
1 
 

T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 

(HİNDOLOJİ) ANABİLİM DALI 

 

 

 

HİNT EDEBİYATINDA LANETLEME MOTİFİ 

 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

Esra GÜVENÇ 

 

 

ANKARA-2014 

 



2 
 

T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 

(HİNDOLOJİ) ANABİLİM DALI 

 

 

HİNT EDEBİYATINDA “LANETLEME” MOTİFİ 

 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

Esra GÜVENÇ 

 

Tez Danışmanı 

Prof. Dr. Korhan KAYA 

 

 

ANKARA-2014 



3 
 

T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 

(HİNDOLOJİ) ANABİLİM DALI 

 

 

 

HİNT EDEBİYATINDA LANETLEME MOTİFİ 

 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Korhan KAYA 

 

Tez Jürisi Üyeleri 

Adı ve Soyadı      İmzası 

.................................................................... ........................................ 

.................................................................... ........................................ 

.................................................................... ........................................ 

.................................................................... ......................................... 

.................................................................... ......................................... 

.................................................................... ......................................... 

 

Tez Sınavı Tarihi ..................................  



4 
 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

Bu belge ile bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış 

ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin 

gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı 

ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim.(……/……/200…) 

 

 

Tezi Hazırlayan Öğrencinin 

 

Adı ve Soyadı 

……………………………………… 

 

 İmzası 

……………………………………… 



5 
 

 

İÇİNDEKİLER 

 
KISALTMALAR   ..................................................................................................... 8 

ÖN SÖZ  ...................................................................................................................... 9 

TANIMLAR  ............................................................................................................. 11 

GİRİŞ  ........................................................................................................................ 14 

 

I. HİNT EDEBİYATINDA LANET ÖRNEKLERİ 

I.I.  Tanrılar Tarafından Yapılan Lanetler  .......................................................... 17 

I.I.1. Kubera’nın Gandharva’ya laneti ....................................................................................19   

I.I.2. Brahma’nın ifrit Kumbhakarna’yı lanetlemesi  ..............................................................20 

I.I.3. Şiva’nın Brahma’yı lanetlemesi  ....................................................................................21 

I.I.4. Parvatī’nin Gandharva’yı lanetlemesi ............................................................................22 

I.I.5. Brahma’nın Alambusha ve ona âşık olan Vasu’yu lanetlemesi .....................................24 

I.I.6. Kubera’nın Yaksha’yı lanetlemesi .................................................................................25 

I.I.7. İndra’nın Adityaşarmanı lanetlemesi .............................................................................27 

I.I.8. Kārttikeya’nın kral Kanakvarsha’yı lanetlemesi ............................................................27 

I.I.9. Şiva’nın Yaksha’yı lanetlemesi  .....................................................................................29 

 

I.II. Ermişler Tarafından Yapılan Lanetler .......................................................... 31 

I.II.1. Valmīkī’nin bir avcıyı lanetlemesi ................................................................................32 

I.II.2. Ermişin Pāṇḍu’yu lanetlemesi ......................................................................................34 

I.II.3 Vişvamitra’nın Sarasvatī’yi lanetlemesi ........................................................................35 



6 
 

I.II.4. Droṇa ve Paraşurama tarafından Karṇa’nın lanetlenmesi .............................................36 

I.II.5. Ermiş Maitreya’nın Duryodhanayı lanetlemesi ............................................................38 

I.II.6. Vişvamitra’nın Rambhā’yi lanetlemesi ........................................................................41 

I.II.7. Kaṇva’nın Praṇa’yı lanetlemesi ....................................................................................42 

I.II.8. Durvāsas’ın Sambhā’yı lanetlemesi ..............................................................................43 

I.II.9. Durvāsas’ın İndra’ya laneti ...........................................................................................44 

I.II.10. Vasishtha’nın Gandharva’yı lanetlemesi ....................................................................46 

I.II.11. Narada’nın Audumbari’yi lanetlemesi ........................................................................47 

I.II.12. Ermişin oğlunun kral Parikshit’e laneti ......................................................................48 

I.II.13. Agastya’nın İndrayumna’ya laneti ..............................................................................50 

I.II.14. Ermişin Sauviralar kralına laneti .................................................................................52 

I.II.15. Durvāvas’nın Şakuntala’ya laneti ...............................................................................53 

I.II.16. Gautama’nın İndra’ya laneti .......................................................................................56 

I.II.17. Bir ermişin Aşokadatta’ya laneti .................................................................................58 

I.II.18. Ermiş Agryatapas’ın Vidyadhara’ya laneti .................................................................59 

I.II.19. Ermişin Vidyadhara’ya laneti .....................................................................................60 

I.II.20. Çyavana’nın İndra’ya laneti ........................................................................................61 

 

I.III. Mitolojik Varlıklar Tarafından Yapılan Lanetler ...........................................63 

I.III.1.  Vṛnda’nın Vishṇu’yu lanetlemesi ...............................................................................65 

I.III.2. Bir Apsaras’ın Tilottama’ya laneti ..............................................................................66 

I.III.3. Dört göksel yaratığın prense laneti ..............................................................................69 

I.III.4. Göksel bir yaratığın başka bir göksel yaratığa laneti ...................................................72 

I.III.5. Vidyādhara olan babanın oğluna laneti .......................................................................73 

I.III.6. Bir Vidyādhara’nın babası tarafından lanete uğraması ................................................74 

I.III.7. Kuyunun içinden çıkan yılan, aslan, kuş ve kadının uğradıkları lanetler ....................76 

I.III.8. Tumburu’nun Pururavas’a laneti .................................................................................78 



7 
 

 

I.IV. Sıradan İnsanlar Tarafından Yapılan Lanetler  ........................................... 82 

I.IV.1. Ermişin oğullarının bir kralı lanetlemesi .....................................................................83 

I.IV.2. Damayantī’nin tanrı Kali’yi lanetlemesi .....................................................................84 

I.IV.3. Damanyantī’nin bir avcıyı lanetlemesi ........................................................................84 

I.IV.4. Bir tüccarın anne-babası tarafından lanete uğraması ...................................................85 

 

 

SONUÇ  ................................................................................................................................88 

KAYNAKÇA  ......................................................................................................................96 

ÖZET  ...................................................................................................................................99 

ABSTRACT. ......................................................................................................................100 

अमूर्त .....................................................................................................................................101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

KISALTMALAR 

 

a.g.e Adı geçen eser. 

a.g.m Adı geçen makale. 

AÜ Ankara Üniversitesi. 

Bkz. Bakınız. 

Çev. Çeviren.  

DTCF Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. 

s. Sayfa. 

vb. Ve benzeri. 

Yay. Yayınları.  

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ÖN SÖZ 

 

Ders dönemimde ödevlerimi yaparken sürekli karşılaştığım ve ilerde makale 

olarak yazmayı planladığım lanet motifi hep incelemek istediğim bir konu idi. Tez 

dönemine geldiğimde ise danışman hocamla sürekli düşündüğümüz ama bir türlü 

karar veremediğimiz zamanlar oldu. Aslında dilbilim alanında bir çalışma yapmak 

istiyordum ancak dilbilim alanındaki yetersizliğimden dolayı çalışma yapamadık. Bu 

süreçte aklıma bir anda makale yazmayı planladığım öykülerde geçen lanet konusu 

geldi. Ancak lanet motifi geçen iki öykü bulmuştum. Ben de bu fikri danışman 

hocamla paylaştım ve Hint edebiyatının tüm eserlerinde taramaya başladım. Her 

taradığım eserde daha farklı lanetlere rastlıyordum. Belli başlı eserlerdeki lanetleri 

topladım ve seminer ödevi olarak sundum. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktı ve ben 

çok mutlu oldum. Başlarda üzülsem de şimdi çok doğru yönlendirildiğimi anlıyorum. 

 

Fikirleri ve engin bilgisiyle bizleri her zaman çok iyi yönlendiren, eserleriyle 

yön gösteren, o kadar ders yükü ve kendi çalışmaları olmasına rağmen vakit ayıran, 

hata yapsak bile büyük bir sabır gösteren, maddi ve manevi yardımlarını 

esirgemeyen danışman hocam, Prof. Dr. Korhan KAYA’ya sonsuz teşekkürlerimi 

sunuyorum.  
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Bölümümüzün değerli hocalarından olan ve zaman zaman kendisinin 

fikirlerinden de çok yararlandığım, hoşgörüsü ve sonsuz sabrıyla Prof. Dr. H. Derya 
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Ayrıca bölümümüz asistanı olan ve tez bitmeyecek dediğim günlerde beni 
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Her daim yanımda olan, yaptığım çalışmalara uzak olsa bile her zaman maddi 

manevi desteğini esirgemeyen hafta sonları ve tatillerde bile fakülteye çalışmaya 

gitmemi hep anlayışla karşılayan eşim Eren GÜVENÇ’e teşekkürlerimi sunuyorum.  

 

Son olarak AÜ DTCF Kütüphanesi çalışanlarının kitap konusundaki büyük 

yardımları için, zaman zaman sohbetlerimiz de tez konumu konuştuğum ve fikirlerini 

paylaşmakta tereddüt etmeyen DTCF’de çalışan asistan arkadaşlarıma da 

teşekkürlerimi sunuyorum.  
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TANIMLAR 

 

èGVEDA: 

1028 ilahi (sūkta) ve 10 kitaptan (maõḍala) oluşur. İlahileri ermişler 

tarafından yazıldığına inanılan Hinduların kutsal kitapları olarak bilinirler. İndra, 

Agni, Soma, Varuna gibi pek çok tanrıya sunulmuş ilahiler içerir. Bu ilahilerde 

Gāyatrī, Anushṭup, Trishṭup ve Cagatī gibi şiir ölçüleri kullanılmıştır.  

 

PURᾹṆA: 

“Purāṇa” sözcüğü ile aslında “Purāṇam ākhyānam” (eski anlatım) kastedilir. 

Eski edebiyat içinde, Brahmaṇalar’da, Upanishadlar’da ve Buddhist metinlerde 

sözcüğü genellikle İtihāsa ile birlikte görürüz. Ancak “İtihāsalar ve Purāṇalar” (veya 

İtihāsapurāṇa) eskiden beri böyle adlandırılsalar da, az çok elimize ulaşan destanlar 

ve Purāṇalar kadar gerçek kitaplar oldukları anlamına gelmezler. Bazı Purāṇalar’da 

konu, önemli görülen başka şeyler üzerine kaydırılabilir. Genellikle Vishṇu ve Şiva 

inançları üzerine bilgiler verilir. Kastların ve Ᾱşramaların hakları ve görevleri 

anlatılır. Brahman törenleri ve özellikle düzenlenen bayramlardan (vratalar) 

bahsedilir. Sık sık Sāṃkhya ve Yoga felsefesiyle ilgili kısımlar geçilir.  
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MAHᾹBHᾹRATA: 

100.000 beyit ve 18 bölümden oluşur. Hintliler’in büyük destanlarından 

biridir.  Ermiş Vyāsa tarafından yazıldığı tahmin edilmektedir. Konusu taht 

kavgasıdır. Dhṛtarāshṭra’nın 99 oğlu ve bir kızı vardır. Kardeşi Pāṇḍu’nun oğullarına 

tahtı kaptırmamak için çeşitli tuzaklar kurarlar. Destanda bu tuzakların ve Pāṇḍu 

oğullarının başlarına gelen olaylar ve büyük Bhārata savaşı anlatılmaktadır.  

 

RᾹMᾹYAṆA: 

24.000 beyit, 7 bölümden oluşur. Hintlilerin büyük destanlarından biridir. 

Ermiş Vālmikī tarafından yazıldığı tahmin edilmektedir. Rāma’nın hayatını ve yine 

taht kavgası sonucu ortaya çıkan entrikaları anlatan bir destandır. Üvey annesi 

tarafından sevilmeyen Rāma yine üvey annesi yüzünden ormana sürgüne gider. 

Rāma sürgündeyken karısı Sītā kaçırılır. Ormandaki yaşamı boyunca savaşan 

Rāma’nın ifrit Rāvaṇa’yı öldürmesi anlatılmaktadır.  

 

BHᾹSA: 

Ne zaman yaşadığı tam olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık MS 1.-3. yüzyıl 

arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. İlk Hindu şair olarak kabul edilir. Bilim 

adamları tarafından on üç eseri olduğu bilinmektedir. Bunlar; Svapnavāsavadattam 

(Vāsavadatta Rüyada), Praticnāyaugandharāyaṇam (Yaungandharayana’nın Sözü), 

Avimāraka (Koyun Katili), Daridra Çārudattam (Fakir Çarudatta), Pratimānātakam 

(Heykel Oyunu), Abhishekanāṭakam (Taç Giyme), Pañçarātram (Beş Gece), 

Dūtavākyam (Elçilik), Madhyamavyāyogaḥ (Ortanca Oyunu), Dutaghaṭotkaçam 
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(Elçi Ghatotkaça), Karṇabharam (Karṇa’nın Görevi), Urubhaṅgam (Kırık Kalça) , 

Balaçaritam (Çocuğun İşleri). 
1
 

 

KᾹLİDᾹSA: 

MS 4. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Yaşamı hakkında fazla bilgi 

yoktur ancak hayatı ile ilgili bazı efsaneler anlatılır. Tıpkı diğer Sanskrit yazarları 

gibi Kālidāsa’nın eserlerinin konusu tarih, mitoloji ve dinseldir. Onun devrinde dram 

ve şiir ön plana çıkmıştır. Aynı isimde yaşayan kişilerin olması biraz karışıklığa 

sebep olsa da gerçek Kālidasā’ya yedi eser mal edilir. Bunlar;  Abhicnāna Şakuntalā, 

Vikramorvaşīya, Mālavikāgnimitra, Raghuvaṃşa, Kumārasaṃbhāva, Meghadūta, 

Ṛtusamhāra’dır.
2
 

 

KATHᾹSARİTSᾹGARA: 

Yazarı Somadeva olup eser Türkçe’ye Korhan Kaya tarafından “Masal 

Irmaklarının Okyanusu” adıyla çevrilmiştir. Hint masal edebiyatı içinde önemli bir 

yere sahip olan eser 22.000 beyitten oluşmaktadır. Keşmirli bir yazar olan Somadeva 

eserin yazılış tarihin yaklaşık 1070 yılına tarihlendirmiştir. Hint masal edebiyatının 

en önemli eserlerinden biridir. Eserde masal içinde masal anlatılır. Bu yüzden masal 

sayısı oldukça fazladır ve yaklaşık 350 masaldan oluştuğu tahmin edilmektedir.  

 

 

                                                           
1
 Korhan Kaya, Okyanusun Kıyısında, İmge Kitabevi, Ankara, 2003, s:139-141. 

2
 A.g.e. s: 164.  
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GİRİŞ 

 

Hint edebiyatında birbirinden farklı çok sayıda motif vardır. Bunlardan 

bazıları “Kuğu Kızlar”, “Havada Uçma” “İşaret Dili”, “Kadın İffetsizliği”, ve 

“Merhamet Motifi” gibi motiflerdir.  Bu motifler edebi anlatımın gizli birer şifresi 

gibidirler. Bu motiflerin kullanılması ait olduğu toplumun edebiyatına sanatsal 

zenginlik ve derinlik katar. Yani sadece söylenmek istenenin çeşitli yollarla ima 

edilmesi sanatsal bir gereksinimin sonucudur. Ancak belki de bu durumun en ilgi 

çekici yanı aynı motiflerin farklı toplumların edebiyatlarında benzer betimlemeler 

aracılığıyla kullanılmasıdır. İşte bu durum sosyal ve kültürel açıdan ait olduğu 

kültürün şifresi olan motifleri kültür bilim açısından önemli kılar. Zira bu şifreler 

çözüldüğü zaman toplumların sosyal yapı taşları daha iyi anlaşılmakta, aynı zamanda 

eseri oluşturan kişinin ne demek istediği de daha kısa ve daha çarpıcı bir yoldan 

ortaya çıkmaktadır. Biz de çalışmamızda Hint edebiyatının farklı dönemlerine ait 

olan edebi eserlerde farklı varyantlarıyla yer alan lanet motifinin incelemesini 

yapmaya çalışacağız. Zira lanet motifi zengin Hint Edebiyatı içerisinde sıkça işlenen 

bir konu olarak araştırılmaya ihtiyaç duyulan bir konudur.    

 

Lanetler yoluyla çok az da olsa toplumun duyuş ve düşünüş tarzını 

yakalayabilmekteyiz. Eden tarafın üstün olduğunu gösteren lanet, insanların hayal 

gücünü ortaya çıkarttığı kadar toplumsal statülerini anlamamızı da sağlamaktadır. 

Tanrılar güçlü oldukları için gazaba geldiklerinde lanet okumaları nispeten normal 

karşılanabilir. Ancak ermişlerin tanrılara lanet okumaları ve bu lanetin yerini bulması 
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alışıldık bir durum değildir. Ama Hint insanı duygu ve düşüncelerini bu tür mitolojik 

şifrelerle ifade etmiştir. Hint’te yarı tanrısal canlılar ve insanlarda birbirlerine lanet 

okurlar. Bu lanet, lanete uğrayanların tüm yaşamlarını etkileyecek aynı zamanda, 

belirleyecek nitelikte ve güçtedir.  

 

Lanet, Arapça kökenli bir sözcüktür ve şu anlamlara gelir:  1. Tanrı'nın sevgi 

ve ilgisinden yoksun olma, beddua. 2. sf. Kötü, berbat, çok kötü. 3. ünl. Bir ilenme 

sözü. Beddua ise, Farsça bed ‘kötü’ ile Arapça dua ‘yakarma’ kelimelerinin 

birleşiminden oluşmuştur.
3
 Birinin kötü duruma düşmesini gönülden isteme anlamına 

gelen deyimlere verilen isimdir. 
4
 Türkçe’de ilenmek sözcüğüyle karşılanır. 

 

Bu kavramı anlatmak için ülkemizde çeşitli yörelerde kullanılan; ‘ilenç, ilenti, 

ilinç, inkisar, intizar, kargış, karğış, karış, karkış, karnıkara, karvuş, lanet’ gibi başka 

sözcükler de vardır.
5
  

 

Toplumun maddi ve manevi kültürünü, inanç ve değer yargılarını yansıtan 

beddualar, uğradığı haksızlıklarla başa çıkamayacağını anlayan, acı çeken, çaresiz 

veya zulüm görmüş insanın, kendisini rahatlatmak amacıyla söylediği kötü düşünce 

ve dilekleri kapsar. Beddua eden kişinin duyguları bazen o kadar güçlü olur ki, çeşitli 

ad ve deyim aktarmalarına, mecaz ve argo kullanımlarına başvurarak özgün 

                                                           
3
Arapça’daki dua ve beddualar konusunda Prof. Dr. M. Faruk Toprak’ın “Klasik Arapça ’da 

Kullanılan Bellibaşlı Dua, Beddua ve Temenniler” başlıklı makalesine bakılabilir.  
4
 Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, 10. Basım, Ankara, 2009, s:231 

5
 Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, TDK Yayınları, I-XII. Cilt, Ankara, 1963-1982, 

s:2660-2661; 2519-2520. 
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söyleyişler yaratır. Dualara oranla çok daha zengin bir söz dağarcığı olan beddualar 

da, kimi zaman uyak, ses yinelemeleri ve ikilemelerden yararlanılması da ifadeyi 

güçlendirmektedir.
6
  

Sanskrit edebiyatında ise ad ve deyim aktarmaları, mecaz ve argo 

kullanımlarına yer verilmez, lanet okuyan doğrudan bir cümleyle lanetini okur. Lanet 

için şāpa sözcüğü kullanılır. Dilbilim profesörü Doğan Aksan konuyu şöyle ele 

almıştır. “Bilindiği gibi, Türkçe’de ‘gözü kör olsun!’ tam bir ilenmedir. Bunu bir 

kimse için kötü bir dilek, bir beddua olarak kullanırız; temelde, bir insan için 

kullanılmak üzere oluşturulmuş bir kalıp sözdür. Ama ‘Paranın gözü kör olsun, şimdi 

bir Avrupa gezisi yapamaz mıydık?’ gibi bir kullanımda bu kalıp söz bir ilenme 

olmaktan çıkar, içinde bulunulan duruma hayıflanma, hatta çok istenen bir şeyi elde 

etmeye engel olan bir nesne bulunduğunu belirtmek için söylemiştir.”
7
 Anlambilim 

açısından konuyu incelediğimiz de ise, Hint edebiyatı ürünlerinde değişik bir anlam 

ve kullanım söz konusudur. Kişinin cezası tek bir cümlede verilmek istenmiştir.  

Hint edebiyatındaki lanet motifi incelemesi izleyen sayfalardaki (17, 31, 63, 

82. sayfalar) listelere göre yapılmıştır.  

 

 

 

 

                                                           
6
 Doğan Aksan, Türkçenin Gücü, Bilgi Yayınevi, 2. Basım, Ankara, 1990, s:165-172. 

7
 Doğan Aksan, Anlambilim, İlgili Alanlar ve Türkçe, A.Ü. Tömer Dil Dergisi, Sayı 16, Ankara, 

1994, s:119.  
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I.HİNT EDEBİYATINDA LANET ÖRNEKLERİ 

 

Tanrılar Tarafından Yapılan Lanetlerle İlgili Öyküler 

1) Kubera’nın Gandharva’ya olan laneti. 

2) Brahma’nın ifrit Kumbhakarna’yı lanetlemesi. 

3) Şiva’nın Brahma’yı lanetlemesi. 

4) Parvatã’nin Gandharva’yı lanetlemesi. 

5) Brahma’nın Alambusha ve ona âşık olan Vasu’yu lanetlemesi. 

6) Kubera’nın Yaksha’yı lanetlemesi. 

7) İndra’nın kral Adityaşarman’ı lanetlemesi. 

8) Kārttikeya’nın kral Kanakvarsha’yı lanetlemesi.  

9) Şiva’nın Yaksha’yı lanetlemesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

I.I. Tanrılar Tarafından Yapılan Lanetler 

 

Tanrıların laneti karşılaştığımız en önemli lanet motifidir diyebiliriz. Çünkü 

evrenin en güçlü varlıkları olan tanrıların sözleri kişinin kaderini belirler. Bir kişi 

ermiş olmak için çile çeker. Bu süreçte tanrılara ibadet eder. Eğer bu tanrıların 

hoşuna giderse ve onları yeteri kadar mutlu ederse ona ermiş olma lütfu verilir. 

Tanrılara saygısızlık yapılması ya da itaatsiz bir davranış sergilenmesi sonucu tanrı 

öfkelenir. Bu durumda ise ya lanet okuyarak ya da o kişinin elindeki gücünü alarak 

cezalandırırlar. Hinduların kutsal kitabı olan ègveda da ise durum biraz daha 

farklıdır. ègveda ilahi bilgileri verdiği için genellikle tanrıların özelliklerinden 

bahsedilir. Bu ilahileri yazdıklarına inanılan ermişler ise, tanrıların güçlerini ve neler 

yapabileceklerini anlatır. O dönemde yaşayan insanların kültürleri ve dini inanışları 

hakkında bilgiler verir. ègveda’da lanetin geçtiği yer Brahmanaspati
8
 (1,18:3) ye 

atfedilen ilahidir:  

मा नः शंसो अररुषो धूरर् तः प्रणङ मर्त्तस््। 

रक्षा णो ब्रहमणस्पर्े  ॥ 9 

mā naḥ şaṃso ararusho dhūrtiḥ praṇaṅa martyasya 

rakshā ṇo brahmaṇaspate. 

“Ey Brahamanaspati, düşmanların lanetinden ve ölümlülerin saldırısından bizi 

koru.”  

                                                           
8
 Duaların efendisi anlamına gelen bir tanrıdır. Ona Bçhaspati’de denir.  

9
 ègveda-Saühita, (Sanskrit Metin), Vasant Şripad Satavalekar, Mumbai, 1957. s:9. 
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Burada lanet herhangi bir kişiye yapılmamıştır. Olası bir lanetten tanrının 

koruması istenmiştir. Çünkü Brahmanaspati’nin koruyucu özelliği vardır. Dindar 

kişileri tüm tehlikelerden korur ve onlara zenginlik verir.  Aynı zamanda tanrılarla 

insanlar arasında bir tür arabulucudur. Belki de bu yüzden ölümlülerin saldırısından 

koruması istenmiştir.  

 

ègveda’da tanrının koruyucu özelliğinden bahsettikten sonra, Ràmayaõa 

destanında geçen iki öykü, tanrılar tarafından yapılan lanet örneklerine rastladığımız 

yerlerden biridir. İlk öykü de tanrı tarafından lanetlenmiş bir göksel varlığın ormanda 

Ràma ile karşılaşması sonucu laneti son bulur. Nasıl lanetlendiği konusunda destanda 

herhangi bir bilgi yoktur ancak lanetin nasıl sona ereceği konusunda bilgi vardır.  

 

1) Ràma, Sãtà ve Lakshmana ormanda iken, insan yiyen cadı ruhlar da 

ormandadır. Bunlardan biri olan Viradha karşılarına çıkar ve ‘siz bu kadınla birlikte 

ne hakla ormanıma giriyorsunuz, çilekeş gibisiniz, ama elinizde de silah var?! Bu 

orman benimdir, bu kadın da benim olacak ve ikinizin kanını içeceğim’ diyerek 

meydan okur.  Ràma keskin oklarını çıkarıp onu öldürmeye çalışır. Korkunç kavga 

bir süre daha devam eder. Sonunda Viradha öleceğini anlar ve gerçeği açıklar. 

Viradha aslında Kubera
10

 tarafından lanetlenmiş bir Gandharva’dır.
11

 Eğer ölümü 

Rāma'nın elinden olursa lanetten kurtulup cennetteki yerini alabilecektir. İşte şimdi 

                                                           
10

 Zenginlik tanrısıdır.  
11

 Yarı tanrısal ve yarı insan özelliği taşıyan göksel yaratıklardır. 
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ölmek üzeredir ve bunun için Rāma'ya teşekkür eder. Lanetin kalkması için ormanda 

Ràma’yı çok aramıştır. Ràma ile karşılaşınca, ona bilerek savaş açmıştır. Güçlü 

Ràma tarafından öldürüldüğünde laneti kalkar. (Araõya Kàõóa, 4) 
12

 

 

 2) Rāvana ile Rāma’nın büyük savaşında olağanüstü bir olay gerçekleşir. 

Rāma, yayını eline aldığında bir dev görür. Daha önce hiç böyle bir şey görmeyen 

Ràma, Vibhãshaõa’ya başında tacı olan bu dağ gibi yaratığın kim olduğunu sorar, 

Vibhãshaõa da anlatır: “O, bilge Vişrava'nın ünlü oğlu, Yama ve İndra'yı yenen 

Kumbhakarna'dır. Bu büyüklükte başka bir ifrit daha yoktur. O, pek çok Dānava'yı, 

Yaksha, Gandharva, Vidyādhara, Kinnara ve yılanı bozguna uğratır. Doğuştan 

güçlüdür. Daha bebekken bile, acıktığında binlerce canlıyı yer. Tanrı İndra bu 

durumdan rahatsız olur ve şimşeğiyle onu çarpar. Kumbhakarna öfkeyle, fili 

Airavata'nın ağzından dişini çekip onu İndra'nın göğsüne sapladığında tanrılar ve 

ermişler bu durumdan büyük endişe duydular. İndra onu Tanrı Brahma'ya şikâyet 

eder. Onun canlıları yediğini, tanrılara saldırdığını, çile yerlerini bozup başkalarının 

kadınlarını kaçırdığını söyler. Brahma ona, bir ölü gibi uyuma cezası verir. Rāvana 

araya girerek laneti yumuşatır ve Brahma verdiği cezayı “altı ay uyuma, bir gün 

uyanık kalma” biçiminde değiştirir. Koca ağzıyla bir günde dünyaları yutan bu 

yaratığı Rāvana senden korktuğu için onu uyandırdı.” Vibhãshaõa'nın sözlerini 

dinledikten sonra Ràma da ordusuna emirler vererek önlemini alır. (Yuddha Kàõóa, 

61) 
13

  

 

                                                           
12

 Ràmàyaõa (Çev. Korhan Kaya), İmge Kitabevi Yayınevi, Ankara, 2002, s:110.  
13

 A.g.e,  s:212.  
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Skanda Puràõa’da çok fazla karşımıza çıkmayan motiflerden birine rastladık. 

Tanrılar genellikle hata yapan birine ceza vermek amacıyla kendisinden aşağı 

konumda olan birine lanet eder. Ancak burada hata yapan bir tanrıdır. Adaleti ve 

doğruluğu savunan tanrılar -lanet edilen tanrı bile olsa- bu kişiye hak ettiği cezayı 

verir. Bir tanrının diğer bir tanrıya ettiği lanet öyküsü ise şöyledir: 

3) Bir gün ermişler toplanıp, Såta
14

’dan dört yüzlü tanrının nasıl lanete 

uğradığını ve daha sonra bu lanetten nasıl kurtulduğunu sorarlar. Såta’da onlara bir 

öykü anlatır. Vakti zamanında Brahmà ve Vishõu kendi aralarında övünürler. Kimin 

daha iyi bir tanrı olduğunu kanıtlamaya çalışırlar. Onlar böyle tartışırken aralarında 

bir anda kocaman Liïga
15

 belirir. Brahmà ve Vishõu hayretler içerisinde Linga’ya 

bakakalırlar. Bu sırada gökten bir ses işitilir. Tanrı Şiva, Linga’nın başlangıcının ve 

sonunun olmadığını sonsuz bir büyüklükte olduğunu söyler. Orada bulunan diğer 

tanrılarda Şiva’nın bu dediklerini onaylarlar. Vishõu ise Varaha
16

 formuna girerek 

denizin altına iner ve Liṅga’nın başlangıcını aramaya başlar. Bulamayıp geri 

döndüğünde ise, Şiva’ya haklı olduğunu başlangıcının ve sonunun olmadığını söyler.  

Sonra Bràhma gelir ve Liṅga’nın başlangıcını gördüğünü söyler. Bu asılsız 

sözcükleri tekrar eder durur. Şiva Brahmà’nın ve Vishõu’nun sözlerini duyar ve 

gülmeye başlar. Brahmà’ya dönüp şöyle der:  

“Ey dört yüzlü Tanrı, benim önümde asılsız şeyler söyledin. Bu dünyada hiçbir 

zaman hiçbir yerde sana kimse tapmayacak.” 

                                                           
14

 Genellikle Puràõaları anlatırken karşımıza çıkan bir ermiştir. Ermiş Vyasa’nın öğrencisi olduğu 

bilinir.  
15

 Tanrı Şiva’nın cinsel organıdır.  
16

 Vishõu’nun on avatàrasından biridir. Domuz anlamına gelir. Domuz kılığında toprağı delerek deniz 

altında gizlenir.  
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Sonra Vishõu’ya doğru bakar ve şöyle der:  

“Ey Hari, bundan hiç şüphen olmasın ki, sen doğruyu söylediğin için sana 

benimle eş değerde tapınılacak.”  

Bunun üzerine Brahmà çok üzülür ve Şiva’dan affetmesini diler. Brahmà’yı 

yatıştırmak için Şiva’da Gandhamadana dağına gitmesini söyler. Söylediği asılsız 

sözlerden dolayı günahlarından sadece orada arınabileceğini anlatır. 
17

 

 Somadeva’nın Kathāsaritsāgara adlı eseri, her türden lanet motifini barındırır. 

İlk lanet öyküsü tanrılar tarafından yapılan lanet örneğine girmektedir. Görmeye 

alışık olduğumuz bu motif, bir tanrıça tarafından Gandharva’ya yapılır. Cezası 

ölümlü olma cezasıdır. Genellikle Gandharvalara yapılan lanetler bu motifi içerir. 

Hepsinin ölümlü olarak dünyaya yeniden gelmesi dilenir. Lanet ile başlayan bu eser 

aslında öyküyü etkilemiştir. Lanetin bitmesi için bir şart koşulur. Bu şartla öykünün 

yayılması istenir.  Bir yandan da diğer olaylar gerçekleşir. Bu yüzden bu köklü eser 

sürekli iç içe alt öykülerini barındırır. Tanrı Şiva’nın eşi Tanrıça Parvatã’nin 

öfkesiyle başlayan bu öykü ise şöyledir: 

 

4) Zamanın birinde Tanrı Şiva, eşi Tanrıça Pàrvatã’nin dualarından çok hoşnut 

kalır. Şiva onun yanına gelip, seni mutlu etmek için ne yapabilirim? diye sorar. 

Tanrıça bunun üzerine bana yeni ve güzel bir öykü anlatabilirsin der. Şiva ona bir 

öykü anlatır ancak eşi bu öykü karşında çok etkilenir ve sinirli bir şekilde tekrar daha 

güzel bir öykü anlatmasını ister. Şiva’da anlatacağı öyküyü kimsenin duymaması için 

                                                           
17

 G. V. Tagare, Skanda Purana, III Cilt, Motilal Banarsidass, 1996, Delhi, s:91-96. 
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kapıya Nandin’i
18

 koyar. Ganaların başı olan Pushpadanta ortada hiçbir sebep 

yokken içeri girer ve Şiva’nın anlattığı Vidyadhalar’ın olağanüstü maceralarından 

oluşan yedi öykünün hepsini duyar. Pushpadanta öyküden çok etkilenir ve görevi 

kapı beklemek olan eşi Caya’ya anlatır. Öykülerden fazlasıyla etkilenen Caya’da 

dayanamayıp öyküyü Tanrıça Pàrvatã’ye anlatır. Pàrvatã, çok sinirlenerek, eşi Şiva’ya 

sen bana kimsenin bilmediği bir öykü anlatmamışsın, onu Caya biliyor? der. Şiva 

gerçeği araştırıp, Pushpadanta’nın içeri zorla girdiğini öyküyü duyup gidip eşine 

anlattığını öğrenir.  

 

Tanrıça tüm bu gerçekleri duyunca daha fazla sinirlenir ve Pushpadanta’yı 

çağırtır ve ona şöyle lanet eder:  

एकान्र्सुखिनो देवा मनुष््ा रनर्त्दःुखिर्ाः  

ददव््मानुषचषे्टा र्ु परभागे न हाररनी 19 

ekāntasukhino devā manushyā nityaduḥkhitāḥ, 

divyamānushaçeshṭā tu parabhāge na hārinī. 

“Seni gidi itaatsiz hizmetkâr, bir ölümlü haline gelesin.” 

Tanrıça ona yardımcı olan Gana Màlyavàn’a da lanet okur. O ikisi Caya ile 

beraber tanrıçanın ayaklarına kapanırlar ve lanetin ne zaman biteceğini sorarlar. 

                                                           
18

 Şiva’nın öküzü. 
19

 Somadeva, Kathasaritsagara, (Sanskrit Metin), P. Durgàprasàd ve K. Pàndurang Parab, 

Nirnayasagar Press, Bombay, 1930, s:2. 



24 
 

Şiva’nın karısı şöyle der: ‘Kubera tarafından bir lanet sonucu Pişaça
20

 haline 

getirilmiş, Supratàka adında bir Yaksha
21

 var. O, Kànabhåti adıyla Vindhya 

ormanlarında yaşamaktadır. Onunla karşılaştığınız zaman ona kökeninizi hatırlatıp 

bu öyküyü anlatın. Bu olduğu zaman sen Pushpadanta, lanetinden kurtulacaksın. 

Màlyavàn bu öyküyü Kànabhåti’den işittiğinde Kànabhåti kurtulacak ve sen 

Màlyavàn, sen de onu etrafa yaydığın zaman lanetten kurtulacaksın.’ Bunu 

söyledikten sonra Tanrıça Pàrvatã ortadan kaybolur. (Kathàpãtha, I)
22

 

Kathāsaritsāgara’nın ilk lanet örneğindeki göksel yaratığa lanet motifinden 

biraz farklı olarak, bu öyküde lanetin ne zaman sona ereceği belirlenmemiştir. 

Oysaki bir önceki öykü de Şiva anlattığı öykünün yayılmasını istemiş ve öykü 

yayılana kadar lanetin bitmeyeceğini söylemiştir. Bu öyküdeki göksel yaratığa ise 

sonsuza kadar ölümlü olma cezası verilmiştir:  

5) Tanrı İndra, Tanrı Brahmā’yı ziyaret etmek için onun sarayına gider. 

Vidhūma adlı bir Vasu
23

 da onunla birlikte gelir. Onlar oradayken Alambushā adlı 

bir Apsaras da Brahma’yı görmeye oraya gelir ve o anda esen bir rüzgârla elbisesi 

havalanır. Bunu gören bir Vasu aşkla çarpılır; Apsaras da onun bu durumundan 

etkilenip belli eder. Lotustan doğan tanrı Brahma yüzünü İndra’ya çevirince, İndra 

bunun ne anlama geldiğini anlar. Brahma öfkeyle ikisine de lanet eder:  

 

                                                           
20

 Kötü ruh grubudur. İğrenç ve kana susamış canavarkar olup vahşi ortamlarda gezinirler.  
21

 Zenginlik tanrısı Kubera’nın hizmetçileridir. Doğaüstü bir yaratık grubudur.  
22

 Somadeva, Kathàsaritsàgara (Çev. Korhan Kaya), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul,2011, s:4-7.  
23

 Özellikle parlaklığı olan tanrıların ortak adıdır. Örneğin, Adityalar, Marutlar, Aşvinler, İndra, 

Ushas, Rudra, Vayu, Vishnu, Şiva, Kubera vs. 
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 “Siz iki utanmaz yaratık, ölümlülerin dünyasında doğasınız ve orada erkek ve 

kadın olasınız.” (Kathàmukha, IX)
24

 

 

   Bu öyküde lanet önceden edilir. Ancak bu lanet bir olayla sınırlıdır. Lanetin 

bitmesi için ermişi baştan çıkaran göksel yaratığın öyküsü şöyledir:  

 

6) Ermiş Şridatta yolda giderken Ganj nehrinin ortasında Şans Tanrıçası gibi 

görünen ve akıntıyla sürüklenip giden bir kadın görür. Bahuşalin’den ve diğer beş 

arkadaşından ayrılıp kadını kurtarmak için suya dalar. Onu saçlarından yakaladıysa 

bile kadın suyun dibine batar o da peşinden dibe doğru sürüklenir. Epeyce bir dibe 

battıktan sonra aniden görkemli bir Şiva tapınağı görür. Ancak etrafta ne su ne de 

kadın vardır.
 
Yorgunluk ve hayretle bu muhteşem görüntüye bakar. Kutsal hayvanı 

öküz olan tanrıya tapındıktan sonra geceyi tapınağın güzel bahçesinde geçirir. 

Sabahleyin kadınlara ait güzelliklerle donanmış kadının tanrı Şiva’ya tapınmak üzere 

oraya geldiğini görür. Tapındıktan sonra ay yüzlü güzel evine gider ve Şridatta da 

onu izler. Kadının sarayı tanrıların şehri gibi görkemli olduğunu görür. Kadın 

kendini beğenmiş bir edayla hızlıca saraya girer. Zarif kadın adama seslenmeye 

tenezzül bile etmeden, evin iç kısmındaki binlerce kadının beklediği bir odadaki 

sedire oturur. Şridatta da onun yanına oturur. Derken kadın ağlamaya başlar. 

Gözyaşları ardı arkası kesilmeden akarken, Şridatta’nın kalbi cız eder ve ona şöyle 

der: 

 

                                                           
24

 A.g.e, s:59.  
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 “Kimsin sen ve üzüntünün sebebi nedir? Söyle bana güzel kadın, belki onu 

giderebilirim.”  

 

Kadın isteksizce konuşur:  

 

“Biz Daitya kralı Bali’nin bin torunuyuz. Ben hepsinin en büyüğüyüm ve 

adım Vidyutprabha’dır. Vishõu büyükbabamızı uzun bir esarete mahkûm etti ve 

babamızı da bir güreş karşılaşmasında öldürdü. Onu öldürdükten sonra bizi 

şehrin dışına koydu ve şehrin kapısına bir aslan bırakarak içeri girmemize engel 

oldu. Aslan orayı korudukça biz de kederimizden kahrolduk. Bu aslan aslında 

Kubera’nın ilenmesi sonucu dönüşüme uğramış bir Yaksha’dır ve lanet kuralına 

göre bir ölümlü onu yenerse lanet sona erecektir. Bunları şehre nasıl 

gireceğimizi sorunca, lütfedip Vishõu söylemişti. Ey yiğit kişi, düşmanımız olan 

aslanı yen. Seni o yüzden ayartıp buraya kadar getirdim. Onu yendiğin zaman 

ondan Mriganka adında bir kılıç kazanacaksın ve bu sayede bir kral olup tüm 

dünyaya hükmedeceksin.” 

 

 Şridatta bu işi kabul eder ve sabah olunca Daitya kadınları önüne katıp o 

şehre gider. Orada kibirli aslanla güreş tutup onu yener. Aslan yenilince 

üzerindeki lanet gider ve bir insana dönüşür. Üzerindeki laneti kaldırdığı için 

ona şükranla kılıcını verir ve ortadan kaybolur. Asura kız da kederinden 

kurtulur. (Kathàmukha, X)
25

 

 

                                                           
25

A.g.e, s:65.   
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     Bu motifte tanrının ne bir tanrıya ne de bir göksel yaratığa laneti vardır. 

Şimdiye kadar karşılaştığımızdan farklı olarak krala edilen lanet motifi vardır. 

Fakat lanetin sonunda bir de toplumsal bir mesaj verilmek istenmiştir. Öykü ise 

şöyledir: 

          

        7) Bir gün Tanrı İndra zenginlik tanrısının yanına gelir. İndra’nın geldiğini 

gören herkes ona hürmetle saygı gösterirler. Ancak içlerinden Adityaşarman 

başka bir şey düşündüğü için İndra’ya gereken saygıyı göstermez. Bu da tanrının 

çok zoruna gider ve ona hemen bir lanet okur. ‘Defol, aptal’ diyerek onu kovar 

ve dünyaya gönderir. İndra’yı sakinleştirmek için ona yalvarmalarına rağmen 

laneti geri almaz. Ancak yalnız gitmesin diye giderken yanında oturan oğlunu da 

götürmesini ister. Çünkü ‘bir kişinin babası ne ise evladı da aynıdır’ der.  

 

              Bu motif yine bir tanrı tarafından krala yapılan lanettir. Kral çok 

yalvarması üzerine tanrı biraz laneti hafifler ancak asla lanetinden vazgeçmez. 

Çünkü kılığını değiştirerek tanrıya yalan söylemiştir. Lanet ise şöyledir: 

 

              8) Kral bir oğlu olmadığı için endişe içinde yatağında uzanırken, 

kapıdan babasının kız kardeşi, yılanlar kralı Vasuki’nin kızı olduğunu söyleyen 

bir kadın içeri girer. Neden bu kadar hüzünlü olduğunu sorunca kral anlatır. 

Halası tanrı Kārttikeya’nın yanına gidip sevgisini kazanmasını söyler. Tanrının 

onu denemek için yapacağı zorluklara karşı dayanması için vücuduna girer. Kral 

ertesi gün tanrı Kārttikeya’yı ziyarete gider. Tanrı çok şiddetli bir şekilde 
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yağmur yağdırır. Kralın içinde bir Nagi
26

 olduğundan dolayı yağmur karşısında 

çok dayanıklı durur. Bunun üzerine tanrının gözüne girer ve Kārttikeya ona 

istediğini dilemesini söyler. Kral buna çok sevinir ve bir oğlu olmasını istediğini 

söyler. Tanrı da ‘benim Ganalarımdan biri senin oğlun olarak insan biçiminde 

doğacak ve yeryüzündeki adı da Hiranyavarsha olacak’ der. Daha sonra tanrı ona 

özel bir lütufta bulunmak için tapınağına davet eder. Tanrının tapınağına 

kadınlar giremediği için Nagi bedeninden gizlice çıkar. Ancak durumu fark eden 

tanrı tüm zorluğa bir Nagi sayesinde katlandığını anlayınca çok öfkelenir. Kral 

Kanakvarsha’ya şöyle lanet eder:  

 

“Hile yaptığın için, doğar doğmaz oğlundan ve kraliçenden ayrı kalacaksın.”  

 

                 Kral bir yıldırım kadar güçlü bu laneti duyunca panikleyerek iyi bir 

şair olduğundan ona övgüler yağdırmaya başlar. Kralın övgüleri hoşuna gidince 

tanrı laneti hafifletir ve şöyle der:  

          “Bu övgülerin hoşuma gitti, sana yaptığım lanet kalksın, eşinden ve 

oğlundan sadece bir yıl süreyle ayrı kalacaksın. Karşına çıkacak üç büyük 

tehlikeden kurtulduğun sürece bu ayrılık sona erecek.” 

 

             Tanrı bunları söyledikten sonra susar ve bu iyiliğinden dolayı 

minnettar kalan kral da önüne eğilip ülkesine geri döner. (Alankaravati, 55) 
27

 

 

                                                           
26

 Yılan. 
27

 A.g.e, s:598-600. 
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               Kathāsaritsāgara’da karşılaşılan son öykü ise, tanrı tarafından aşağı 

yaratık grubuna yapılan lanettir. Aslında yaratık bir iyilik yapar ve üreme 

organlarını bir kralın oğluna verir. Ancak tanrı Şiva haberi olmadan yapıldığı 

için çok öfkelenir ve lanet eder. Öykü ise şöyledir; 

 

                     9) Vidyàdharaların ülkesinde bir kralın güzelliğiyle meşhur kızı 

yaşar. Kızının evlilik zamanı geldiğinde kral Vimala’nın oğlu olan 

Prabhakara’nın ona uygun bir eş olacağını işitir. Kral elçiler göndererek iki 

gencin evlenmesini sağlar. Evlendikleri gece Prabhakara yorgunluktan 

uyuyakalır. Bunu gören Vidyàdharã onun iktidarsız bir erkek olduğu 

düşüncesiyle sabaha kadar düşünür durur. Sabah olunca hemen babasına bir 

mektup yazar ve neden bu iktidarsız erkekle evlendirildiğini sorar. Babası 

mektubu okuyunca çok sinirlenir ve o da Pranhakara’nın babasına mektup yazar. 

Kral ona yalan söylediğini bunun için gelip onu öldüreceğini yazar. Vimala çok 

şaşırır ve ne yapacağını bilmez duruma gelir. O sırada veziri ona bir akıl verir ve 

Sthulaşiras adında bir Yaksha
28

’ya yalvarılarak istediği şeyi yaptırabileceğini 

söyler. Kral çaresiz bir şekilde yalvarma büyüsüyle Yaksha’ya yalvarır ve ondan 

üreme organlarını ister. Ona karşı yalvarılmasından memnun olan Yaksha 

oğluna organlarını verir ve kendisi hadım olur. Kocasının erkek olduğunu gören 

Vidyadhari’de çok mutlu olur ve yanıldığını düşünerek babasına tekrar bir 

mektup yazıp onu sakinleştirir.  

 

                                                           
28

 Zenginlik tanrısı Kubera’nın hizmetçileri olan doğaüstü bir yaratık grubudur. 
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             Ancak tüm bu olan bitenden haberi olan tanrı Şiva, Yaksha Sthulaşiras’ı 

yanına çağırtır ve ona şöyle bir lanet okur:  

 

      “Madem üreme organlarını verip hadım oldun, o halde ömür boyu böyle 

kalasın ve Prabhakara da erkek olarak kalsın.”  

 

Böylece Yaksha keder içinde hadım kalırken kralın oğlunda zevk içinde 

yaşamını sürdürür. (Alankaravati, 56) 
29

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 A.g.e, s:607-609. 
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Ermişler Tarafından Yapılan Lanetlerle İlgili Öyküler 

1) Valmīkī’nin bir avcıyı lanetlemesi. 

2) Ermişin Pāṇḍu’yu lanetlemesi. 

3) Vişvamitra’nın Rambhà’yı lanetlemesi. 

4) Droṇa ve Paraşurama tarafından Karṇa’nın lanete uğraması.  

5) Ermiş Maitreya’nın Duryodhanayı lanetlemesi. 

6) Vişvamitra’nın Sarasvatã’yi lanetlemesi. 

7) Kaṇva’nın Praṇa’yı lanetlemesi. 

8) Durvāsas’ın Sambhā’yı lanetlemesi. 

9) Durvāsas’ın İndra’ya laneti. 

10) Vasishtha’nın Gandharva’yı lanetlemesi. 

11)  Narada’nın Audumbari’yi lanetlemesi. 

12)  Ermişin oğlunun kral Parikshit’e laneti. 

13)  Agastya’nın İndrayumna’ya laneti. 

14)  Ermiş’in bir krala laneti. 

15)  Durvàsas’nın Şakuntala’ya laneti.  

16)  Gautama’nın İndra’ya laneti. 

17)  Agṛyatapas’ın Aşokadatta’ya laneti. 

18)  Ermişin Vidyadhara’ya laneti. 

19)  Çyavana’nın İndra’ya laneti. 

  



32 
 

 

I.II. Ermişler Tarafından Yapılan Lanetler 

  

Tanrılardan sonra ermişlerin lanetleri de Hint edebiyatında ön plandadır. Bu 

motifte ise daha çok ermişe yapılan bir saygısızlık sonucu, ermiş öfkelenerek her kim 

olursa olsun lanet eder. Kişi bir tanrı da olabilir, göksel bir yaratık da. Tanrılar daha 

üstün varlıklar olmasına rağmen ermişlere böyle bir payenin verilmesi de ayrıca ilgi 

çeken bir konudur. Sonuçta bir kişi çile çekerek tanrı tarafından ona ermiş olma lütfu 

verilir. O kişi tanrıların gönlünü hoş edecek dualarla ya da sıkı çilecilikle ibadetlerde 

bulunur. Örneklerini verdiğim lanetlerde ise göreceğiniz şey lanet tanrıya edilse bile 

cezasını hemen bulur. Tanrı inancı olmasına rağmen cezasını kendisi verir hatta 

süresine kadar kendi belirler. 

 1) Bu konuda Rāmāyaṇa destanından şu örneği verebiliriz; Bir gün ermiş 

Valmãki, Ganj nehri kıyısına müritleriyle birlikte banyo yapmak için iner. Bu sırada 

avcılıkla geçinen Nişada kabilesinden bir avcının birbirleriyle cilveleşen iki tuna 

kuşunu vurduğunu görür. Kuşun aldığı ölümcül yarayla çırpınması ve eşinin çaresiz 

kalışı ermişi derinden etkiler. Merhametten içi titreyen ermiş günahkâr avcıya şöyle 

lanet okur:  
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मा रनषाद प्ररर्ष्टाम र्तवमगम: शाश्वर्ी: समा : 

्र् ्कौञ्चममथनुादेकमवधीः काममोहीर्म ् 30 

 

mā  nishāda pratishṭāma tvamagamaḥ  şāşvatīḥ  samāḥ, 

yat kauñçamithunādekamavadhiḥ  kāmamohitam. 

 

“Tutkuyla yanıp tutuşan bu turna çiftinden birini öldürdüğün için dilerim 

yıllarca meftun olarak dolaşırsın.”
31

 

Ràmàyaõa destanı böyle bir lanet öyküsü ile başlar. Eserde bir daha hiç bu 

konudan bahsedilmez ancak ermiş öyküye başlamadan önce başından geçen küçük 

bir olay anlatır. Anlatış tarzını beğenen başka bir ermiş ise aynı şekilde R. destanını 

da okumasını ister. Çünkü anlatımındaki üslup ermişin hoşuna gider. Meşhur R. 

destanını da aynı ölçüyle dinlemek ister. Eser bu lanet öyküsünden herhangi bir iz 

taşımamaktadır ancak öykü destanın okunmasına sebep olmuştur.  

Aynı öykü Mahābhārata destanında farklı bir versiyonla anlatılır. İki anlatımda 

da ermiş lanet eder ve çiftleşen iki canlının vurulması üzerine lanet okunur. Öyküler 

arasında küçük farklılıklar vardır. Ràmàyaõa kuş olarak gördüğümüz öğe 

Mahābhārata’da ceylan olarak karşımıza çıkar. Mahābhārata’da kuşu vuran destanın 

kahramanı olan kral Pàṇḍu’dur. Yine Rāmāyaṇa’dan farklı olarak lanet destanın 

kahramanlarından birine edildiği için eseri etkilemiştir. Öykü ise şöyledir; 

                                                           
30

 Ràmàyaõa, (Sanskrit Metin), C. Racagopalachari, Bharatiya Vidva Bhavan, Mumbai, 1996, s:56. 
31

 Ràmàyaõa (Çev. Korhan Kaya), İmge Kitabevi Yayınevi, Ankara, 2002, s:30-31.  
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2) Bharata ülkesinde kralın iki oğlu vardır. Dhṛtarāshṭra’nın Gandharã adında 

bir eşi ve yüz tane oğlu olur. Pāṇḍu’nun ise iki karısı vardır. Pāṇḍu ve Dhṛtarāshṭra 

ülkeyi yönetmek için tahta geçmek isterler. Ancak Dhṛtarāshṭra kör olduğu için tahta 

Pāṇḍu geçer. İki kardeşin arasının açılmasına sebep olan bu taht, çocukları arasında 

da bir ayrıma sebep olacaktır. Pāṇḍu tahta geçtiğinde bir gün ormanda ava çıkar. İki 

ceylanın çiftleştiğini görür. Ceylanlardan birini vurur. Bu ceylanlar şekil değiştirmiş 

bir ermiştir. Eşi öldürülmüş olan ceylan derin bir üzüntü içinde Pàṇḍu’ya şöyle bir 

lanette bulunur: 

स वववणतरूपस्र्था पाण्ुः शापं पररहरमाणो नोपसपतर् भा्े वाकक््ं चोवाच  32
 

sa vivarṇarūpastathā pāṇḍuḥ şāpaṃ pariharamāṇo nopasarpata bhārye vākyaṃ 

çovāça.  

“Dilerim sen de aşk hayatı sürerken ölürsün.”  

Lanete uğrayan Pāṇḍu çok korkar ve dünyadan elini çekerek çileci olmaya 

karar verir. Ormanda yaşamını sürdürmeye başlar. Ancak tahta geçecek kimse 

olmadığı için eşi Kuntã telaşlanır ve tanrılardan yardım ister. Tanrılar Kuntã’nin bu 

isteğini geri çevirmez ve ona evlatlar verirler.  Tanrı Dharma Yudhishthira’yı, İndra 

Arcuna’yı, Varuna Bhãma’yı, kazandırır. Diğer eşi olan Madrã de tanrılara yalvarır ve 

İki Aşvin de Nakula ile Sahadeva’yı kazandırırlar.  

Daha sonra ormanda yaşamını sürdüren Pāṇḍu ölür. Tahta oğullarından biri 

geçecektir ancak amca çocukları ile taht kavgası için büyük bir savaşa 

sürüklenirler.
33

 

                                                           
32

 Mahàbhàratam, (Sanskrit Metin),  Nãlakaõtha, Shankar Narhar Coshi, Çitrashala Press, Poona,1929, 

s: 179. 
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Görüldüğü gibi Pāṇḍu’nun uğradığı bu lanet destanın konusuna başka bir yön 

vermiştir. Eğer Pāṇḍu böyle bir lanete uğramasaydı çocukları tanrılar tarafından 

olmayacaktı. Böylece özel güçlere sahip olamayacaklardı. Farklı versiyonlarda 

anlatılan bu lanet örneğinden sonra Rāmāyaṇa’nın konusuyla pek ilgisi olmayan 

başka bir lanet öyküsü vardır.  

3) Vişvamitra ermiş olmak için sıkı bir çileciliğe girer. Onun bu davranışından 

memnun olan tanrılar ona ermiş olma lütfu verirler. Ancak bir gün ermiş göksel bir 

perinin güzelliğine dayanamaz ve on yıl onunla birlikte yaşar. Bu sırada ermişliği 

unutur ve günlük ibadetlerini yerine getirmez. Bir gün yaptıklarından utanır ve 

tanırların kendisini affetmesi için sıkı bir çileciliğe girer. Soğuk su altında durarak 

bin yıl korkunç bir şekilde çile doldurur. Bu durumdan İndra korkar ve onu baştan 

çıkarması için göksel peri Rambha’ya emir verir. Rambha korkarak ermişin yanına 

gider. Ermiş onu baştan çıkarmaya geldiğini anlayınca, ‘taş haline gelesin ve bin yıl 

taş olarak kalasın’ diye lanet eder. Lanet hemen yerini bulur ve göksel peri taşa 

dönüşür. Kendisi de Brahmanlık derecesine ulaşana kadar çok katı çile dolduracağını 

gerekirse nefes bile almayacağına yemin eder.
34

  

 

  Mahābhārata destanında aynı öyküde iki farklı lanet vardır. Destanın önemli 

karakterlerinden biri sayılan arabacı Suta’nın oğlu Karṇa’nın iki defa lanete uğraması 

anlatılmaktadır. İlk öykü, ermişin ettiği lanettir. Daha önce karşılaştığımız lanet 

motiflerinde gördüğümüz masum bir hayvanın acımasızca öldürmesinden dolayı 

                                                                                                                                                                     
33

 P. Chandra Roy, ‘The Mahàbhàrata’ of Krshna Dvaipàyana Vyàsa, Vol I, Datta Bose & Co., 

Calcutta, 1884, s: 196-197. 
34

 Ràmàyaõa (Çev. Korhan Kaya), İmge Kitabevi Yayınevi, Ankara, 2002, s:93. 
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edilen lanettir. Diğer lanet ise, tanrı Vishṇu’nun on avatarasından biri olan 

Parasurama’nın
35

 Karṇa’nın kendisine yalan söylemesi üzerine edilen lanettir. 

 

4) Arcuna ok dersleri almaktadır. Karṇa bunu görür ve Arcuna ile ok atma 

törenlerinde yarışmak ister. Karṇa öncelikle savaş hocaları olan Dṛona’dan 

Brahmà’nın okunun sırrını öğretmesini ister. Fakat Dṛona bu ricasını kabul etmez.  

 Daha sonra Karṇa Mahendragiri’ye gider ve Paraşuràma’ya saygıyla eğilir ve 

Bhṛgu ailesinin bir üyesi olduğunu söyler. Buraya onun öğrencisi olmaya geldiğini 

ve tanrı Brahmà’nın okunun gizli sırrını öğretmesini ister. Paraşurāma onun bu 

sözlerine güvenir. Öğrencisi gibi yanına alarak okçulukla ilgili özel teknikleri öğretir.  

Bir gün Dṛona aşramaların olduğu yerin yakınlarında gezinirken, sürüden 

uzak tek başına otlanan bir inek görür. Karna bir Brahmin’e 
36

 ait olan oku ona atar 

ve öldürür. Bunu gören Dṛona çok sinirlenir ve şöyle lanet okur: 

“Ey günahkâr, düşmanlarının gözü önünde arabanın tekerleri çamura batsın 

ve sen de herkesin gözü önünde çamura düşesin. Sonra sana ne olduğunu 

anlayamadan, düşmanların tarafından kafan kesilsin.” 

Bunu duyan Karṇa laneti hafifletmek için yalvarır ancak Dṛona onu reddeder. 

Bu durum karşısında Karṇa bir şey yapamaz ve Paraşurāma ile olan derslerine devam 

eder.  

                                                           
35

 Baltalı Rāma anlamına gelir. Amacı, Brahmanları kshatriyaların (askerlerin) sıkı yönetiminden 

korumak için gönderilmiştir.  
36

 Bir ermiş çilecilik yaparken öğretmen gibi öğrencilerine de Veda ve Purāṇa dersleri vermesine 

Brahmin denir.  



37 
 

Bir gün Paraşurāma Karṇa’ya Brahmā’nın okunun sırrını öğretme dersinde 

çok yorulur. Aşramanın etrafında yürürken yorgunluktan başı Karṇa’nın kucağına 

düşer ve uyuyakalır. Sonra Alarka adında bir böcek Karṇa’yı kalçasından ısırır ve 

kanını emmeye başlar. Karna uykusunda olduğu için kan kalçasından akarken fark 

etmez. Aniden Paraşurāma uyanır ve böcekle göz göze gelir. Bunun üzerine böcek 

düşer ve ölür. Sonra o bir ifrit formuna girer. Havada yükselirken şöyle der:  

 

“Ben Damsa adında doğmuş bir ifritim. Bir gün ben ermiş Bhçgu’nun eşini 

zorla alıp götürdüm ve ermiş bana lanet etti, beni bir örümcek haline dönüştürdü. 

Beni affetmesini söylediğimde ise bana Paraşurāma’yı görünceye kadar lanetimin 

süreceğini söyledi.” 

 

İfrit böyle söyleyince, Paraşuràma yerde oturan ve elbisesi kanla dolu olan 

Karṇa’ya döner. Paraşurama şöyle söyler: ‘Hiçbir Brahmin bu acıya dayanamaz. 

Eminim ki sen bir Brahmin değilsin,  bana doğruyu söyle.’ Korkudan titreyerek 

Karṇa gerçek kimliğini açıklar. Bunun üzerine Paraşurama ona yalan söylediği için 

çok kızar ve lanet eder:  

 

“Sen bu okun sırrını ne zaman düşmanların için kullanmayı amaçladın, o 

zaman tüm bildiklerini unutacaksın.” 
37

 

                                                           
37

 P. Chandra Roy, ‘The Mahàbhàrata’ of Krshna Dvaipàyana Vyàsa, Vol VIII, Datta Bose & Co., 

Calcutta, 1884, s: 9-12 
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Daha sonra destanda Karṇa işlediği suçların cezasını öder. Örneğin Karṇa 

Parva’da Arcuna ile savaşırken ‘arabasının bir tekerleği yere gömülür’
38

 bu 

talihsizlik sonucu güçlü Arcuna onu yener ve öldürür.  

 

Karṇa’nın lanetinden sonra destanın kahramanlarından olan Dhrtaraştra’nın 

en büyük oğlu Duryodhana’da lanetin kurbanı olmuştur. Uğradığı lanet kaderini 

belirlemiştir. Öykü şöyledir:  

 

5) Pāṇḍavalar birçok ermişin bulunduğu Kamyaka ormanına geldiler. Onların 

içinden ermiş Maitreya, talihsiz Pāṇḍavalar ve Kurularla aralarında barış sağlamak 

için görüşür. Bu sırada Vidura, Dhrtarāshtra’ya bir tavsiyede bulunur. Maitreya’nın 

fikirlerine uymasını aksi halde ermişin onu acımasızca lanetleyeceğini söyler. 

Dhṛtarāshtra ve oğlu Duryodhana saygıyla ermişi selamlarlar. Ermiş Pàõóavaların 

ormanda zorlu yaşam koşulları altında yaşadıklarını hatırlatır ve onlarla dostça 

yaşamalarını önerir. Duryodhana ise ermişin bu teklifine herhangi bir cevap vermez 

ancak yerde sessizce otururken parmaklarıyla kalçasına hafifçe vurur ve ayağıyla 

yere şekiller çizer. Ermiş de onu aşağıladığını düşünür. Şiddetli bir şekilde 

öfkelenerek ayağı kalkar ve Duryodhana’yı lanetler:  

 

                                                           
38

 Korhan Kaya, Hint Destanları (Ràmàyaõa, Mahàbhàrata, Harivaüşa), İmge Kitabevi, Ankara, 2002, 

s:84. 
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्स्मार्तर्तवं मामनाद्य्तर्त् नैमां वाच ंचचकीषतमस । 

र्स्मादस््ामभमानस्् सद्य््ः फलमवाप्रुदह ॥ 

yasmāttvaṃ māmnādytya naimāṃ vāçaṃ çikīrshasi, 

tasmādasyābhimānasya sadyaḥ phalamavāpruhi. 

 

“Sen benim sözlerimi hafife aldığın için, bu saygısızlığının meyvesini 

vereceksin. Güçlü Bhãma büyük savaşta topuzuyla kalçanı parçalara ayıracak.”  

 

Lanet karşısında hayrete düşen Dhçtarāshtra ermişe affetmesi için yalvarır 

ancak ermiş şöyle söyler:  
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शमं ्ास््रर् चरे्तपुत्रस्र्व राजन््दा र्दा । 

शापो न भववर्ा र्ार् ववपरीर्े भववष््रर् ॥39
 

şamaṃ yāsyati çetputrastava rācanyadā tadā, 

şāpo na bhavitā tāta viparīte bhavishyati. 

 

“Eğer senin oğlun hoşgörülü davranıp barış ilan ederse bu lanet 

gerçekleşmeyecek aksi halede lanet yerini bulacak.” (Vana Parva, X) 
40

 

 

Destanlardan sonra Puràõaları incelediğimiz de ise, Skanda Puràõa’da, ermiş 

Vişvamitra’nın kendisinin daha üstün olduğunu kanıtlamak için onunla rakip olan 

ermiş Vasishñha’nın kötülüğünü ister. Öyküdeki bu konu ise daha önce hiç karşımıza 

çıkmayan bir konudur. Ermiş genellikle adalet ve erdemlilik için halka yön verir. Bir 

canlının öldürülmesine çok sinirlenerek lanet okur. Ancak burada kendisi bir canlıya 

zarar vermek ister. Öykü ise şöyledir; 

 

6) Bir gün ermiş Vişvamitra, ermiş Vasishñha’nın zayıf bir noktasını bulmayı 

düşünür. Aklına bir plan gelir ve Sarasvatã nehrini yanına çağırtır. Sarasvatã hemen 

kadın kılığına girerek ermişin önünde saygıyla eğilir. Nehir ermişe ne isterse 

                                                           
39

 Shriman Mahàbhàratam, (Sanskrit Metin), Nilakaõñha, Shankar Narhar Coshi, Çitrashala Press, 
Poona, 1930, s:20. 
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 P. Chandra Roy, ‘The Mahàbhàrata’ of Krshna Dvaipàyana Vyàsa, Vol III, Datta Bose & Co., 

Calcutta, 1884, s:202-204. 
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yapabileceğini söyler. Vişvamitra da, Vasishñha’nın nehre girdiği anda onu yakalayıp 

yanına getirmesini ister. Kulaklarının suyla dolmasını ve onun çırpınmaktan 

kollarındaki gücün kaybolmasını ister. Nehir, ermişin lanetinden çok korkar ancak 

yüce Vasishñha’ya bunu yapamayacağını açıklar. Vişvamitra çok sinirlenir ve ona 

şöyle lanet eder:  

‘‘Ey kötü, günahkâr nehir, emirlerime itaat etmediğin için senin suyun kana 

bulansın.”  

Ermiş böyle lanet edince nehrin berrak suyu kana bulanır. O sudan her kim 

içerse sarhoş olup şarkılar söylemeye başlar. Bu yüzden nehrin etrafında Rakshàsalar 

yaşamaya başlar. Sarasvatã bu duruma daha fazla dayanamaz ve ermiş Vasishñha’nın 

yanına gider. Onu korumak için başına gelen bu laneti anlatır. Lanetten kurtarması 

için yalvarır. Vasishñha’da nehrin yanına gelir. Sıkı bir çileye girer ve Sarasvatã 

nehrini bu durumdan kurtarır. 
41

 

Skanda Purāṇa’da çok sık karşılaştığımız bir motif olan ermişe saygısızlık 

sonucu edilen lanettir.  Bunun en güzel örneği Kaõva’nın Pràõa’ya yaptığı lanet 

diyebiliriz. Ermişler inziva yerine geldiklerinde ya da kurban sunma törenlerinde 

bulunduklarında onlara saygı gösterilmesine çok önem verirler. Saygıda bulunmayan 

kişiye ise öfkelenirler ve lanet ederler. Bazen bu varlık bir tanrı bile olabilir. Öykü 

ise şöyledir:  
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 G. V. Tagare, Skanda Purana, Cilt IV, Motilal Banarsidass, 1996, Delhi s:709-712. 
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7) Bir gün avcı, ermiş Shankha’ya düşüncelerinde cevap bulamadığı soruları 

sorar. Tanrı Vishõu’nun formlarını merak eder ve anlatmasını ister. Ermiş 

Vishõu’nun sahip olduğu güçlerle birlikte anlatır. Aldığı cevaplar karşısında mutlu 

olan avcı, tekrar bir soru sorar. Bu seferde ermişten Pràõa’nın
42

 nasıl üstün nitelik 

kazandığını sorar. Ermiş Shankha’da ona bir öykü anlatır. Öykü de hiçbir tanrı da 

olmayan bir özelliğin Pràõa’da olduğunu ve bu yüzden ona her şeyden üstün olma 

özelliğinin verildiğini söyler. Duyduğu şeyler onu hayrete düşürse de Pràõa’nın 

yüceliğini anlamıştır. Ancak yine kafasını karıştıran bir soru vardır. Bu yüce ruhlu 

Pràõa’nın neden evrende bilinmediğini merak eder. Ermiş de ona yine bir öykü 

anlatarak açıklar. Pràõa bir gün Narayana’nın at kurban törene gitmek ister. Kabul 

edilince sevinçle Ganj nehrine gider. Orada toprağın altında inzivaya çekilmiş ermiş 

Kanva vardır. Ermiş Kanva onu önünde otururken görünce çok sinirlenir ve ona lanet 

eder.  

“ Ey tanrıların efendisi, şimdi ve daha sonra senin yüceliğin üç dünyada da 

bilinmeyecek, özellikle yeryüzünde. Sen yeniden doğacaksın ancak üç dünyada da 

bilinmeyeceksin.” 

Rüzgâr tanrısı Pràõa ermişin bu öfkeli sözlerini duyduktan sonra şöyle der: 

“ Hiçbir suçum ve günahım olmadan bana lanet etiniz. Bu yüzden Ey Kanva, 

sen de seni ermiş olma niteliği veren hocana düşman olasın.”  
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 Rüzgar tanırsı Vayu’nun altı formundan biridir. Pravaha adlı bu avatarı gökyüzünün ışığı olarak 

bilinir. 
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Ermiş avcıya, Pràõa’nın uğradığı bu lanetten dolayı hiçbir yerde bilinmediğini, 

Kanva’nın ise hocasına düşman olduğu için güneş tanrısının müridi olarak yaşadığını 

söyler.
43

 

Bu öykü ise ermişin oğluna acımasızca yaptığı lanet anlatılmaktadır. Öykü 

şöyledir: 

8) Bir gün Tanrı İşvara, Tanrıça Devã’ye Sambaditya’da tapınan ermişleri 

anlatır. Bu kutsal yere Samba adının, güneş tanrısı tarafından verildiğini söyler. Bu 

ismin verildiğini duyan insanların da çok sevindiğini dile getirir. Ancak Tanrıça Devã 

bu kişiyi merak eder. Samba’nın kim olduğunu veya kimin oğlu olduğunu sorar. 

İşvara’da ona Samba’nın babası tarafından bir lanete uğrayan biri olduğunu ve bu 

yüzen tüm tanrıların onu koruduğunu söyler. Devã, babası tarafından lanete 

uğramanın çok acı olduğunu bilir ve ermişten laneti anlatmasını ister.  

Samba’nın doğduğunda yüzü çok parlak ve kusursuzdur. Ona herkes 

hayrandır. İşvara’nın bir parçasından doğan kutsal bir ermiş Durvàsas vardır. Bu 

ermiş üç dünyayı yürüyerek dolanmaktadır. Bir gün Dvaravati’nin yanına gelir ve 

insanlar onun huzurunda toplanır. 

  

Yakışıklılığından dolayı biraz kibirli olan Sàübha, ermişin geldiğini görür. 

Ermişin keçeleşmiş saçları ve siyah gözleri vardır. O zayıf, kaba ve çirkindir.  

Sàübha ermişi görünce ona dokunur ve aşağılayıcı gözlerle bakar. Bu sırada yüce 

ruhlu Durvàsas, çok sinirlenir. Yüzü titreyerek Sàübha’ya şöyle lanet eder: 
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 A.g.e, cilt II, s:92-98. 
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“Sen bana bakıp yüzümü çok çirkin buldun, çünkü sen kendi yakışıklılığınla 

övünen birisin. Sen kibirli biri olduğunu gösterdin. Bu yüzden sen kendini hastalıklı 

bir mikrop gibi hissedeceksin.” 
44

 

Ermiş Durvàsas’ın Sambha’ya ettiği lanetinden sonra tanrı İndra’ya ettiği 

lanet de Skanda Purāṇa’da şöyle yer almaktadır.  

9) Savarni, Skanda’ya kurban törenlerinde tanrılara nasıl kurban sunulduğunu 

ve erdemli kişilerin nasıl kendinden geçerek hata yapabildiklerini sorar. Skanda’da 

en yüce kişilerin bile bir anlık sarhoşlukla hata yapabileceklerini anlatır. O sırada 

aklına babası Şiva’nın anlattığı bir öykü gelir. Savarni’den onu dikkatle dinlemesini 

ister. Bir gün Durvàsas adlı ermiş dünyayı gezerken bir nehrin kıyısına gelir. Orada 

Vidhyadhara’nın eşi olan Madakala’yı görür. Madakala’nın boynunda güzel 

kokusuyla büyüleyen bir çiçek vardır. Ermiş ona doğru yaklaşır. Madakala’da 

ermişin geldiğini görünce saygıyla eğilir. Ermişe güzel şarkılar söyler ve boynundaki 

çiçeğin kokusuyla onu sarhoş eder. Bu sırada Tanrı İndra’da Rambha ile birlikte 

gölün kenarına gelmektedir. Rambha ona müzikler söylerken İndra’da filinin 

üstünden kendinden geçmiş vaziyettedir. Ermiş İndra’nın geldiğini görür ve bir 

kahkaha atar. Durvàsas elindeki güzel kokulu çiçeği İndra’ya doğru fırlatır. Ancak 

İndra o kadar kendinden geçmiştir ki çiçeği görmez ve çiçek filin boynuna dolanır. 

Kokusu fili büyüler ve sarhoş olan fil yere düşer. Yere düşen fil ermişin ayağını ezer. 

Ermiş çok öfkelenir ve İndra’ya şöyle lanet eder:  

 

                                                           
44
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“Ey sarhoş ve kötü ruhlu, küstahlığınla tüm ahlaksızlıklara bağlı olasın. 

Benim sana verdiğim güzel kokulu çiçeği hoş karşılamadın. Sen sarhoşluğunla bana 

saygı göstermedin. Ey budala, benim gibi özel kişiye bile saygı göstermedin. Üç 

dünyadaki var olan krallığında kör olasın. Bu üç dünyayı terk et ve deniz altında 

yaşa.” 

İndra, ermişin bu sözlerini duyar duymaz yıldırım çarpmış gibi korkar. 

Hemen filin üzerinden iner. Titreyerek önünde tekrar tekrar saygıyla eğilir. Ona 

yalvararak:  

“Bana merhamet edin, lütfen beni bağışlayın” der. Ermiş ise: “Ey Şakra, ben 

ermiş Gautama gibi değilim.
45

 Hoşgörülü sabırlı ve öfkeli olarak bilinen 

Durvàsas’ım. Sen diğer ermişlere fazlasıyla üstünlük verdim. Ancak ben her şeye 

doymuş bir ermiş olarak hiçbir isteğim yoktur.” 
46

 

Bu öyküde ermişin göksel bir yaratığa ettiği lanet yer almaktadır. Şimdiye 

kadar bir örneğini gördüğümüz göksel yaratığa edilen lanette ölümlü olma cezası 

verilmişti.  Bu öyküde ise, ermiş onun Ràkshasa’ya
47

 dönüşmesini diler. Öykü 

şöyledir: 

Bir gün ermişler Suta’ya Galavayı rahatsız eden Ràkshasa’nın kim olduğunu 

sorarlar. Suta’da onlara ermişin lanet ettiği bir Ràkshasa’nın nasıl güçlendiğini bir 

öykü ile anlatır.  
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 Burada ermiş Gautama’nın ettiği lanet hatırlatılmak istenmiştir. İndra’ya lanet eden Gautama 

cezanın bitmesi için bir süre verir. Ama burada ermiş Durvasas, Gautama gibi olmadığını ve cezasını 

hafifletecek herhangi bir lütufta bulunmayacağını vurgulamak ister.  
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10) Kailasa dağında yirmi dört bin ermiş, Vasishñha’nın başında Madhurapura 

da yaşarlarken vücutlarına kül sürerek Şiva’ya tapınır. Bir gün Durdama adında 

güçlü bir Gandharva, soyunur ve neşeli bir şekilde suya çıplak bir kadının yanına 

gider. Ermişin geldiğini gören yüz kadın onun etrafını sarar. Bu sırada Vasishñha 

öğlen tapınması için Şankaranın evine giderken ermişi görür. Göksel kadınlar korkar 

ve hemen üstünü giyer. Ancak cesur Durdama giymez. Deliye dönen Vasishñha 

utanmaz arkadaşına şöyle lanet eder:  

“Ey Durdama adlı Gandharva, sen beni o halde görünce hiç utanmadın ve 

kıyafetlerini giymedin. Bu yüzden sen bir Ràkshasa’ya dönüşesin.” 

Vasishñha bunları söyledikten sonra kadınlara doğru döner ve şöyle söyler:  

“Siz beni görünce korktunuz ve hemen giysilerinizi giyidiniz bu yüzden size 

lanet etmeyeceğim. Cennetinize geri dönebilirsiniz” der.  

Göksel kadınlar kendilerine lanet edilmediği için sevinir ancak Durdama için 

endişelenirler ve ermişe yalvarırlar. Ermişten onu affetmesini isterler. Vasishñha da 

laneti tamamen kaldıramayacağını ancak lanete bir sınır koyacağını söyler. Lanet on 

sekiz yıl ile sınırlıdır. Bu sürede Durdama bir Ràkshasa olarak yaşayacaktır. Bir gün 

Galava adlı Yogin’in evine gelecektir. Bu mükemmel kadın kendini Vishõu’ya 

adamıştır. Ràkshasa onu yemek için saldırdığında Vishõu araya girip onu fırlatıp 

havaya atacaktır. İşte Durdama’nın laneti burada sona erecektir. Ermiş bunları 

söyledikten sonra gider ve göksel kadınlarda lanetin süresinin bitmesini endişe içinde 

beklerler. 
48
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11) Ellinci gün ağarırken, Brahmanlar kutsal ibadetlerini yerine getirmek için 

yıkanır. Beyaz elbiselerini giyip toplanırlar. Bu sırada Samanları okumak için Udgàtç 

gelir. Diğer yandan da kutsal ateş yanar ve ibadet edilir. Bu sırada oraya Saman 

şarkısını duymak için kadın gelir. Bu kadın Çandoganın güzel kızı olan 

Auduübarã’dir. Udgàtç Samanları söylerken bir yerde nota hatası yapar. Auduübarã 

ise yaptığı bu hatadan dolayı onu günahlardan korunması için uyarır. Udgàtç çok 

şaşırarak ona kim olduğunu ve nereden geldiğini sorar. Bunun üzerine Auduübarã 

hikâyesini anlatır. Aslında kendisinin bir Gandharva kızı olduğunu ve uğradığı bir 

lanet sonucu ölümlü olarak dünyaya geldiğini söyler. Bir gün ermiş Narada lavtasını 

çalar. Narada öylesine keyifli çalıyormuş ki farkında olmadan bir nota hatası yapar. 

Bunu duyan Gandharva kızı da ermişe güler. Ermiş buna çok sinirlenir ve şöyle lanet 

okur:  

“Sen hiçbir sebep yokken bana alaycı bir şekilde güldün. Bu yüzden sen 

laneti hak ettin. Bir ölümlü olmak nedir bilmezsin. Bu yüzden sen bir ölümlü olarak 

doğacaksın.” 

Narada böyle lanet ettikten sonra Gandharva kızı onu sakinleştirmek için 

babasıyla birlikte ermişin yanına giderler. Ermiş de lanete bir sınır koyar. İşte o sınır 

Udgàtç’ın yanlış çalması üzerine uyarmasıdır. Lanet burada sona erer ve göksel kız 

kaybolur. 
49
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12) Bir gün kral Parãkshit
50

 yayını ve okunu alarak ormana gider. Avlanmayı 

çok seven kral bir geyiğin peşindedir. Uzun bir süre geyiği takip eder. Ancak geyiği 

yakalayamaz. Bu sıra da çok yorulur, karnı acıkır ve susamaya başlar. Ormanda 

dolaşa dolaşa su birikintisi arar. Su ararken bir ermişe rastlar. Ermiş sıkı bir yöntemle 

dünya ile olan ilişkini kesmiş ve odaklanmış bir şekilde meditasyon yapar. Kral 

ondan su ister ancak ermiş öylesine odaklanmıştır ki kralı duymaz. Ermişin 

boynunda bir de yılan vardır. Parãkshit onun yılan tarafından öldürüldüğünü 

düşünerek ormana geri döner. Bu sırada ermişin oğlunun arkadaşları kralın 

àşramadan
51

 çıktığını görürler.  

Bir gün ermişin oğlu ve arkadaşları bahçede oynarlarken inzivaya çekilen 

babasının bir kral tarafından rahatsız edildiğini söylerler. Bunu duyan ermişin oğlu 

Gavicàta hemen babasına yanına gider. Babası hareketsiz bir şekilde oturmakta 

olduğunu ve boynunda da sarılı bir yılan görür. Yılanın onu öldürdüğünü düşünür ve 

ağlamaya başlar. Çok öfkelenerek krala lanet eder: 

“Ey kral, yedi gün içinde en zalim yılan olan Takshaka tarafından ısırılasın ve 

günah işleyen babanın cezasından dolayı onun ateşinde kül olasın.” 

Ermiş meditasyondan çıkıp kendine geldiğinde başında oturup ağlamakta 

olan oğlunu görür. Oğluna neden ağladığını sorar. Olan biteni anlatan Gavicàta 

işlediği hatadan dolayı çok utanır. Kral kendisine edilen laneti duyar ve lanetten 

kurtulma yolları aramaya başlar. 
52
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 Çandravamşa’nın kralı. Arjunanın torunu. Abihmanyu’nun oğludur. 
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 Ermişlerin inzivaya çekildikleri yere verilen addır. 
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 A.g.e, cilt I, s:137-144. 
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 Aynı öykünün farklı bir anlatımı daha vardır. Bu anlatımda ise Kral ermişle 

karşılaşmasında su istemez. Açlıktan yorgun düştüğü için ondan yiyecek vermesini 

ister. Bu sırada ermiş kralı umursamaz. Kral da buna sinirlenir ve onu ısırması için 

boynuna yılan atar. Yılan onu ısırarak öldürür. Kral da sarayına geri döner. 

Ermişin oğlu Gavicàta arkadaşlarıyla birlikte bahçede oynamaktadır. 

Babasının ormanda ölü vücudunu gören biri gelir ve durumu anlatır. Gavicàta 

koşarak babasının yanına gider. Boynundaki yılanı görür ve ağlamaya başlar. Çok 

öfkelenir ve şöyle lanet eder:  

“Her kim babamı bu hale getirdiyse, kendisi de yedi gün içerisinde Takshaka 

yılanı tarafından ısırılsın.” 
53

 

Sonuçta Parãkshit, Bhàgavata Purana’da masum bir şekilde gösterilmiş ve 

haksız yere lanete uğradığı noktaya dikkat çekilmiştir.  

Vāmana Purāṇa’da anlatılan meşhur ‘Gacendramokşa’
54

  efsanesinde iki lanet 

vardır. Bu iki lanette birbirleriyle kesişir. Narada’nın sözüyle başlayan öyküde 

‘Gacendramokşa ve akıllı ifrit Prahlada’nın tanrıya olan bağlılıkları ve okunduğu 

ilahileri bana anlat’ demesiyle başlar. İlk olarak Gacendramokşa’nın hikâyesi 

anlatılır. Bu efsanedeki diğer lanet ise, Håhå adında bir Gandharva’nın gölün 

kenarında Apsaras kadınlarıyla eğlenmesi üzerine bir ermiş tarafından lanete uğrar. 

Öykü ise şöyledir:   
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 Vettam Mani, Puranic Encyclopaedia, Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1996, s.573. 
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 İndrayumna’nın hikâyesini anlatır. Pandyan adlı bir kral ermiş Agastya tarafından lanete 

uğramasından dolayı bu ismi alır. (V. Mani, 1996, s.271) 
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13) İndrayumna
55

 kendini çocukluktan beri Vishõu’ya adar ve yaşlılığında 

Malaya dağında inzivaya çekilir. Bir gün inzivadayken ermiş Agastya oraya gelir. 

Meditasyonun büyüsü içerisindeki İndrayumna onun gelişini fark etmez. Bu duruma 

kızan Agasatya onu lanetleyerek bir fil haline dönüştürür. Böylelikle İndrayumna, 

yıllarca bir fil olarak ormanda dolaşır. Sonunda Trãkåta dağına ulaşır. Orada ermiş 

Devala’nın kenarında inzivaya çekildiği bir göl vardır. Günün birinde Håhå adındaki 

Gandharva birçok sayıda Apsaras kadınla birlikte gölün kenarına gelerek eğlenirler. 

Bu durumdan hoşnut olmayan Devala, Håhå’yu lanetleyerek bir timsah haline 

getirir.  

 

स दह देवलशापेन हूहूगतन्धवतसर्तर्मः  

ग्राहर्तवमगमर् ्कृष्णाद्य् वध ंप्राप्् ददवं गर्ः  56
 

sa hi devalaşāpena hūhūrgandharvasattamaḥ. 

grāhatvamagamat kṛshṇād vadhaṃ prāpya divaṃ gataḥ. 

 

“Ey Gandharva Håhå, bir timsah haline dönüşesin ve Krshna’nın ellerinde ölüp 

cennete gidesin.” 
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 Pàõóya şehrinin kralıdır.  
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 Vàmana Puràõa, Edited by A.S. Gupta, (Çevirenler: S.M Mukhopadhyaya, A. Bhattacharya, N.C. 

Nath, V.K. Verma,  Tara Printing Works, Varanasi,1968, syf: 473-474. 
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Timsah haline dönüşen Gandharva göle gider. Fil su içmek için göle 

yaklaştığında timsah onu ayağından yakalar. Ne fil ne de timsah bir türlü galip 

gelemiyordur. Aralarındaki mücadele yaklaşık bin yıl sürer. Sonunda büyük Vishõu 

bu çatışmaya son vermek için gölün yanına gelir ve timsahı öldürürdür. İndrayumna 

ise tekrar eski formuna dönüşür. 
57

 

Bu efsane Bhagavata Purāṇa’da da geçmektedir. Öykü tamamıyla aynıdır fakat 

lanetin sona ereceği yerdeki tanrıda farklılık vardır. Anlatılan bu efsanelerde 

Bhagavata Purāṇa’da timsahı öldüren Tanrı Vishõu’nun kendisi iken, Vamana 

Purāṇa’da Vishõu’nun ilk insan avatarı Kṛshṇa’nın öldürmesiyle bu görevi 

üstlendiğini görüyoruz.  

Destanlardan sonra ermişlerin laneti MS I. ile III. yüzyıl arasında yaşadığı 

düşünülen Bhàsa’nın Avimaraka (Koyun Katili) eseridir. Altı perdelik bir dramdır. 

Avimaraka konusunu Brihatkatha adlı kayıp eserden alındığı tahmin edilir. İlk Hindu 

saray şairi olarak bilinen Bhàsa’nın eserleri genellikle sarayda geçen olaylardan 

esinlenerek hazırlanmıştır. Bu yüzdendir ki Avimaraka adlı eserinde yine bir kral 

soyundan gelen yarı insan ve yarı tanrısal özellikte olan çocuğun macerası anlatılır. 

Ama buradaki lanet annesinin uğradığı lanettir. Ràmàyaõa’dan farklı olarak lanet 

burada eserin konusunu etkilemiştir. Eserin özeti ile birlikte lanet şöyledir:  

14) Bir zamanlar Sudarşana ve Suçetana adında iki kız kardeş yaşar. Büyüğü 

Benares kralıyla evlenir, ama onun ilk doğan çocuğu aslında ateş tanrısı Agni'nin 

oğludur. Sauviraların kralıyla evlenen Suçetana ise ablasının oğlunu evlat edinir ve 

onu Vishnusena adında bir Sauvira prensi olarak büyütür. Büyüleyici güzellikte olan 
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bu yarı tanrı çocuk, henüz bir çocuk olmasına rağmen, bir koyun biçimine girmiş 

olan bir ifriti öldürür. Bu nedenle insanlar, ona ‘Koyun Katili’ lakabını vermişlerdir. 

 

Kahramanın babası sayılan Sauviralar kralı, bir ermiş tarafından lanete uğrar. 

Kral bir gün avlanırken bu kutsal adama rastlar. Onun bir müridi kaplan tarafından 

yaralanmıştır ve öfkeli çileci bu nedenle krala ateş püskürmekte ve onun hiçbir 

açıklamasını dinlememektedir. Kral kendini kaybeder ve çileci ermişe sövüp sayar. 

Onu, köpek pişiren bir aşağı kast mensubu olarak suçlayınca, ermiş çok kızar ve 

krala “karısı ve oğluyla birlikte kast dışı olarak yaşaması” için lanet eder.  

 

Lanet bir yılla sınırlıdır ve oyun bitmeden önce bir yıl sona erer. Bir yıl 

boyunca Sauviralar kralı, kraliçe Suçetana ve Avimaraka, kast dışı kişilermiş gibi, 

Kuntibhoca'nın kasabasında yaşarlar ve Avimaraka, Kuntibhoca'nın kızı Kurangi'yi 

kurtarır.
58

 

 

Bhàsa’dan sonraki yüzyıllarda yaşadığı tahmin edilen şair-yazar Kālidāsa’nın 

Şakunlatà adlı eserinde de ermişin lanetine rastlarız. Kālidāsa’nın yaşamı hakkında 

çok fazla bilgi yoktur. Eserlerinde genelde saray yaşamı hakkında hikâyeler 

olduğundan onunda bir saray şairi olduğunu açıkça görmekteyiz. Şakuntalà’da yine 

bir saraydaki kralın âşık olması sonucu başına gelen olay anlatılır. Ancak buradaki 

lanette hikâyenin akışını tamamen etkiler. Çünkü Şakuntalà ermiş tarafından uğradığı 
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lanet sonucu aşığı onu tanımaz ve bu yüzden acılar çeker. Hamile olmasına rağmen 

krala inandıramaz çünkü kral onu tanımamaktadır. Nasıl tanımadığı konusuna 

gelince ise, eseri kısaca şöyledir:  

 

15) Soylu kral Dushyanta ava çıkmıştır. Avlanırken çile dolduran ermişlere 

rastlar. Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte çiçek sulayan ermiş Kaõva’nın kızı, 

Şakuntalà’yı görür. Kral, Şakuntalà’dan çok etkilenir. Şakuntalà da ona âşık olur. 

Kızın arkadaşları onları tanıştırır ve kral kıza olan aşkını itiraf eder. Birbirlerine âşık 

olan çiftler evlenir. Kral ormana yerleşir ancak annesi geri dönmesi için saraydan 

haber gönderir. Ormanda kötü ruhların da olduğu bilen kral, burada yaşamak için 

tereddüt etse de aşkı için bir şey diyemez. Bir gün kral daha fazla dayanamayıp 

saraya gideceğini orada işleri yoluna koyduktan sonra Şakuntalà’yı da alıp saraya 

yerleşeceklerini söyler.  Şakuntalà onu büyük bir umutla beklemektedir. Dushyanta 

ona gitmeden bir yüzük verir. Yüzüğü parmağından hiç çıkarmaması gerektiğini 

söyler. Şakuntalà, ormanda kralı düşünerek gezmektedir. Ona yaklaşan bir ermişin 

geldiğini görmez. Ermiş Durvàsa kendisine saygı gösterilmeyince, sinirlenir ve 

Şakuntalà’ya bir lanette bulunur:  

 

Seni saygısız kişi, madem sen benim gibi dindar ve çileci konuğuna gerektiği 

gibi davranmıyorsun, ben de sana lanet okurum:  
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“Dilerim seni böylesine kayıtsız kılan kişinin karşısına çıkıp kendini 

hatırlatmaya çalıştığında o, tıpkı sarhoş gibi, daha önce söylediği sözleri 

hatırlayamaz.” 

 

Daha sonra Kaõva kızının hamile olduğunu öğrenince kraldan gelecek haberi 

beklemeden onu saraya yollar. Şakuntalà saraya gider ve kendini tanıtır. Kralın 

karşısına çıkar ancak kral onu tanımaz. Çünkü Şakuntalà ibadet banyosu yaparken 

yüzüğünü düşürmüştür. Yüzük olmadan lanetin etkisi bitmeyecektir. Ne zaman kral 

yüzüğü bulursa o zaman Şakuntalà’yı hatırlayacaktır. Şakuntalà üzüntüsünden 

kahrolur. Geri dönmek ister ancak kralın yardımcıları hamile bir kadını geri 

çevirmenin kralın erdemine yakışmayacağını söylerler. Çocuk doğana kadar sarayda 

kalmasını isterler. Şakuntalà üzüntü içerisinde toprak anaya kendisini yok etmesi için 

yalvarır. O anda büyük bir mucize gerçekleşir ve göksel periler gelip Şakuntalà’yı 

götürür.  

 

Bir gün balıkçı tuttuğu balıkların birinde yüzük olduğunu fark eder. Tüccarlara 

götürüp onu satmak ister. O esnada tüccarlar yüzüğün üzerindeki mührün krala ait 

olduğunu fark ederler ve balıkçının hırsızlık yaptığını düşünürler. Hemen saraya 

yüzükle birlikte götürürler. Kral yüzüğü görünce her şeyi hatırlar. Lanet burada 

sonlanır. Ancak kralın üzüntüsü büyüktür. Şakuntalà’ya yapmış olduğu haksızlıktan 

çok rahatsızlık duyar. Bir gün ormanda bir ava çıktığında ermişin yanında oynayan 
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çocuğuna rastlar. Çocuğunu ve Şakuntalà’yı bulmaktan çok mutlu olur. Şakuntalà’da 

kendi hatası olmadığı için affeder ve mutlu bir şekilde yaşarlar.
 59 

 

 

Öfkeli ermişin Şakuntalà söylediği lanet böyle tutarken, bir yandan da eserin 

sonuna kadar lanetin etkisinin olması dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. 

Modern edebiyata doğru araştırmalarımı ilerletirken, destanlarda sadece tek bir 

cümleyle geçmesinin tersine lanetin süresiyle birlikte çizilen kader de tanık oldum. 

Bu motifin en belirgin halini ilk Şakuntalà’da rastlıyoruz. Fakat burada kendisine 

saygısızlık yapıldığını hisseden ermişin laneti var. Oysaki destanda sadece zavallı 

kuşun çektiği acıya dayanamayarak lanet etmişti. Buradan ermişler saygıya son derce 

önem verdiklerini girdikleri ortamda hürmetin onlara gösterilmesi gerektiğini de 

anlıyoruz. 

 

Kathāsaritsāgara’da ise; ermişlerin ettiği lanet motifi konusu göz önünde 

bulundurulduğunda dört öyküye rastladık. Bu dört öyküde birbirinden farklıdır. 

Ancak tek bir ortak özellikleri ise, ermişe karşı herhangi bir saygısızlık ya da ermişe 

aşağılama olmamasıdır. Burada ya karısına ya da kızlarının içinde bulundukları 

duruma karşı ermiş öfkeyle lanet eder. Amaç kızını ya da karısını korumak olan 

ermiş çaresizliğinden karşısında ki kim olursa olsun hiç düşünmeden lanet eder. 

Lanet hemen yerini bulur ve lanete uğrayan her zamanki gibi çok acı çeker. Bu 

öykülerde sonuna kadar çekilen lanete de yazılmıştır.  

 
                                                           
59

 Kàlidasà, Şakuntalà (Çev. Korhan Kaya), İmge Kitabevi Yayınevi, Ankara 2005, s: 18-21. 



56 
 

Kathāsaritsāgara öykülerinde lanetin belli bir süresi vardır. Bir öyküde ise 

ablası lanetin süresinin kısaltılması için ermişe yalvarır. Ermiş de lanete bir sınır 

koyar.  

İlk öykü kelime oyunuyla kendisinin kandırıldığını düşünen ermişin lanetiyle 

başlar. Üstelik ermiş yine daha üstün bir varlık olan Tanrı’ya lanet etmektedir. Öykü 

ise şöyledir: 

16) Bir zamanlar Gautama adında bir ermiş ve onun güzellikte perileri dâhi 

geride bırakan Ahalyà adında karısı varmış. Ahalyà’nın güzelliğine tanrı İndra âşık 

olur ve onu baştan çıkarmak ister. Ermiş olağanüstü güçleri sayesinde olan biteni 

öğrenip karısının yanına gider. İndra’da korkarak kendisini bir kedi haline 

dönüştürür. Ermiş karısına burada kim var diye sorar.  Karısı Prakrit diliyle belirsiz 

bir cevap vererek burada bir kedi var demiş.
60

 Gautama’da kelime oyunu yaptığını 

anlamış ve ona şöyle bir lanet okur:  

 

पापशीले मशलाभावं भूररकालमवाप्रुदह । आ वनान्र्रसंचाररराघवालोकनाददरर् ॥ 

pāpaşīle şilābhāvaṃ bhūrikālamavāpruhi, 

ā vanāntarasaṃçārirāghavālokanāditī. 
61

 

“Kötü kadın ormanda dolaşan Ràma tarafından görülene kadar bir taş olarak 

kalasın.” 
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Tanrı İndra’ya ise: 

 

वराङ्गलुब्धस््ङ्गे र्े र्र्तसहस्त्र ंभववष््रर् । ददव््स्त्रीं ववश्वकमात ्ां रनमातस््रर् 

रर्लोर्तर्माम ्॥ 

varāṅgalubdhasyaṅge te tatsahastraṃ bhavishyati. divyastrīṃ vişvakarmā yāṃ 

nirmāsyati tilottamām. 
62

 

 

“Arzuladığın organın suretinden bin tanesi senin bedenin üzerinde türesin, ta ki 

Vişvakarman’ın yarattığı göksel peri Tilottamà’yı görene kadar; onu gördüğünde 

bunlar bin tane göze dönüşsün.” 

 

Bu lanetleri söyledikten sonra ermiş çile yerine geri döner. (Làvànaka, 17) 
63

 

 

İkinci öykü Kathàsaritsàgara’nın ana karakterlerinden biri olan 

Vidyàdharaların bir efsanesinde geçer. Bu göksel varlıkların diğer öykülerinde de 

tanık olacağımız lanet onların birer ölümlü olarak dünyaya gelmeleridir. Eğer lanet 

bir Vidyàdhara’ya yapılıyorsa içinde kesin ölümlü olma cezası geçer. Çünkü yarı 

tanrısal özelliklerinin ellerinden alınması onlar için çok kötü bir cezadır. Yüzyıllar 
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boyunca yaşayan bu yaratıklara belki de bu yüzden lanetlerine bir sınır konulur. 

Hiçbir Vidyàdhara sonsuza kadar ölümlü olarak yaşamaz. Bir gün bir yerde lanet 

biter ve yeniden göksel varlık biçimine dönerler.  

 

Burada dikkatimizi çeken başka bir nokta reenkarnasyon inancıdır. Bu yüzden 

lanete uğrayan kişi kendi hikâyesini anlatırken ‘bir önceki yaşamımda…’ diye başlar. 

Bu bir önceki yaşamı onun bir Vidyàdhara oluşudur. Lanetlenerek ölümlülerin 

dünyasına gider. Orada hiçbir özel gücü olmadan normal insanlar gibi ceza süresinin 

bitmesini bekler. Öyküler şöyledir: 

 

17) Kral Aşokadatta, bir önceki yaşamında Vidyàdhara olarak dünyaya gelir. 

Bir gün arkadaşıyla birlikte Ganj nehrinde inerler. Nehirde çilecilerin kızlarının 

yüzmekte olduğunu görürler. Âşık olurlar ve kızlarda onlara karşılık verir. Ermişlerin 

akrabaları durumu fark edince öfkeyle onlara şöyle lanet okurlar:  

 

 “Siz kötü kalpli iki genç, bir ölümlü kadından doğasınız, garip bir şekilde 

ayrı düşesiniz. İçinizden küçük olan büyük olanın, insanların olmadığı yere uzaktan 

geldiğini görsün, onu tanısın. Sonra size Vidyàdharaların ruhsal önderi sihir 

güçlerinizi geri versin. Lanetten kurtulup yeniden Vidyàdhara olasınız ve 

sevdiklerinize kavuşasınız.” (Çaturdàrikà, 25)
64

 

Ermişin lanetinin süresiyle ilgili motife örnek olan öyküler şöyledir:  
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18) Brahman Şaktideva bir ölümlü olmasına rağmen çeşitli zorluklardan 

geçerek Vidyàdharaların ülkesine gelir. Orada bahçesinde hizmetçileri olan bir saray 

görür. Hizmetçiler hemen Vidyàdharã65  Çandraprabhà’ya bir Brahmanın geldiğini 

söylerler. Prenses duyunca çok şaşırır hemen misafiri görmek ister. Brahmana nasıl 

buralara geldiği sorar. Brahmanın hikâyesini dinledikten sonra, Prenses de kendi 

hikâyesini anlatır. Hikâyede Presesin babası kral Şaşikhanda ve dört kız kardeş 

olduklarını söyler. Bir gün kız kardeşleri Ganj nehrine yıkanmaya giderler. Kendisi 

hasta olduğu için evde dinlenmektedir. Onlar suda oynarken şımarıklık içinde orada 

duran ermiş Agryatapas’a su sıçratırlar. Öfkelenen ermiş de kızlara şöyle lanet eder: 

‘Siz kötü kızlar, yeryüzünde birer ölümlü olarak doğasınız!’ Babası bunu duyunca 

ermişi yatıştırmaya çalışır, ermiş de lanetten nasıl kurtulacaklarını anlatır. Sonra 

onlar bedenlerinde ayrılıp insanların dünyasına giderler. Babası da üzüntüsünden 

ormana çekilir. Prenses de sarayda yalnız başına yaşamaktadır.  (Çaturdàrikà, 26)
66

 

Bu öyküde ise ermiş lanetin süresinin kısalmasını başka bir olaya bağlar. 

          19) Bir gün ermiş Civadatta, ormanda sevgilisi tarafından terk edilir ve yalnız 

dolaşır. Ormanda zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışır. Kuşa otlarından 

yatak yapıp, sıkı bir çileciliğe girmekteyken tanrıça Ambika
67

 ona bedenlenerek 

görünür. Tanrıça,  ona ayağı kalkmasını ve tüm gerçeği anlatacağını söyler.   

           Ermiş, Tanrıça’nın dört Ganasından
68

 biridir. Bir gün Ganj nehri kıyılarında 

yıkanmakta olan kız görürüler. Kız bir ermişin kızı olduğunu ve sizin oradan 

gitmenizi söyler. Ancak dört Gana’dan üçü çekilirken sen inat ettin ve kızı kollarına 
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almaya çalıştın. Genç kızın çığlıklarını duyan babası oraya geldi ve size şöyle lanet 

etti: ‘ kötü insanlar hepiniz de insan olarak bedenlenesiniz.’ Bu lanet üzerine ermişe 

lanetin süresini sordunuz o da size şöyle dedi: ‘Prenses Anangaratã ile evlenmek 

istediğiniz zaman ve o Vidyàdharã ülkesine gittiğinde üçünüz lanetten 

kurtulacaksınız. Ancak o kız bir Vidyàdharã olduğunda sen Vikatavadana onu 

kazanacak sonra da kaybedeceksin ve çok acılar çekeceksin. Fakat tanrıça Durgà 

adına uzun zaman çile doldurarak bu lanetten kurtulacaksın. Çapalekha’ya elinle sen 

dokunduğun için sen daha suçlusun; zira başkalarının karısını kaçırmak büyük 

suçtur.’ Ermiş size böyle lanet ettikten sonra bir sonraki yaşamınızda bu laneti 

yaşadın ve seni ormanda terk eden bir Vidyàdharã idi. Şimdi bana dua edin çünkü 

artık lanetiniz bitti. O anda Ganalar insan bedenlerini terk ederken tanrıça Durga da 

onlara derin düşünce gücünü verdikten sonra gözden kaybolur. (Alankaravati, 52)
69

  

Bu öyküde ise bir ermiş tarafından tanrıya edilen lanet motifine girmektedir: 

20) Ermiş Çyavana bir gölün kenarında uzun süre oturarak sihir kuvveti 

kazanır. Günün birinde ermiş, tanrıların kralı İndra’dan Aşvinler çiftinin özel Soma 

içkisinden içmeleri için izin vermesini ister, çünkü bu tanrı çifti Çyavana’ya büyük 

bir iyilik yapmış ve sevdiği kıza kendisini beğendirmek için ermişi gençleştirmiştir. 

İndra bu isteğin yerine getirilmesine kesinlikle izin vermez. Ona göre tanrılar 

arasında bir çift doktor olan Aşvinlerin soma içmeye hakları yoktur. Yine de 

Çyavana isteğinde ısrar eder. İndra kendisini dinlemeyen ve adeta meydan okuyan 

Çyavana’ya ünlü vacrasıyla
70

 saldırmaya kalkar. Ancak Çyavana’nın 

tanrılarınkinden çok daha üstün bir gücü vardır. Bu sihir gücü korkunç sonuçlar 

                                                           
69

  A.g.e,  s:558-559.  
70

 İndra’nın silahıdır.  
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doğurabilen bir kuvvettir. Çyavana’nın sihir gücü sayesinde tanrı İndra’nın yukarıya 

kaldırdığı kolu vacrasıyla birlikte kaskatı kesilir. İndra, ermiş Çyavana’dan af 

dilemediği sürece onu bu lanetten hiç kimse kurtaramayacaktır. 
71

     

Birçok örneğini gördüğümüz ermişin krala ettiği lanetin örneğini Vishṇu 

Purāṇada’da rastladık. Ancak yine masal konusu ermişin uğradığı bir saygısızlık 

sonucu sinirlenmesi üzerine yapılan lanettir. Öykü ise şöyledir:  

“Bir gün kral Mitrasaha avlanmak için ormana gider. Ormanda geyikleri yok 

etmiş bir çift kaplan görür. Kaplanlardan birini vurduğunda diğer kaplan kılık 

değiştirerek bir Rākshasa olur. Eşinin öldüğünü gören Rākshasa kraldan bir gün 

intikam alacağını söyler ve ortadan kaybolur. Bir süre sonra kral ermiş Vasishṭha 

tarafından yönetilen bir kurban töreni düzenler. Bunu fırsat bilen Rākshasa tören 

bittiğinde ermiş kılığına girerek kralın yanına yaklaşır ve et yemek istediğini söyler. 

Bunun üzerine kral aşçılarına et yemeği hazırlatır. Bu seferde kötü yürekli Rāksahsa 

bir aşçı kılığına girerek yemeği hazırlar ve ermişe sunar. Ermiş, kralın bu davranışa 

şaşırır ve eti yer. Yemeğini yedikten sonra bu etin bir insan eti olduğunu anlar ve çok 

öfkelenir. Öfkeli ermiş krala şöyle lanet eder: 

“Yenilmek için olmayan şeyi bana yedirerek bizim gibi kutsal bütün 

insanların onurunu kırdığın için, bundan böyle senin de benzer yiyeceklere karşı 

iştahın kabaracak.” 
72
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Kral bu lanete çok şaşırarak et yemek istediğinizi siz söylediniz der. Ermiş 

meditasyonla işin aslını öğrenir. Ömür boyu mahkûm olduğu yeme istediğini on iki 

yıla indirir.  
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Mitolojik Varlıklar Tarafından Yapılan Lanetlerle İlgili Öyküler 

1) Vṛnda’nın Vishõu’yu lanetlemesi. 

2) Bir Apsaras Tilottama’ya laneti. 

3) Dört göksel yaratığın prense laneti. 

4) Göksel bir yaratığın başka bir göksel yaratığa laneti.  

5) Vidyādhara olan babanın oğluna laneti. 

6) Aşokamālā olan Vidyādhara’nın babası tarafından lanete uğraması.  

7) Kuyunun içinden çıkan yıla, aslan, kuş ve kadının uğradıkları lanetler. 

8) Tumburu’nun Pururavas’a laneti. 
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I.III. Mitolojik Varlıklar Tarafından Yapılan Lanetler 

 

 Hint mitolojisinin çekirdeğini tanrılar, tanrıçalar ve aşağı yaratıklar oluşturur. 

Bu varlıklarla ilgili çok sayıda efsaneler anlatılır. Sanskrit edebiyatının ilk kaynağı 

olarak bilinen Vedalar, aynı zamanda Hint mitolojisinin de ilk kaynaklarıdır. 

Toplumun yaşayış biçimini bu metinlerden öğreniriz. Tanrı ve tanrıçaların yanı sıra 

aşağı mitolojik varlıklar; Apsaras, Asura, Bhåta, Daitya, Dànava, Dasyus, Gana, 

Gandharva, Guhyaka, Kinnara, Kumbhànda, Kushmànda, Nàga, Pişàça, Ràkshasa, 

Siddha, Vetàla, Vidyàdhara, Yaksha’dır.
73

  O dönemde kişiler başlarına gelen 

olayları bir önceki yaşamlarına bağlayıp kendilerince bir çözüm yolu bulurlar. Çok 

güçlü kişilerin ise tanrı tarafından çok sevildiğine inanıp yarı tanrısal güçlerin 

verildiğine inanırlar.  

   Örneğin Ràmayaõa destanında Ràma’nın çok güçlü ok atmasının sebebini, 

ona tanrının verdiği bir lütuf olarak görürler. Ràma’yı yarı tanrı gibi görüp çok saygı 

duyarlar. Kathāsaritsāgara’da ise bu yarı göksel yaratıkların çok olduğuna dair bir 

inanış vardır. Vidyàdharalar bu eserin başkahramanları diyebiliriz. Yine bir kültür 

yansıması olarak düşünürsek bu yaratıkların varlığını çok yadsımamak gerekir. Belki 

de bu yüzden eserin sonunda tanrı Şiva ‘her kim bu eseri okur, anlatır, dinlerse ve her 

kim ona sahip olursa tüm günahlarından arınır bir Vidyàdhara haline gelir ve benim 

sonsuz dünyama girer’ sözüyle eseri sonlandırır.  
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Bu yarı tanrısal özellikleri olan varlıkların ettikleri lanet öykülerini Padma 

Purāṇa’daki karşılaştığımız öykü ile başladık. Öykü şöyledir: 

 

1) Asura
74

 Calandhara Rudra’yla savaşmaya gitmiştir. Bu fırsatı 

değerlendirmek isteyen Tanrı Vishõu, karısı Vçndà’nın namus sözünü bozmaya karar 

verdiği için Calandhara’nın kılığına girer. İffetli kadın Vçndà rüyasında kocasını 

görür. Karanlıklar içinde gördüğü kocası için çok endişelenir. Korkusundan 

ağlamaya başlar. Bilinçsiz bir şekilde kendisini ormana atar ve dolaşmaya başlar. Bu 

sırada ormanda gezinen kötü kalpli ifritler onu görür. Vçndà ifritleri görür görmez 

kaçmaya başlar. Kaçarken öğrencileriyle birlikte oturan bir ermiş görür. Ermişten 

kendisini koruması için yardım ister. Ermiş de ifritlere bir dua okur ve ifritler hemen 

gözden kaybolurlar. Vçndà gördüklerine çok şaşırır. Hala rüyasının etkisi altındadır. 

Bu yüzden ermişe kocasının Rudrayla savaşmaya gittiğini ve onun nasıl olduğunu 

öğrenmek istediğini söyler. Ermiş, gökyüzüne iki maymun gönderir. Maymunlar iki 

dakika içinde ellerinde Okyanusun oğluyla birlikte geri dönerler. Vçndà kocasının 

bedenini görünce kahrolur ve yere düşer. Ermiş bir sürahi su dökerek Vçndà’yı 

kendine getirir. Bu sırada Vçndà ermişe kocasını hayata geri getirmesi için yalvarır. 

Ermiş Rudra’yla savaşından sonra ölen birinin hayata dönmesinin çok zor olduğunu 

ancak Vçndà’nın durumuna acıdığı için hayata geri döndüreceğini söyler. Ermiş 

gözden kaybolur. Bu sırada kocasının bedeni canlanırken Vçndà’yı kollarına alır ve 

öper. Vçndà çok sevinir. Birlikte ormanda yaşamaya başlarlar. Ormanda çiftleşme 
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bittikten sonra Vishõu bedenini gösterir. Vçndà kocası yerine Vishõu’yu görünce çok 

sinirlenir. Kınayarak ona şöyle lanet eder: 

 

“Ey Vishõu senin bu yaptığın çok ayıp! Başkasının karısına sarkıntılık ettin. 

Aslında sen yalancı bir ermiş kılığına da girdin. Senin de karın ifrit olsun ve 

kaçırılsın. Sen de karının üzüntüsünden kahrolasın ve iki maymunla ormanda başıboş 

dolaşasın.”  

Vçndà böyle konuştuktan sonra, kocasına bağlılığından dolayı kendini ateşe 

atar. Sonra Vishõu büyük bir pişmanlık içinde, onun küllerini sürekli hatırlaması için 

bedenine sürer. 
75 

Bu öyküde aslında iki lanet vardır. Kral daha önceki yaşamında uğradığı bir 

laneti öğrenince perişan olur. Kafasında düşünceler vardır. Bunun üzerine kendisine 

seslenen Apsaras’ı duymaz ve lanete uğrar. Bir kişinin iki kez lanete uğraması ilk 

kez rastladığımız bir motiftir. Öykü ise şöyledir: 

2) Babasının ölümü üzerine tahta geçen kral Sahasrànãka’yı, tanrı İndra 

sunduğu bir yemeğe davet eder. Yemekte Sahasrànãka, İndra’ya kendisine bir kadın 

bulamadığı için üzgün olduğunu dile getirir. İndra da ona uygun bir eş bulacağını 

söyler ve bir öykü anlatır:  

 

Uzun bir süre önce Brahma’yı ziyaret etmek için onun sarayına gittim. 

Vidhåma adlı bir Vasu da benimle birlikte geldi. Bu ziyarette orada Alambushà 
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adında bir Apsaras
76

 da Brahma’yı ziyarete gelmişti. O anda bir rüzgâr esti ve 

Alambushà’nın elbisesi havalandı. Sende bunu görünce ona âşık oldun. Bu durum 

Apsaras’ın da çok hoşuna gitti ve o da senden etkilendi. Tanrı Brahma ise, bu olaya 

çok öfkelendi ve size şöyle bir lanet okudu:  

 

मर्त्तलोकेऽवर्ारोऽस्र्ु ्ुव्ोरववनीर््ोः । भववश््थश्च र्त्रवै ्ुवां भा्ातपर्ी 

इरर् ॥ 

martyaloke’vatāro’stu yuvayoravinātayoḥ. bhavişyathaşça tatraiva yuvāṃ 

bhāryāpatī iti. 
77

 

 “Siz iki utanmaz yaratık, ölümlülerin dünyasında doğasınız, orada erkek ve 

kadın olasınız.”  

İşte sen Sahasrànãka olarak doğdun. O Apsaras da Mrigàvatã adıyla doğdu. 

Senin karın o olacak.  

 Sahasrànãka’nın kalbindeki aşk ateşi, İndra’nın bu sözleri karşısında 

körüklenir. Kral arabacısı Màtali ile birlikte oradan ayrılacakları sırada bir Apsaras 

krala bir şey söylemek için yaklaşır. Ancak Kral Mrigàvatã’yi düşünmekle meşgul 

olduğu için Apsaras Tilottamà’nın söylediğini duymaz. Öfkelenen Tilottamà krala 

şöyle bir lanette bulunur:  
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््ा ह्रर्मना राजन्न शणृोवष वचो मम । र्स््ाश्चर्ुदतशसमा वव्ोगस्र् े

भववष््रर् ॥ 

yayā hṛtamanā rācanna sṛṇoshi vaço mama, tasyāşçaturdaşasamā viyogaste 

bhavishyati. 
78

 

“Ey kral, beni duymadığın için ondan başka bir şey düşünmeden on dört yıl 

ayrı kalasın.”  

Laneti arabacısı duyar ancak aşk ateşiyle yanan kral duymaz. Saraya 

döndüklerinde kral İndra’dan duyduklarını vezirine anlatır. Veziri onları bir araya 

getirmek için Ayodhya’da yaşayan Mrigàvatã’nin babasına haber gönderir. Babası da 

rüyasında böyle bir şeyi gördüğünü ve kızını vermek istediğini söyler. Sonra 

Sahasrànãka ve Mrigàvatã üzerlerindeki lanetten habersiz evlenirler.  

Mrigàvatã, bir gün kraldan içi kan dolu bir havuz hazırlamasını ister. Kral da 

reçine sıvısı ile kırmızı boya veren kan görünümünde bir havuz hazırlatır. Kadın bu 

havuzdayken Garuda
79

 soyundan bir kuş gelir ve kadını götürür. Kral karısının 

uzaklara doğru götürüldüğünü görünce üzüntüden yere yığılır. Uyandığında başında 

arabacısı Màtali’yi görür. Màtali, ona Tilottamà’nın ettiği laneti anlatır. Kral laneti 

duyunca daha çok üzülür ancak, bu lanetin bir gün sona ereceğini ve eşine 

kavuşacağını düşünerek kendini toparlar. (Kathàmukha, 9) 
80
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Bu öyküde ise bir lanet yoktur. Edilen lanetten kurtulması durumunda başka 

bir lanet daha söylenir. Böylece lanetlerin devamı gelir. Öykü ise şöyledir: 

3) Pushkaravati şehrinde kralın bir oğlu olur. Tek çocuk olduğu için çok 

şımarık büyütülür. Bir gün bahçede gezinirken, Brahmadatta adında başka bir 

tüccarın oğluna rastlar. Kendisiyle aynı karakterde olan arkadaşıyla gayet iyi anlaşır 

ve hemen sıkı dost olurlar. Öyle samimi olurlar ki birbirlerinden hiç ayrılamaz hale 

gelirler.  

Bir gün prens evlenmek üzere Ahiççhatra şehrine doğru yola çıkar. Askerleri 

ve arabacıları ile birlikte İkşuvati nehrinin kıyısında gece konaklamak için kamp 

kurarlar. Herkes uyumak üzere çadırlarına çekilirken, dadısı prensten bir öykü 

anlatmasını ister. Prens öyküyü anlatırken yorgunluktan uyuyakalır. Ancak dostu ona 

olan sevgisinden dolayı uyumaz, başında bekler. Bu sırada tüccarın oğlu kendi 

aralarında konuşan bir grup kadının sesini işitir. Onlar prensin anlattığı öyküyü 

dinlemek üzere gelen göksel yaratıklardır. Çok meraklı oldukları için bitirilmeyen bu 

öykü karşında çok sinirlenirler. Bunun üzerine birinci kadın prense şöyle lanet eder: 

  

अनाख््ा् कथां सुप्र्ः पापोऽ्ं र्च्छ्पाम््हम । पररद्रकश््र्त्सौ हारं प्रार्स्र् ं

चगे्द्द्रहीष््रर्॥ 

anākhyāya kathāṃ suptaḥ pāpo’yaṃ taççhapāmyahama. paridrakshayatyasau 

hāraṃ prātastaṃ çedgrahīshyati. 
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“Yarın o bir kolye görecek, eğer onu alırsa kolye onun boğazını sıkarak 

ölümüne neden olacak.” 

İkinci kadın: 

अर्ो ्द्य्््मुर्तर्ीणतस्र्घ्र्क्क्श््र्त्ादपमपादपम ् । वव्ोक्श््र्े फलान््स्् र्र्ः 

प्राणौववतमोक्श््र्े ॥ 

ate yadyayamuttīrṇastaghrakshyatyāmrapādapam, viyokshyate phalānyasya 

tataḥ prāṇaurvimokshyate. 

 “Eğer o, bu tehlikeyi atlatırsa bir mango ağacı görecek ve onun meyvesinden 

yerse hemen orada ölecek.” 

Üçüncü kadın:  

्द्य््ेर्दवप र्ीणोऽ्ं र्द्य्वववाहकृर्े गहृम ् । प्रववष्टश्चरे्तर्देवास्् हन्र्ुं पषृ्ठे 

परर्ष््रर् ॥ 

yadyetadapi tīrṇo’yaṃ tadvivāhakṛte gṛham, pravishṭaşçettadevāsya hantuṃ 

pṛshṭhe patishyati. 

“Eğer bundan da kurtulursa evlenmek için bir eve girdiğinde ev onun üstüne 

yıkılacak ve oracıkta ölecek.”  
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Dördüncü kadın ise:  

अर्ोऽवप ्दद रनस्र्ीणतस्र्न्नक्र् ं वासवेश्मरन । प्रववष्टः शर्कृर्तवोऽ्ं कशुर् ं

सद्य््ः कररश््रर् ॥ 

ato’pi yadi nistīrṇastannaktaṃ vāsaveşmani, pravishṭaḥ şatakṛtvo’yaṃ 

kshutaṃ sadyaḥ karişyati. 
81

 

“Eğer o bundan kurtulursa, geceleyin özel idaresine girdiğinde yüz kere 

hapşıracak, şayet hiç kimse ona yüz kere ‘çok yaşa’ demezse ölecek. Eğer bunları 

duyan bir kişi bu duyduklarını anlatırsa o da ölecek.” 

Duydukları karşısında hayrete düşen tüccarın oğlu ne yapacağını bilemez. 

Eğer bu olanları anlatırsa çok sevdiği dostu ölecektir. Bu yüzden anlatmaktan 

vazgeçer ve prensin yanından hiç ayrılmaz.  

Sabah olunca prens ve arkadaşları yola çıkar. Kendisine edilen lanetten 

habersizce yolda bir kolye görür. Onu almak ister ancak arkadaşı onu engeller. Yola 

devam ederken bir mango ağacı görür meyvesinden almak ister yine arkadaşı engel 

olur.  Prensin yolculuğu biter ve evlenmek için saraya girmek üzeredir. Tam o sırada 

arkadaşı onu durdurur. Prensin gözü önünde ev yıkılır. Böylece kıl payı bu lanetten 

de kurtulur. Düğünün ardından gece prens ve prenses kendileri için hazırlanan odaya 

çekilirler. Arkadaşı ise gizlice odaya girer ve yatağın altına gizlenir. Prens yatağa 

yattığında yüz kez hapşırır ve arkadaşı da ona yüz kez ‘çok yaşa’ der. Amacına 

ulaşıp içi rahat bir şekilde daireden gizlice çıkarken prens onu görür ve çok öfkelenir. 
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Ona olan sevgisini unutarak kıskançlığa kapılır. Nöbetçilere onun hemen 

tutuklanmasını ve sabaha idam ettirilmesini emreder. Tüccarın oğlu tutuklanır ve 

geceyi hapishane geçirir. Sabah tam idama götürülecekken muhafızlara prense 

gitmek istediğini ona önemli bir şey anlatacağını söyler. Prens kabul eder ve 

arkadaşını dinler. Tüccarın oğlu ona tüm laneti anlatır. Prens evin yıkılması olayını 

anımsayarak arkadaşına hak verir. Onu affeder ve ülkelerine geri dönerler. 

(Madanamançukà, 28) 
82

 

Çift lanet örneğiyle karşılaştığımız öykülerden biridir. Yine göksel varlıklara 

ölümlü olma cezası verilmiştir. Ancak lanetin bir süresi vardır. Öykü ise şöyledir: 

4) Tüm zevklere karşı kayıtsız kalan ve yaşamaktan tiksinen bir kral artık 

inzivaya çekilmek ister. Krallığını da bir Brahman’a bırakır. Ormana gitmesi için 

Şvetaràşmin’i çağırtır. Ancak Şvetaràşmin bir fil bedeniyle değil de, tanrı gibi 

görünen kolye ve bileziklerle süslü bir erkek bedeniyle gelir. Kral şaşırır ve ona nasıl 

bu hale geldiğini sorunca Şvetaràşmin hikâyesini anlatmaya başlar: Malaya dağında 

iki kardeş yaşıyorlarmış. Sonra ağabeyinin bir karısı olmuş. Bir gün birlikte 

dolaşırken Siddha’ların
83

 yaşadıkları yere gelmişler. Tapınakta Vishnu’ya 

tapınmışlar ve şarkıyla dua okumuşlar. Ağabeyinin eşi Racavati çok güzel şarkı 

okuyormuş. O sırada içeri bir Siddha girmiş ve gözünü Racavati’den alamamış. Bunu 

gören ağabeyi kıskanmış ve öfkeyle Siddha’ya başkasının karısına bakılmaması 

gerektiğini söylemiş. Siddha’da bu sözler üzerine ona bir lanet okumuş: “Budala ben 

onun okuduğu şarkıya dikkat ediyorum, ona istekle bakmıyorum ki! Madem öyle sen 
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karınla birlikte bir ölümlünün rahmine düşesin, pis kıskanç adam! Sonra kendi 

gözlerinle karına başkalarının sarıldığını gözleyesin.” 

 O böyle söyleyince ben çok sinirlendim ve elimdeki topraktan yapılmış beyaz 

fil oyuncağıyla ona vurdum. O da bana şöyle lanet okudu: “Bu dünyaya şu bana 

vurduğun gibi bir fil olarak yeniden gelesin.” Ağabeyim lanetin hafiflemesi için 

yalvarması üzerine şunları ekledi: “Bir ölümlü olmana rağmen, Vishõu’nun lütfuyla 

bir adanın efendisi olasın ve bu genç kardeşin de tanrılara layık bir fil biçiminde 

senin hizmetçin olsun. Senin seksen bin karın olsun ve tüm erkeklerin önünde onların 

iffetsiz olduğunu öğrenesin. Sonra, şimdiki karınla evlenesin ve onu başkasının 

kollarında göresin. Kalbini dünyaya kapayasın, ülkeni bir Brahman’a terk edesin. 

Ormana çile çekmeye giderken senin genç kardeşin fil halinden çıksın, karın da 

lanetten kurtulsun.” 

İşte Siddha’nın laneti böyleydi ve bizler bu yüzden farklı yerlerde doğduk. 

Sende tüm gerçeği öğrendin. Şimdi bu lanet sona erdi. (Ratnaprabhà, 36)
84

 

Bu öyküde ise bir babanın oğluna laneti vardır. Prens lanetin hafiflemesi 

konusunda herhangi bir istek de bulunmadan, babası lanete bir sınır koyar. Öykü ise 

şöyledir:  

5) Krallığını babasından alan bir prens ailesiyle ve iki karısı ile birlikte 

sarayda mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Kardeşiyle birlikte ülkeleri fethetmeye gidip, 

kazandığı altınlar, filler ve mücevherlerle geri dönerler. Ertesi gün krallardan aldığı 

toprakları babasına hediye olarak sunarken aniden bir önceki yaşamını hatırlar. 
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Babasına uykudan uyanan bir insan gibi bir öykü anlatır. Prens önceki yaşamında 

Vidyàdharaların ülkesinde Muktàsena’nın iki oğlundan biri olarak dünyaya gelir. İki 

de karısı vardır. Ancak ikinci karısı çok kıskanç olduğundan mutsuz bir hayat yaşar. 

Bir gün babasına daha fazla dayanamayacağını ve ormana çekilmek istediğini söyler. 

Babası da bunun üzerine onlara bir lanette bulunur: “Ormana çile doldurmaya 

gitmeye ne gerek var? Ölümlülerin dünyasına git. Orada senin bu huysuz karın 

âdityaprabhà, Ràkshasa soyundan gelen bir kadın olarak doyup senin karın olsun. 

Erdemli ve sana bağlı olan diğer karın Çandravatã, Ràkshasa’nın sevgilisi olup 

sevgili olarak seni seçsin. Hep senin yanında olmuş olan kardeşin Råpasena da yine 

o dünyada senin kardeşin olsun. Sen orada da karılarının yarattığı sorunlardan dert 

çekesin.” Bunları söyledikten sonra lanetin sonuna da şöyle belirler: “Bir prens 

olarak tüm dünyayı zapt edip onu babana sunduğun zaman sen ve diğerleri bir önceki 

yaşamınızı hatırlayıp lanetten kurtulacaksınız.” 

“İşte babacım ben bir önceki hayatımda bu lanetten sonra yeryüzüne indim ve 

sizin oğlunuz oldum. Şimdi izin verin kardeşimi ve iki karımı da alıp gideyim” der. 

Bunları söyleyen prens Vidyàdhara’ya dönüşüp kardeşini ve karılarını kollarını alıp 

uçup gider. (Ratnaprabhà, 42)
85

 

Babası tarafından lanete uğrama motifinin başka bir versiyonu ise şöyledir: 

6) Bir Brahman’ın karısı olan Aşokamala, kocasının kendisine kötü 

davranması üzerine, krala onu şikâyet etmeye gider. Bunun üzerine kral Brahmanı 

yanına çağırtır. Neden karısına kötülük ettiğini sorar. Diğer yandan karısı onunla 

zorla evlendirildiğini söyler. O anda gökten bir ses işitilir ve bir öykü anlatılır. Bir 
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gün Aşokakara adında bir kral varmış ve bir kızı olmuş. Bu kızın adı Aşokamala 

imiş. Evlilik çağına geldiğinde çok şımarık olduğu için bir türlü kimseyi beğenip 

evlenememiş. 

र्ेन शापमदार्तसोऽस््ै रनर्तन्धकुवपर्ः वपर्ा , 

tena şāpmadātso’syai nirbandhakupitaḥ pitā 

 Babası da buna çok kızmış ve ona bir lanette bulunmuş:  

मानुष््ं व्रज नामात्र भववर्ा च स्वमेव र्े । पररणेश््रर् चात्र र्तवां ववरूपो 

ब्राह्मणो हठार् । र्ं र्त्क्र्तवा र्द्भ्ाद्भर्ृतन्रमेण त्रीनुपैश््मस ॥  र्र्ोऽऽप््ुपद्ररु्ा र्ेन 

दासी 

mānushyaṃ vraca nāmātra bhavitā ça svameva te. pariṇoşyati çātra tvaṃ 

virūpo brāhamaṇo haṭhāta. taṃ tyaktvā tadbhayādbhartṛnkrameṇa trīnupaişyasi. 

tato’’pyupadrutā tena dāsī. 
86

 

“ Bir ölümlü olasın, aynı adı taşıyasın. Çirkin bir Brahmanla zorla evlenesin. 

Ondan kaçıp sırayla üç koca değiştiresin. O işkence etsin, sen güçlü bir Kshatriya’nın 

kölesi olasın, fakat o Brahman sana işkence etmekten vazgeçmesin. O seni 

gördüğünde seni öldürmek istesin, sen kaçıp kralın sarayına sığınasın ve bu lanet de 

o zaman bir sona ersin.”  
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İşte o zaman bir Vidyadhara olan Aşokamala babası tarafından böyle bir 

lanete uğradığı için bir ölümlü olarak doğmuş. Böylece Aşokamala’nın laneti sona 

erer ve oracıkta yere düşüp ölür.  

Tüm bu olan biteni gören Brahman bir anda ağlamaya başlar. Kral ona ne 

olduğunu sorar. Brahman bir önceki yaşamını hatırladığını söyler ve anlatır. Bir gün 

Madanapura adlı Vidyàdharaların olduğu bir şehirde kralın Sthulabhuca adında bir 

oğlu olmuş. Diğer krallıktan çok güzel bir Vidyādhara kızı olan bir kral, kızını 

Sthulabhuca ile evlendirmek istemiş. Ancak prens çok şımarık olduğu için kızı 

beğenmeyip reddetmiş. Babası ne kadar ısrar ettiyse de reddetmiş. Bunun üzerine 

öfkelenen baba oğluna bir lanet okumuş: “Bu kendini beğenmişliğine ceza olarak 

koca ağızlı, çirkin bir insan olarak bedenlenesin. Senin gibi lanete uğramış 

Aşokamala adında bir kadını zorla kaçırarak evlendiresin. O seni sevmeyeceği için 

senden hep kaçsın ve sen hep ayrılık acısı çekesin. O başkasına kaçtığı için sen 

kıskançlıktan çılgına dönüp kundakçılık dâhil çeşitli suçlar işleyesin.” İşte bende 

babamın bana ettiği lanet üzerine buraya geldim. Aşokamala lanetten kurtulduğuna 

göre benim de lanetim bitti. Artık bende ülkeme geri dönebilirim demiş ve bedenini 

terk ederek uzaklara uçmuş. (Alankàravatã, 52) 
87

 

7) Bodhisattva
88

 olarak bedenlenen yufka yürekli temiz kalpli bir adam 

ormanda çile doldurarak yaşar. Bir gün ormanda gezinirken ses işitir. Seslerin 

kuyunun içinden geldiğini anlayınca kuyuya doğru yönelir. Kuyuda kadın, aslan, 

altın taçlı kuş ve bir yılan olduğunu görür. Kadın geceleyin kuyuya düştüklerini ve 
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onları kurtarmasını ister. Ermiş kadının, aslanın ve yılanın geceleyin görmedikleri 

için düştüklerini anlar ancak altın taçlı kuşun nasıl düştüğünü anlayamaz. Bunun 

üzerine sorar ve hepsi teker teker uğradıkları lanet sonucu düştüklerini anlatırlar.  

Önce aslan anlatır. Himalayalar’da Vidyàdhara’ların görkemli bir şehri 

vardır. Orada bir kralın Vacravega adında bir oğlu yaşar. Prens çok kibirlidir ve 

herkesle tartışır. Babası ona böyle davranamaması gerektiğini söylese de dinlemez. 

Bunun üzerine babası ona şöyle lanet eder: “Ölümlülerin dünyasına git.” Babasının 

laneti üzerine gücü kaybolur. Prens ağlayarak uğradığı lanete bir sınır koymasını için 

yalvarır. Babası da biraz düşündükten sonra şöyle der: “Yeryüzünde bir brahmanın 

oğlu olasın, orada da kibir gösteresin, babanın lanetiyle aslan olup bir kuyuya 

düşesin. Soylu bir adam acıyıp seni kuyudan kurtarsın, o seni bu beladan kurtarınca 

lanetten de kurtulasın.” 

Sıra altın taçlı kuşa gelir. Vidyàdhaların ülkesinde bir kral yaşar ve onun 

kraliçesinden de beş kız çocuğu dünyaya gelir. Kral tanrı Şiva’ya çile doldurup bir 

oğul vermesini ister ve tanrı da ona sunulan bu çileden memnun olup isteğini yerine 

getirir. Bir gün oğlanın ablası Somaprabha’nın pincarasını
89

 gizlice alıp götürürken 

görür. Çocukluğundan beri ablasından istemesi üzerine vermediği için Pincara’yı alıp 

bir kuş biçiminde onu gökyüzüne götürür. Ablası da öfkeyle ona şöyle lanet eder: “ 

Madem Pincaramı benden gizlice aldın ve kaçtın, dilerim altın taçlı bir kuş olursun.” 

Ablasının ettiği laneti duyunca ayaklarına kapanır ve lanete sınır koyması için 

yalvarır. Bunun üzerine ablası da ona şöyle der: “seni aptal oğlan, kuş biçiminde 

kuyuya düşesin, merhametli bir adam seni oradan çıkarsın, ona karşılığını ödedikten 
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sonra bu lanetten kurtulasın.” İşte o kuş benim, geceleyin bu kuyuya düştüm başınız 

sıkıntıya girdiğinde beni hatırlayın ve lanetimden kurtulayım der ve uzaklara gider.  

Kuş bunları anlattıktan sonra sıra yılana gelir. Ermişin oğlu arkadaşıyla 

birlikte göle yıkanmaya giderler. Arkadaşı gölde yıkanırken diğer ermişin oğlu da 

kenarda beklemektedir. Beklerken üç başlı yılanın yaklaştığını görür ve onunla 

arkadaşına şaka yapmak ister. Yılanı sihir gücüyle yakalar ve gölde yıkanmakta olan 

arkadaşına doğru tutar. Arkadaşı korkudan bayılır. Kendine geldiğinde ona yaptığı 

bu şakadan olayı şöyle bir lanette bulunur: “Sen de üç başlı bir yılan olasın.” Bunun 

üzerine kuyuya düşer.  

Yılan böyle konuştuktan sonra gider ve kadın öyküsünü anlatır. Kralın 

emrinde çalışan bir Kshatriya’nın karısı imiş. Kocasını aldatacak kadar da kötü bir 

kötüymüş. Kocası bunu öğrenince onu cezalandırmak ister ve oda ormana kaçar. 

Ormanda geceleyin önünü göremez ve kuyuya düşer. Kadın bunu söyleyip sarayına 

geri döner. (Şaktiyaşas, 65) 
90

 

 8) Puråravas adında bir kral tanrıların bahçesi olan Nandana’da gezinirken bir 

Apsaras kızını görür. Büyüleyici güzellikte olan bu Apsaras kızının adı Urvaşã’dir. 

Aşk tanrısının elindeki silah gibi olan Urvaşã, Puråravas’ı görünce ona bir bakış atar. 

Bu bakış üzerine birbirlerine âşık olurlar. Kral tanrı Vishṇu’dan bu göksel varlığı 

getirmesini diler. Vishõu kralın isteğini reddetmez ve Urvaşã’yi kralla evlendirir.  
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Bir gün tanrı İndra ve Danavalar arasında çıkan bir savaşta kral yardıma 

gider. Savaşta Danavaları yenen İndra tüm göksel perilerin hünerlerini sergileyeceği 

bir tören düzenler. Bu törende peri Rambha bir dans gösterisi yapar. O esnada 

Puråravas da periye güler. Peri, Puråravas’a bir ölümlü olarak neden güldüğünü 

sorar. Kral eşi Urvaşã’den dolayı göksel dansların hepsini çok iyi bildiğini hatta 

hocası olan Tumburu’dan bile daha iyi bildiğini söyler. O anda yanında duran 

Gandharvaların başı üstat Tumburu bu sözleri işitir.  

र्च्छुर्तवा र्ुर्ुरुः कोपार्तर्स्मै शापमथाददशर् ्। 

taççhrutvā tuburuḥ kopāttasmai şāpmathādişat. 

Kralın söylediği sözlere çok öfkelenen Tumburu krala şöyle lanet eder:  

उवतस््ा र्े वव्ोगः स््ादा कृष्णाराधनाददरर् ॥ 

urvasyā te viyogaḥ syādā kṛshṇārādhanāditi. 
91

 

“Krishna seni affedene kadar Urvaşī’den ayrı kalasın!” 

Kral laneti duyar duymaz eşi Urvaşã’nin yanına gider ve olan biteni anlatır. 

Bir süre sonra Gandharvalar Urvaşã’yi alır götürür. Daha sonra Puråravas sıkı bir 

çileciliğe girer ve tanrıları memnun eder. Bu memnuniyet üzerine de Urvaşã 

Puråravas’a geri verilir. (Làvànaka, 17) 
92
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Hint Mitolojisi içinde Pururavas ve Urvaşã’nin aşk öyküsü Rgveda (X,95) 

Şatapatha Brahmana (V, IX,5), Vishnu Purana (IV,6) ve Kathasāritsāgara’dan 

(III,17) başka Rāmāyaṇa destanı (VII,56) ve Harivaṃşa destanında (XXVI,1363-

1414) da işlenmiştir. Hatta bu efsane ünlü şair Kalidasa’nın ilgisini çekmiş ve onu 

Vikramorvaşi ‘Kahraman ve Urvaşã’ adlı eserinin konusu yapmıştır. 
93

 

Öykünün farklı bir anlatımı olan Vishõu Puràõa’da ise şöyledir:  

Efsane Puråravas’ın atalarından bahsederek başlar. Peri kızı olan Urvaşã 

cennetten kovularak ölümlüler arasında yaşamaya mahkûm edilir. Muhtemelen 

burada bir lanete uğrar ve bunun üzerine bir ölümlü olarak yaşamaya mahkûm edilir. 

Burada kral Puråravas’la birbirlerine âşık olurlar. Birliktelikleri için Urvaşã’nin bazı 

şartları vardır. Bunlar: ‘1. İki koçum var; onları çocuğum gibi seviyorum. Onlar 

benim başucumda korunmalı ve asla götürülmelerine izin verilmemeli. 2. Benim 

tarafımdan asla çıplak görünmemeye dikkat etmelisiniz. 3. Benim yiyeceğim sadece 

arıtılmış tere yağ olmalı’ şeklindedir. Puråravas bu şartları kabul eder ve evlenirler. 

Altmış bir yıl birlikte mutluluk içinde yaşarlar. Urvaşã’nin artık geri gelme 

zamanının geldiğine inanan Gandharvalar Urvaşã’nin keçilerini kaçırırlar. Puråravas 

ona yardım etmek isteyince Gandharvalar şimşek çakarak ortalığı aydınlatırlar. 

Urvaşã  Puråravas’ı çıplak görür ve ortadan kaybolur. Puråravas adeta bir deli gibi 

her yerde Urvaşã’yi arar. Sonunda onu Kurukshetra’da peri kızlarıyla eğlenirken 

bulur. Urvaşã’ye doğru koşarak geri dönmesi için yalvarır. Ancak Urvaşã Puråravas’a 

şöyle der: ‘Güçlü kral! Hamileyim. Şimdi buradan gidin ve yılsonunda tekrar gelin. 

Size bir oğul vereceğim ve bir gece için sizinle kalacağım.’ Puråravas söylenildiği 
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gibi yapar. Bu buluşmalar beş oğulları oluncaya kadar devam eder. Puråravas’ın bu 

bağlılığı Gandharvalar tarafından takdir edilerek onlardan biri olma özelliği 

bahşedilir. Efsane bu şekilde sona erer.
94
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Sıradan İnsanlar Tarafından Yapılan Lanetlerle İlgili Öyküler 

1) Ermişin oğullarının bir kralı lanetlemesi.  

2)  Damayantī’nin tanrı Kali’yi lanetlemesi. 

3) Damayantī’nin bir avcıyı lanetlemesi.  

4) Bir tüccarın anne- babası tarafından lanete uğraması. 
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I.IV. Sıradan İnsanlar Tarafından Yapılan Lanetler    

 

Bu ilk öyküde ermişin oğlu krala lanet eder. Lanet edilenin sahip olduğu şey ne 

ise elinden alınması örneği vardır. Bu yüzden krala da daha aşağı bir kastan olma 

cezası verilir. Öykü ise şöyledir:  

1) Ermiş Vasishtha’nın oğulları henüz bir ermiş olma niteliği taşımamaktadır. 

Ancak ülkedeki kral onlardan bir ricada bulunur. Daha önce babaları Vasishtha’ya 

durumu anlatmıştır fakat ermiş istediği törenin yapılmasının imkânsız olduğunu 

söyleyerek onu reddetmiştir. Oğulları da babaları gibi isteğini reddeder ve ona kendi 

ülkesine geri dönmesini söylerler. Sonra kral kendisine başka bir yol gösterici 

bulacağını söyler. Bu söz oğulların zoruna gider ve ona bir lanette bulunarak onu 

insanların en aşağısı olan Çandala haline getirirler. Kralın rengi kararır, saçları 

bozulur ve üstündeki mücevherler demire dönüşür. (Bala Kàõóa, 58) 
95

  

Görüldüğü gibi bu lanette kralın ülkeyi yönetmesi ya da her şeyin sahibi 

olmasının hiçbir önemi yoktur. Lanet eden kişi bir tanrının olabileceği gibi sıradan 

bir insan da olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kişinin sahip olduğu 

şeyler ne ise kendisini ondan mahrum ederek söylenen bir lanettir. Çünkü ülkenin 

kralı olmak en üst düzeyde olmaktır ve emrinde birçok adamın çalışmasıdır. Ancak 

burada onu en aşağı kast olan Çandala grubuyla cezalandırıp mücevherlerinin dahi 

demire dönüşmesini sağlamıştır.  
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Hint edebiyatında birkaç eserde anlatılan Nala İle Damayanti’de
96

 daha farklı 

bir lanet karşımıza çıkmaktadır. Burada ise lanet ettiği kişinin kim olduğunu 

bilmeden beddua eder. Bu kişi bir tanrıdır ama lanet yine yerini bulur. Öykü şöyledir:  

2) Birbirlerine âşık olan Nala ile Damayanti başlarına gelen türlü zorluklara 

rağmen evlenirler. Ancak tanrı Kali, Damanyanti’ye olan aşkından dolayı onu 

Nala’dan ayırmak ister. Kali tanrısal gücünü kullanarak Nala’nın bedenine girip 

istediğini yaptırır. Nala kardeşiyle bir zar oyunu oynar. İçinde onu yöneten bir tanrı 

olduğu için her şeyini kaybeder. İnsanlar tarafından hiçbir saygısı kalmayan Nala, 

yiyecek bulmak için ormana gitmek istediğini söyler. Damayanti ise ondan 

ayrılamayacağını söyleyerek yanında götürmesini ister. Ormanda çok zor yaşam 

sürdürürler, tanrının aklını karıştırmasına daha fazla dayanamaz ve Damayanti’yi 

terk eder. Damayanti çaresiz bir şekilde dolanır. Sonra gücü tükenerek bayılır. 

Kendine gelince başlarına gelen bu olaylar için bir lanette bulunur:  

 “Başımıza bu belayı kim sardıysa Tanrılar ona lanet etsin. Hangi yaratıksa 

bizden fazla acı çeksin, daha beter belaya uğrasın. Suçsuz Nala’ya bu felaketi veren, 

kendisi daha büyük felaketlere boğulsun. Sefillik içinde sürünsün.” 

3) Ormanda kendine uygun bir yer aramaya çıktığında kocaman bir yılana 

rastlar. Yılan boynundan Damayantī’yi kavrar. Damayantī çığlık atarak yardım ister. 

O anda avcı Damayantī’nin bu çığlıklarını duyar ve Damayantī’yi yılandan kurtarır. 

Damayantī avcıya yardımları için teşekkür ederken avcı buralara nasıl geldiğini 

sorar. Damayantī hikâyesini anlatırken avcı kızın güzelliğine dayanamaz ve 
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yaklaşmaya çalışır. Kocasından ve krallığından ayrı kalmış olan Damayantī, her türlü 

sözün ötesine taşan bu bela anında avcıya lanet ederek: 

“Benim için Nala’dan başkası yoktur. Bu, av peşinde koşarak yaşayan sefil 

adam ölü gibi yere düşsün!” deyip, avcıyı yere iter. Adam, yıldırım çarpmış bir ağaç 

gibi yerde yığılıp kalır.  

Avcı öldükten sonra Damayantī sığınacak bir yer arar. Başından çeşitli olaylar 

geçtikten sonra bir krallığa sığınır. Sonra babası onu bulur ve yanına alır. Orada 

Nala’yı bulmaları için emirler verdirir. Daha sonra Nala, Ayodhya kralının arabacısı 

olduğu öğrenilir. Nala’yı saraya getirmek için yine evlilik töreni düzenlenir. Nala 

kralı ile birlikte törene doğru giderken içinden tanrı Kali çıkar. Acılara artık 

dayanamadığını ve her şeyi Damayantī’ye olan sevgisinden yaptığını söyler. Sonra 

Nala saraya gelir. Damayantī onu hemen tanır. Yanına çağırıp konuşur. Birbirlerine 

sadık çift başlarına gelenleri tek tek anlatırlar. Tekrar ülkelerine dönüp mutlu bir 

yaşam sürdürürler. 
97

 

Kathasāritsāgara’da ise öyküler genelde tüccarların yaşamları ile ilgilidir. İlk 

öyküde lanet aslında gizli yapılır. Genç tüccar başına gelen felaketin nedeni anlamaz. 

Ancak karşısına başka bir tüccar çıktığında anlar. Öykü ise şöyledir:  

4) Dhavala şehrinde Çarka adında bir tüccar yaşar. Anne ve babasının karşı 

çıkmasına rağmen başka ülkelere ticaret yapmaya gider. Beş yıl içerisinde çok 

zengin olan tüccar, mücevherlerle dolu olan gemisiyle yola çıkar. Gece ani fırtına ve 

yağmurdan dolayı gemi batar.  Gemideki herkes ölür, ancak tüccar kıyıya sürüklenir. 

Hareketsiz bir şekilde yerde yatarken sanki bir rüya görüyormuş gibi bir adamın ona 
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yaklaştığını görür. Adam onu saraya götürür ve demirden hücreye kapatır. Hücrede 

başının üstünde hiç durmadan dönen bir demir tekerlek olan işkence altında bir adam 

görür. Bu eziyete nasıl dayandığını sorar ve adam da başına gelen laneti anlatır.  

 Khadga adında bir tüccarın oğluymuş ve anne ve babası karşı çıkmasına 

rağmen başka ülkelere ticaret yapmaya gitmiş. Babası da oğluna sözünü dinlemediği 

için şöyle lanet etmiş: 

मशरःस्था्ससंर्प्र्चराभौ नौ दनुोवष ्र् ् । र्दीद्य््श््ेव र्े पी्ा दरुाचार 

भववष््रर् ॥ 

şiraḥsthāyasasaṃtaptaçākrābhau nau dunoshi yat. tadīdyaşyeva te pīḍā 

durāçāra bhavishyati. 
98

 

“Kötü bir evlat olduğun için kafanda dönen sıcak bir tekerlekle acı çekesin.”  

Bunu söyleyip babası kaybolmuş. Tüccar da ağlamaya başlayınca ‘ağlama 

cezan sadece bir ay sürecek’ demişler. Hücredeki adam bunları anlatınca tüccar 

hayrete düşmüş ve onunda başına gelen olayın aynen bu şekilde olduğunu ve bu 

yüzden burada olduğunu söyler. Başına gelen felaketlerin anne-babasının laneti 

üzerine olduğunu düşünür ve o tekerleği kendi başına koymasını ister. O anda gökten 

bir ses işitilir ‘Khaga sen kurtuldun, o tekerleği Çarka’nın başına koy.’ Khadga, 

tekerleği Çarkanın başına koyar ve görünmeyen bir güç tarafından anne-babasının 

evine gider. Çarka’da kaderine razı olup günahlarının silinene kadar başında dönen 

tekerleğin acısını çekeceğini söyler. Onun bu sözleri tanrıların hoşuna gider ve cesur 
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tüccarın hemen cezasını sonlandırıp ona tüm hazinesini geri verirler. Laneti sonlanan 

tüccar da evine döner. (Alankàravatã, 56)
99
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SONUÇ 

Tezimizde bahsettiğimiz tüm bu masalların kökenini anlamak için yapılacak 

en iyi şey belki de konularını izlemektir.  Türk Masalları uzmanı ve halkbilimci Prof. 

Dr. Saim Sakaoğlu Halk Masalları adlı kitabında bu konuya şöyle değinmiştir: “G. 

Huet’e göre masalların kökeni Hint mitolojisinde (Veda’lar)  aranmalıdır. Bu görüşün 

temelini atanlar arasında G. Grimm, Dasent, Max Müller, George Cox, vb. sayılabilir. 

Biz de bu görüşe katılıyoruz. Ancak masalın tamamı hiçbir zaman mitolojiyle ilgili 

olamaz. Bu görüşe göre,  masalların çıkış yeri Hindistan’dır. Bir başka ifadeyle ünlü 

Hint masal kitapları (Pançatantra, Vetalapançavimşati, Şukasaptati, vb.) masalların 

kaynağını oluşturmaktadır. Görüşün temsilcileri, masalların Hindistan’da doğduğunu 

ve daha sonra Avrupa’ya yayıldığını düşünmektedirler. Masalların Hindistan’dan 

Avrupa’ya gidişi ise üç şekilde olmuştur: 

• X. yüzyıldan önce sözlü gelenek aracılığıyla Avrupa’ya geçmiştir. 

• X. yüzyıldan sonra İslami etkiyle Bizans, İtalya ve İspanya yoluyla Avrupa’ya 

geçmiştir. 

• Budist ürünler ise daha çok Moğollar aracılıyla Çin ve Tibet yoluyla Avrupa’ya 

geçmiştir.  

Tarihî görüşün temsilcileri arasında Sylvestre de Sacy, Theodor Benfey, Henry 

Gaidoz, Josep Bediler, vb. sayılabilir.”
100

 

 

 Yaptığımız araştırmalar sonucu Dünya Edebiyatı ile aynı motifi içeren 

masallara rastladık. Örneğin 16. yüzyıl da yazıldığı bilinen Shakespeare'in meşhur 

eseri Macbeth'de bunu açıkça görmekteyiz. Birinci perde Cadıların konuşmaları ile 
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başlar. Cadılar bir görünüp bir kaybolurken Üçüncü Cadı Macbeth’e; ‘Sen hükümdar 

olamayacaksın ama soyundan hükümdarlar gelecek. Böylece selam Macbeth’le 

Banquo!’
101

 der. Eserde gördüğümüz cadılar Hint mitolojisindeki göksel yaratıklara 

benzetilebilir. Hint masal motiflerinde gördüğümüz lanetten farklıdır. Çünkü Hint’te 

kişinin bir hata yapması üzerine lanet edilir ya da ceza verilir. Bu eserde tamamen 

farklıdır. Macbeth herhangi bir suç işlememiştir. Ancak ikisinin ortak noktası, 

söylenen sözün kişinin kaderini belirlemiş olmasıdır.  

 Yine Shakespeare’in eserlerinde bulduğumuz bir örnek ise III.Richard’da yer 

almaktadır. Eserde genellikle taht kavgaları ve bunun beraberinde gelen entrikalar 

anlatılmaktadır. VI. Henry’nin dul karısı Kraliçe Margaret için sürgüne gönderilme 

kararı çıkar. Kraliçe bunu kabul etmeyerek saraya geri döner. Richard hakkında 

herkesi uyarır ve orada bulunan herkesle birlikte Richard’ı lanetleyip beddua eder. 
102

 

Yunan mitolojisinde bulduğumuz örnek ise, İlyada destanında geçmektedir. 

İlyada’nın Truva Savaşı’nı anlattığı düşünülür. Aslında İlyada’da anlatılan Akhilleus 

ile Agamemnon kavgasının hikâyesidir. Akhilleus önderliğinde yaptıkları bir akın 

sonrası ganimetler bölüşülür. Agamemnon’un payına tanrı Apollon’un rahiplerinden 

biri olan Khryses düşer. Apollon kızı bırakması için fidye teklif eder. Ancak 

Agamemnon bunu kabul etmez. Bunun üzerine sinirlenen Apollon orduya lanet eder 

ve veba salar. Dokuz gün dokuz gece ordu hastalıktan kırılır. Kâhin Kalkhas bu 

musibetin ancak Agamemnon kızı serbest bırakınca ortadan kalkacağını söyler.  
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“Onları birbirine düşüren hangi tanrı? 

 Apollon, Leto ile Zeus’un oğlu,  

Krala kızıp orduya kıran salan o, 

Atreusoğlu tanrının duacısı Kyryses’i saymadı diye 

İnsanlar kırılıp gidiyordu birbiri ardı sıra. 

Khryses kurtarmak için Akhaların elinden kızını  

Bir yığın kurtulmalıkla gelmişti tez giden gemilerine dek.”
 103

 

 

 

Yaklaşık 19. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen Balzac’ın Lanetli Çocuk adlı 

kitabında bir aşk hikâyesi anlatılmıştır. Bu eserde insani duygulardan yoksun bir 

kontun zarif ve kırılgan karısı hamiledir. Doğacak çocuğun kendisinden 

olmadığından şüphelenerek lanetlemesi üzerine yazılmış bir romandır. Romanda 

çocuğa yapılan somut bir lanet yoktur ancak babası, ona anne karnındayken bile çok 

acı çektirir. 
104

 

 

Bu kadar masal örneklerine değinmişken Alman Edebiyatının Grimm 

Masallarından söz etmeden geçemeyiz. Grimm masallarında lanet motifine örnek 

olabilecek bir öykü ile karşılaştık. Dünya edebiyatında karşılaştığımız en yakın motif 

Grimm masallarında bulduğumuzu söyleyebiliriz. Grimm Masallarının birinci 

kitabında yer alan Yedi Karga masalında insanların bir lanet sonucu kargaya 

dönüştüğü anlatılmaktadır. Ülkenin birinde adamın yedi oğlu varmış ve hiç kızı 
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olmamış. Gel zaman git zaman bir gün kızı oluvermiş. Adam buna çok sevinmiş 

ancak kızı pek cılızmış. Babası onun fazla yaşamayacağını düşünmüş ve bir an önce 

vaftiz etmek istemiş. Oğullarından birini vaftiz töreni için kuyudan su çekmeye 

yollamış. Diğer kardeşleri de ağabeylerinin peşine takılıp gitmişler. Kardeşler 

kuyudan su çekme kavgasına girince aniden kova suya düşüvermiş. Ne yapacaklarını 

bilemeyen kardeşler eve eli boş dönmektense hiç dönmemişler. Babaları ise onları 

beklemiş gelmediklerini görünce kızının öleceğini düşünerek çok sinirlenmiş ve 

onlara beddua etmiş: “Dilerim, hepiniz karga olup çıkarsınız!” 
105

 demiş.  

 

 Babanın ağzından bu sözler çıkar çıkmaz oğlanlar karga oluvermişler. 

Kafasını kaldırıp yukarı bakınca yedi siyah karganın bir o yana bir bu yana 

uçuştuklarını görmüş.  

 

Dünya edebiyatında genel hatlarıyla gördüğümüz lanet motifi örneklerinden 

Shakespeare, Grimm Masalları, Balzac, ve Homeros’un kullandığı lanet motiflerinin 

Hint edebiyatındaki lanet motifleri gibi olduğunu söyleyebiliriz.  

 

Masallar bize o dönemin yaşayışı ve inanışı hakkında bilgiler verir. En eski 

biçimleri Hint masallarında olan bu motif, aslında inanış biçimlerini yansıtmaktadır. 

Kendi içinde dörde ayırdığımız lanet motifleri Hint düşüncesinin, felsefesinin ya da 

inanışlarının yansımasına çok güzel bir örnektir. Vedalardan itibaren gördüğümüz 

tanrılar, epik ve puranik dönemde birer figür olarak kullanılmıştır ‘Tanrılar 
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Tarafından Yapılan Lanetler’ adlı başlığımızda bunun örneklerini açıkça 

görmekteyiz. Kathasāritsāgara masallarından bir örnek vermek gerekirse tanrıça 

Parvatī’nin kapısını gizlice dinleyen, göksel yaratık Pushpadanta’ya, lanet etmesini 

gösterebiliriz. Genellikle göksel yaratıklara ölümlü olma cezası verilir. Çünkü onların 

ellerindeki güç bu şekilde alınır. (Bkz. s:18-19)  Masallarda Tanrı, ermişe, insana, 

göksel yaratığa hatta kendisiyle eş değer olan bir tanrıya bile lanet edebilmektedir.  

 

O dönemde yaşayan insanlar, tanrılarla aralarında bir bağ kurmak için, 

Brahman adı verdikleri ermişlere çok önem gösterirlerdi. Asırlardan beri dinin kutsal 

değerleri onların kafasındadır ve törenler onların tekelindedir. Bütün hayatı din ile 

ilgili konularda sıkı sıkıya bağlı geçen biri için Brahman en önemli kişidir. Zira 

kişinin ibadetleri için yapılan törenler,  Brahman olmadıkça yerine getirilemez. 

Çünkü bu törenlerde okunması gereken Mantralar (dua), ancak Brahmanlar 

tarafından bilinir. Krallar, savaşa çıkmadan önce sarayda yaşayan ermişlere törenler 

yaptırtır. İnanca göre kralı muzaffer kılan, Brahmanlar tarafından yapılan bu 

törenlerdir. Brahmanlar ülkede en ayrıcalıklı tabaka olarak halkın ya da kralların 

hediyeleriyle ve bağışlarıyla geçinmişlerdir. Ülkede Brahman hegemonyasının 

örneklerini ‘Ermişler Tarafından Yapılan Lanetler’ adlı başlığımızdaki masallarda 

bulabiliriz.  

 

Masallarda ermişler, göksel yaratığa, insana, hatta bir ermişe lanet edebildiği 

gibi bir tanrıya bile lanet edebilmektedir.  Üstünlüklerinin bu kadar belirgin bir 

şekilde ifade edilmesi çok şaşırtıcıdır. Ancak tanrıya yapılan lanet sadece ermişler 

tarafından olmamıştır. ‘Mitolojik Varlıklar Tarafından Yapılan Lanetler’ ve ‘Sıradan 
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İnsanlar Tarafından Yapılan Lanetler’ adlı başlıklarımızda da tanrı lanetlenmiştir.  

 

Örneğin mitolojik varlıkların lanetinde ilk örneğimiz Padma Purāṇ’da geçen 

bir masaldır. Bir Asura’nın eşini yalnız bırakması üzerine tanrı Vishṇu ona göz 

koymuştur ve kılık değiştirerek Vṛnda’ya yaklaşır. Vṛnda bunu fark edince Tanrı 

Vishṇu’ya lanet eder. (Bkz. s:61-62)  

 

Sıradan insanların lanetlerine ise, çok bilinen bir masal olan Nala ile 

Damayantī’yi örnek verebiliriz. Mahābhārata’da ve Kathāsaritsāgara’da farklı 

anlatımlarını gördüğümüz bu masalda, Tanrı Kali, Damayantī’ye âşık olur ve bunun 

üzerine Nala’nın bedenine girer. Başlarına türlü felaketler gelen ve sevdiği kişiden 

ayrı düşen Damayantī, Nala’nın içinde Tanrı olduğunu ve bu felaketlerin onun 

yüzünden olduğunu bilmez. ‘Bu olaylardan sorumlu her kim ise bizden fazla acı 

çeksin, felaketlere uğrasın’ diyerek lanet eder. Bir süre sonra, Nala’nın bedeninde 

daha fazla acıya dayanamayan Kali, Nala’nın bedeninden çıkar. (Bkz. s:80-81)  

 

 Örneklerde görüldüğü gibi hem ermişin, hem mitolojik varlığın, hem de 

sıradan bir insanın tanrıya ettiği lanet tutmuştur. Tanrılar, bu lanetler sonucu önemsiz 

hale gelmişlerdir. Tanrı inancı toplum tarafından, bugün bile devam etmektedir. 

Bunun sebebini dinin temelini oluşturan felsefeyle açıklayabiliriz. “Hint felsefesine 

göre hayatın bir anlamı ve amacı vardır. Bu anlamı kavramak ve ona ulaşmak kişinin 

ulaşabileceği en büyük mutluluktur.” 
106

 Hint felsefesi, Hint dini ve Hint ahlakı 

birbirleriyle kaynaşmış durumdadır. Düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kişi, 
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hayatını, ancak dürüst bir hayat sürdürebilmekle yüceltebilir. 

 

 Hint yaşam tarzında yer alan ortak özellikleri incelemek ve masal motiflerini 

ona göre değerlendirmek yerinde olacaktır. Bu yaşam tarzı, ölümsüz bir varlığın 

olduğuna, kişinin dünyaya defalarca gelip gittiğine, hayatın zevkten çok acı olduğuna 

ve bu acının dünyaya tekrar gelip gitmek şeklinde olduğuna, ahlak kurallarının bir 

kanunu olduğuna ve kişinin yoga hareketleri ile ruhu ve bedeni olağanüstü seviyelere 

ulaştırabileceğine inanır. Bizim değinmek istediğimiz ise işte bu ahlak kurallarını 

biçimlendiren karma kanunlarıdır. Karma sözcüğü, Sanskrit bir kelime olup ‘kç’ 

yapmak eyleminden gelmektedir. Karma fiziksel ve zihinsel her türlü eylemin, 

sonuçlarının kaçınılmaz olduğunu ifade eder. Bu eylemlerde yapılan hatalar, kötü 

sonuçlar doğurabilir. Örneğin; lanetlemek yeniden doğuşa ya da göksel bir varlığın 

sonsuza dek insan olarak dünyaya gelmesine sebep olmaktadır. Çünkü karma 

kanunları, düşündüğümüz her şeyin ya da yaptığımız her eylemin bizi bu 

yaşamımızda ya da sonraki yaşamımızda etkileyeceğini söyleyen kurallardır. Karma 

terimi, Hinduizm, Buddhizm, Cainizm, Sikhizm ve Taozim’de kullanılmaktadır. 

Çalışmamıza konu olan lanet motifi de yukarıda bahsettiğimiz karma kanunu 

döngüsünde, bazen insanların bazen tanrıların başına gelen bir olgu olarak karşımıza 

çıkar. Bu motif toplumları sosyo-kültürel olarak da derinden etkilemiştir. Kültürel 

mirası oluşturan dünya masallarında da işte bu yüzden değişik konu ve karakterlerde 

sıkça karşımıza çıkmaktadır.  
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ÖZET 

Hint masallarının gerek dünya edebiyatında gerekse Hint edebiyatında önemli 

bir yeri vardır. Bu coğrafi bölgenin geniş masal birikimlerine sahip olması, bize 

kültürlerini ve yaşam tarzlarını yakından tanıma imkânı verir. Âdeta bir okyanusun 

içinden seçip incelediğimiz lanet motifli masallar, Hintlilerin sosyo-kültürel yönlerini 

tanımamıza sebep olmaktadır.  

Bu çalışmada Hint edebi motifleri ışığında  (Rāmāyaṇa, Mahābhārata, Skanda, 

Padma Purāṇa, Vishṇu Purāṇa, Vamanā Purāṇa, Kathāsaritsāgara, ve Şakuntala) 

“Tanrılar, Ermişler, Mitolojik Varlıklar ve Sıradan İnsanlar Tarafından Yapılan 

Lanetler” başlıkları altında incelenmiştir. Konu başlıklarına ayırdığımız hikâyelerde, 

genellikle benzer sebeplerden dolayı hata yapan kişiye cezası verilmek üzere lanet 

edildiği görülmüştür. Örneğin ermişler tarafından edilen lanet hikâyelerinde, 

kendisine yapılan büyük bir saygısızlık sonucu ermişin lanet ettiği anlaşılmıştır. Söz 

konusu sadece saygısızlık olan bu tema Hint edebiyatı içinde çok fazla örneği 

bulunmaktadır.  

Daha sonra dünya edebiyatında karşılaştığımız lanet örneklerine de çok kısa 

değinerek tez bir sonuca kavuşturulmuştur.  
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ABSTRACT 

Indian tales have an important role both for the world literature and Indian 

literature. This geographic area has a huge tale accumulation, which enables us to 

know well about their cultures and life styles. Curse motif tales, we literally chose 

from an ocean and researched, led us to know Indians’ culture in a socio-culture way. 

In this thesis, “Curse from Gods, Brahmans, Mythological Creature and 

Ordinary People” has been studied in consideration of Indian literary motif. In the 

stories we split into the parts, it has generally been seen that the person was cursed in 

order to be punished due to the same reasons.  For example, in the stories that 

Brahmans cursed it has been understood that Brahmans cursed as a result of a 

disrespectful behavior towards himself. There can be seen a lot of other examples of 

this disrespectful theme in Indian literature. 

Finally, we reach the end of conclusion by mentioning briefly other curse tales 

samples that we came across in the world literature. 
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अमूर्त 

भारर्ी् सादहर्त् में कथाओं की भरभार है जो सारे संसार के सादहर्त् में अलग 

महर्तव रिर्ा है । कथा भारर्ी् जीवन का आधार है इसमें जीवन दशीन संस्कार        

सभ््र्तमा का समावेश हैं । भारर्ी् सादहर्त् ससंार का एकमात्र ऐसी सादहर्त् है । 

वपजजस में शाप और र्रदान को मह्र्तवपूणत मानर्े हुए इसे जीवन के संदभत में सम्ा 

ग्ा है । 

शोध अध्््न को शाप के संदभां में जानने का प्र्र्तन कक्ा ग्ा है । 

पौराखणक सादहर्त् में भगवान ब्राह्मण जस्त्र्ों र्था सामान्् व््ककस व्दारा  ददए गए 

शापों का वववरण ्हााँ प्रस्र्ुर्  कक्ा ग्ा है । रोध में आकर ्ा अपनी इच्छछा पुणत 

न होर्े देिकर शाप दद्ा जार्ा है दःुिपुणत वदेना को शाप में व््क्र् कक्ा जार्ा है। 

्ही इस शोध का सार है । 

इस शोध प्रर्ंध में कुछ महर्तवपुणत शापों का अध्््न कर उ्के कारणों को 

ववरकोवपर् कक्ा ग्ा है । ववश्वसादहर्त् में इसका स््ान ककर्ना महर्तवपुणत है । ्ही 

शोध प्रर्ंध का उदे्दश्् है । 

 


