gelen sığır yetiştiricisi Su man
tra’nın güzel kalçalı kızı Sita’nın ve (deyim yerindeyse) 
iki kocasının çok kanlı ve akıllara durgunluk veren öykü
sü, dinleyenin ruh gücünü ve Maya’nın1 korkunç oyun
larına karşı aklını en yüksek düzeyde kullanmasını ge
rektirir. Dinleyenlerin, öyküyü anlatanın dayanma gücü
nü kendilerine örnek almaları dileğimdir; çünkü böyle 
bir öyküyü anlatmak, onu dinlemekten daha fazla yü
reklilik ister. Öykü, başından sonuna kadar aşağıdaki bi
çimde oluşmuştur.

Bir kurban kâsesinin dibinden yukarıya doğru sar
hoş edici bir içkiyle ya da kanla yavaş yavaş dolması gibi, 
insanların ruhlarından anılar yükseldiğinde, katı bir din
darlık ezeli olanın tohumuna kucak açtığında, ana özle
minin eski simgeleri yeni ve heyecanlı ürperişlerle sardı
ğı ve hacı kafilelerinin ilkbaharda seller gibi akıp kabara
rak Ana Tanrıça’nın tapınaklarına koştukları bir çağda, 
yaş ları ve kastları pek farklı olmayan, ama yaradılışları 
ba kımından tamamen farklı iki genç, birbirleriyle can 

1.HindufelsefesinintemeldüşüncelerindenbirinibelirtenSanskritçebirsöz-
cük.Özündeyalnızgerçekliğigizlemeklekalmayanaynızamandabilgisizliğede
yolaçanaldatıcıgörünüştür.(Ç.N.)

1
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dostu olmuşlardı. Bunlardan daha genç olanının adı 
Nanda, biraz daha büyük olanının adı ise Şridaman’dı. 
Biri on sekiz yaşındaydı, öteki ise yirmi birine yeni bas
mıştı. Her ikisi de günleri geldiğinde kutsal kemerlerini 
kuşanmışlar ve dünyaya iki defa gelenler topluluğuna 
kabul edilmişlerdi. Her ikisi de adını “İneklerin Mutlulu
ğu” adlı tapınaktan alan, tanrıların işareti üzerine vaktiy
le gelip yerleştikleri Kosala bölgesindeki bir köyde yaşı
yorlardı. Köy kaktüsten bir çit ve tahtadan bir duvarla 
çevrilmişti, çevre duvarının dört ana yöne açılan kapıla
rı, köyde yedirilip içirilen, ağzından asla yanlış bir söz 
çıkmayan ve Ana Tanrıça’nın dilini anlayabilen gezgin 
bir bilge adam tarafından, direklerinden ve sütunların
dan bal ve yağ akması dileğiyle kutsanmıştı.

İki genç arasındaki dostluk, birinin diğerinden alma
ya çalıştığı benlik ve sahiplenme duygusu farklılığına da
yanıyordu. Çünkü benlik ve sahiplenme duygusunun 
vü cuda girmesi ayrışmayı, ayrışma farklılığı, farklılık kı
yaslamayı, kıyaslama tedirginliği, tedirginlik şaşkınlığı, 
şaşkınlık hayranlığı yaratır; hayranlık ise değişme ve bir
leşme isteğini yaratır. Etad vai tad denilen şey budur işte. 
Bu öğreti, yaşam tonu henüz daha yumuşaksa, benlik ve 
sahiplenme duygusu henüz daha katılaşmamışsa, genç
lik çağı için çok uygundur. 

Gençlerden biri olan Şridaman tüccardı ve bir tüc
carın oğluydu. Nanda ise hem demircilik yapıyor hem 
de inek güdüyordu. Çünkü babası Garga bir yandan çe
kiçle demir dövüp körükle ateşi harlatırken, öte yandan 
da ağıllarda ve otlaklarda yayılan ineklere bakıyordu. 
Şri daman’ın Bhavabhûti adlı babası ise, kendisini ata so
yu itibarıyla Veda kültürüne vakıf bir Brahman ailesine 
dayandırıyordu. Oysa Garga ile oğlu Nanda bu kültüre 
çok uzaktılar. Ama yine de Şudra kastına mensup değil
lerdi, biraz keçi burunlu olsalar da kesinlikle bir insan 
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topluluğuna aittiler. Şridaman için olduğu kadar babası 
Bhavabhûti için de Brahmancılık yalnızca bir anıydı; 
çünkü babası kendi isteğiyle çıraklık döneminden sonra 
gelen aile reisi basamağında kalmış ve böylece yaşamı 
boyunca münzevi bir yaşam biçiminden uzak durmuştu. 
Ve da kültürü mensubu olduğundan yalnızca dinsel 
amaçlı bağışlarla yaşamayı hor görmüş ya da bununla 
kar nı doymadığı için müslin, kâfur, sandal ağacı, ipek ve 
desenli kumaş satmak gibi onurlu bir işe girişmişti. Böy
lece tanrının hizmetine adadığı oğlu da İneklerin Mutlu
luğu adlı bir köyde vaniya, yani tüccar olmuş ve onun 
oğlu olan Şridaman da aynı yolda ilerleyerek çocukluk 
yıllarının bir kısmını bir din öğretmeni olan Guru’nun 
himayesi altında dilbilgisi, gökbilim ve varlığın temel 
öğelerini öğrenerek geçirmişti.

Garga’nın oğlu Nanda ise bu yolda yürümemişti. 
Onun karması başkaydı. O hiçbir zaman anane ve kan 
ka rışımı gibi nedenlerden dolayı din adamlarıyla ilgilen
memişti; olduğu gibi görünen şen şakrak bir halk çocu
ğuydu, her bakımdan Tanrı Krişna’yı andırıyordu. Esmer 
ve siyah saçlıydı. Hatta göğsünün üstünde “Mutluluk 
Danası” adı verilen bir buklesi vardı. Demirci oğlu oldu
ğu için güçlü kollara, çoban çocuğu olduğu için de saf ve 
temiz bir özelliğe sahipti. Zira hardal yağı sürdüğü, kır
lardan topladığı çiçek dizeleriyle donattığı ve altın takı
larla süslediği vücudu düzgündü, onun duru ve sakalsız 
yüzüne pek yakışıyordu, ama daha önce de söylediğim 
gibi, biraz keçi burunluydu ve dudakları da kalındı. Yine 
de ikisi de hoş ve etkileyiciydi. Kara kara gözleri hep 
gülüyor gibiydi.

Teninin rengi Nanda’nınkinden çok daha açık, yü
zünün biçimi daha değişik olan Şridaman, bütün bunla
rı kendisiyle kıyaslamaktan çok hoşlanıyordu. Burnu
nun üstü bir bıçağın ağzı kadar keskindi. Gözleri ve 
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gözkapakları yıldızlar kadar parlak ve canlıydı, ayrıca 
yanaklarını örten sakalı yumuşaktı ve bir yelpazeyi an
dırıyordu. Vücut hatları da yumuşaktı, demircilik ve ço
banlıktan kalma hiçbir iz yoktu, kısmen Brahmancılığın 
kısmen de tüccarlığın etkisiyle olsa gerek, dar ve biraz 
da peltemsi bir göğsü ve göbeği vardı. Ama ayakları ve 
dizleri kusursuzdu. Bu, ana öğeyi oluşturan soylu ve bil
ge bir kafaya ilave edilmiş bir vücuttu. Buna karşın 
Nanda’da vücut ana öğeyi oluşturuyordu, kafa ise yal
nızca sevimli bir eklentiden ibaretti. Kısacası her ikisi 
de çift kişiliğe bürünmüş, bazen sakallı bir çilekeş ola
rak ayaklarına kapandığı, bazen de yetişkin bir delikanlı 
olarak karşısında dimdik durduğu Tanrıça Şiva’ya benzi
yordu. 

Fakat bu genç adamlar yaşam ve ölüm, dünya ve 
ebediyet demek olan Şiva gibi tek bir varlık olmayıp tam 
tersine bu dünyada yaşayan iki ayrı varlıktılar. İkisinin de 
benlik duygusu yeterince gelişmemişti, her ikisi de pek 
çok eksik yönleri olduğunu biliyor ve farklı kişiliklerine 
rağmen bu eksikliklerini tamamlamaya çalışıyorlardı. Bı
yıklı ve zarif ağızlı Şridaman, kalın dudaklı Nanda’nın 
Krişna’yı andıran doğallığından hoşlanıyordu, bu aslında 
ötekinin de hoşuna gidiyordu, ama Şridaman’ın açık 
renk liliği, soylu başı, bilgeliği ve varlık bilgisine olan ilgi
sinin el ele ilerlemesi ve başlangıçtan itibaren kişiliğiyle 
bütünleşen düzgün ve etkili konuşması, onun üzerinde 
büyük bir etki yapıyordu. Onunla birlikte olmaktan o 
kadar çok hoşlanıyordu ki, birbirlerinden ayrılmaz iki 
dost olmuşlardı. Aslında birinin diğerine gösterdiği ilgi
de birazcık alay da vardı. Nanda arkadaşı Şridaman’ın 
şişko göbeğine, ince burnuna ve düzgün konuşmasına, 
Şridaman da Nanda’nın keçi burnuna ve halk çocuğu 
görüntüsüne gülüp için için eğleniyordu. Ancak bu tür 
içten eğlenmeler çoğu kez bir kıyaslama ve tedirginlik



13

ten ileri geliyordu, bu da benlik ve sahiplenme duygusu
na gösterilecek bir saygı demekti. Bu saygı, benlik ve 
sahiplenme duygusuyla ortaya çıkan Maya’nın istekleri
ne hiçbir şekilde zarar vermezdi. 
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