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HİNDUİZM 

 Hinduların kökenleri Ari ırktan oldukları kabul edilir. M.Ö 6.yy Seylan’da 

rastlanır. M.Ö 1600 yılından sonra Hint tıtasında Ari ırkın egemen 

olması, yerli kültürü büyük oranda eritmiştir. Ari kültürle, yerli kültür 

ındusda belli bir senteze ulaşmıştır. 

  “İndus nehrinin etrafında oturan” anlamına gelen Farsça bir 

kelimeden ilham alınarak batılılarca bu bölge halkının dinini ifade 

etmek üzere kullanılmıştır. 

 Sanatana, Dharma: ezeli din, ebedi din anlamına gelir. 

 Milli bir dindir, dolayısıyla hinduizmde bir misyonerlik yoktur, 

propaganda yoktur. 

 Kredosu yoktur, Kredo: bizdeki amentü 

 Kökeni M.Ö 6.YY kadar götürmek mümkün. 

 Kutsal kitapların en önemli parçası olan vedalardan dolayı Vedizm de 

denir. 

 Brahmanlara nispetle bazı kaynaklarda Brahmanizm de denir. 

 Hint kıtasının arileşmesi ve hindulaşması, upanişdlar döneminde 

gerçekleşmiştir. Bunun için Hinduizmin belli başlı beş ana devreden 

geçtiği kabul edilmiştir: 

M. Aydın’a göre 5 döneme ayrılmıştır. 

1. Vedalar Devri: M.ö 200/1500-800 

2. Upanişadlar Devri: M.ö 800-400 

3. Klasik Devri: M.ö 500-400 

4. Vedanta Devri: Ortaçağdaki felsefi gelişmeleri ortaya koyan 

dönem 

5. Modern Devri: 1830- Günümüze kadar 

 Hinduizmin kurucusu yok, fakat çok hacimli bir kutsal kitap 

koleksiyonuna sahip. 

 Hinduizmin kutsal metinleri Sanskritçedir. 

 

Hinduizmin Kutsal Kitapları 

ŞRUTİ SMRİTİ NYAYA 

1. Vedalar Destanlar  

2. Brahmanlar Manu Kanunnamesi  

3. Aranyaklar Puranalar  

4. Upanişadlar   

 

Şruti: Brahmanların rolü ile oluşmuştur. Vahye dayanır. Yazılı dini edebiyattır. 

Dinlemek, işitmek anlamlarına geliyor. Burada duyulan şey “kutsal değeri” olan 

şeydir. Sıradan kişiler bunlara ulaşamaz. Bunlar şifahi nakledilmişlerdir. 

Hindular bu gruba giren metinleri tartışmasız kabul etmektedirler. 

 Vedalar: Kutsal kitapların en önemlisidir. İlahi bilgi, mukaddes bilgi, en 

üstün bilgi anlamlarına gelir. Vedaların “RİŞİ” denilen ve tabiat üstü 

güçlerle temasa geçtiği kabul edilen hakim kimselere vahyedildiğine 

inanılır. Bu kitapta ilahiler, niyazlar, dualar, büyüler bulunur. Şifahi 

olarak nakledilir. Bugünkü yazılı şeklinin M.Ö6. veya 5. Yy geldiği 

tahmin edilmektedir. Vedalar önce rişilere ilham edildiği, sonra yazıya 

geçirildiği kabul edilmektedir. Rişiler Hinduizmin rahipleridir. 

4 Koleksiyondan oluşur; Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, AtharvaVeda 

Bu 4 derlemenin hepsine “SAMHİTA” denir. 

Rig-Veda: Hinduların en önemli kabul ettiği veda budur. Rifveda daki 

cümleler Rişi denilen rahipler tarafından oknmaktadır. Bu vedanın m.ö 

500 yıllarında tamamlandığını, Yaska’nın veda tefsiri olarak 

NİRUKTA’dan ve aynı dönemlere ait oluğunu öğrenmekteyiz. Rig 

vedanın Hinduizm içinde resmi bir kutsal kitap olmasının tarihi M.Ö 

500 yıllarıdır. Rigveda fırklı tanrılara söylenen 107 ilahiyi ihtiva 

etmektedir. Tanrılar, Agni, Surya, Varuna, İndra, Maruti gibi 

tanrılardır. Rigveda hakikatin tekliği üzerinde durmaktadır. Buda 

Henoteizmi ortaya koymaktadır. Rigvedanın son kitabında kainatın 

yaratıcısının Brahma olduğu belirtilmiştir. Her ilahi 10 mandaladan 

meydana gelmektedir.  
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Bu ilahilerin ihtivası; 

 Şükür duaları 

 İstek duaları 

 Beddualar 

 Takdimeler 

 Alie ilgili 

 Dua usulleri 

Rigvedanın en mükemmel nüshası SAKALA dır 

Sama-Veda: Vedalar içinde en anlaşılan ve anlamı açık olan bu 

Veda’dır. Melodileri ihtiva eder. Samaveda metin kısmı üç kısımdan 

meydana gelir. 

o Melodiye eşlik edilmeyen Rigvedadan aynen alınan 

cümlelerden 

o Çeşitli konulardaki cümlelerden 

o Şarkılar kitabı denilen melodili ilahilerden oluşur. 

Şarkıcı rahibin üzerine şarkı söylediği cümleye(ayete)  YONİ denir. İlahiler ithaf 

edildiği tanrı genellikle İNDRA dır. 

Yajur-Veda: Kurban ve diğer takdimlerin sunuluşu ile ilgili merasimleri anlatan 

kitaptır. Yajur tamamen rahiplerle ilgili prensipleri ihtiva etmektedir. 

Atharva Veda: Sonuncu veda olarak kabul edilmektedir. Bazı ilahiyatçılar, 

Atharvaveda yı veda külliyatına dahil etmemektedir. Bunun nedeni, 

muhtemelen ahtarva vedada halk büyücülüğünün fazlaca işlenmiş olmasıdır. 

Büyü formüllerinin ve vedalar önce halk dini hayatının bir parçası oludğunu 

düşünmektedirler. İki ayrı nüshadan meydana gelmektedir: SAUNAKİYA ve 

PAİPPALA 

2.BRAHMANLAR 

4 Vedanında brahmanası vardır. Aiterya ve Kauşitakin, Samavedanın 

Brahmanası, Panchavimsa Brahmanadır. Atharva vedanın brahmanası 

Gopatha Brahmanadır. Brahmanların oluşum tarihi itilaflıdır. Bazı kaynaklar 

MÖ 1.yy ortasını gösterirken, bazı kaynaklarda MÖ 8.yydan sonrayı 

göstermektedir. Brahmanalar nezir tarzında yazılmıştır. Kurbanın kozmik 

önemi üzerinde durulmuştur. 

3.Upanişadlar 

Hinduizmin temel felsefesini anlatır, hem dini konuları hem de dini konuların 

(vedaların) arka felsefi planını ortaya koyar. 

Tanrı alem, ruh ölüm ötesi gibi konuları ele alır. 

Upanişad kelimesi bir üstadın “yanına oturmak” anlamına gelmektedir. 

Upanişadlar mütefekkirlerin inzivada tefekkürden elde ettikleri fikirler 

topluluğudur. 

Upanişadların dini yorumu Vedanta Dönemini meydana getirmiştir. Dört 

veda ve Brahmanalar, Şrutinin ayin kısmını, yani KARMA/KANDA yı 

meydana getirirler. 

Upanişadlar ise BİLGİ kısmını yani, JNANA/KANDA yı meydana getirir. 

Upanişadların peşinde olduğu bilgi ATMAN-BRAHMAN makamına ulaştıran 

bilgidir. 

Upanişadların tarihi geliyim süreçleri iki ayrılır. Kadim ve Genç Upanişadlar 

diye. Bunların teşkkül tarihleri M:Ö 800-400 yılları arasıdır. Upanişad 

öğretisinde bazı üstadlardan bahsedilir : ARUNİ-YAJNAVALKAYA-BALKİ-

SENDİLYA-SVATAKETU dir. Kadim Upanişadlar on adettir. Ancak Sankara on 

bir upanişad üzerine tefsir yapmıştır. Max muller bunları Almancaya 

çevirmiştir. Genç Upanişadları M.S 15.yy çıkmıştır. Hinduzimde bunların 

değeri yoktur. 

 

4.ARANYAKALAR 

Aranyakalarda OM gibi gizemli hecelerin anlamını kavrama, hedef olarak 

seçilmiştir. Kısaca Aranyakalar felsefi bir zihin egzersizini teşkil ederler. 

 

Smriti: Hafıza, gelenek gibi anlamlara gelir. Hinduizmde iki anlamda kullanılır: 

Dar anlamında Dharmaşastralar, geniş anlamında İthasaPuranalar. 

Dharmaşastralar Kast sistemini ve mensuplarının günlük yaşayışlarını belirtir. 
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İthasapuranalar ise Kadim Tarih anlamına gelir. Ramayana ve 

Mahabharata ile Şuranalar destanlarını içine alır. 

Destanlar: 

1. Ramayana: Derleniş tarihinin m.s 1 ve 2. yy olduğu tahmin 

edilmektedir. Daha önceki dönemlerde şifahi olarak nakledilmiştir. 

Ramaya destanı 2400 beyit ve 7 bölümden oluşmuştur. 1 ve 7. 

Bölümlerin kahramanı, RAMA dır. Rama Vişnunun Avatarası olarak 

kabul edilmektedir. 2 ve 6 bölümün kahramanı İNDRA dır. Ramayana 

destanı, RAMA ve SEYLAN nın şeytan kralı RAVANA tarafından 

kaçırılan karası SİTAnın kurtarılmasıyla ilgili serüveni anlatır. Ramayana 

destanı VALMİKİ VE TULSİDAS tarafından yazıya geçirilmiştir. RAMA 

nın şahşında itaatsiz bir oğul, iyi bir koca, cömert bir kardeş, cesur bir 

savaşçı tasvir edilerek, Hint destanındaki ideal bir Hindu insan tipi 

anlatılmıştır. 

 

2. Mahabharata: Büyük savaş anlamına gelir. Vyasa’ya Mahabharatanın 

sahibi olarak bakarlar. Mahabharatanın büyük bir kısmının m.ö 3 ve 2. 

Yy da oluştuğuna inanılır. Mahabharata da PANDAVALAR  ile 

KURUVALAR arasındaki savaş macerası analtırılr. MANU kanunlarının 

birçoğunu içine alır. Krişnanın av köpeği, Arjuna’ya, şeytana karşı, 

Dahrmayı koruması içiin dester vermiştir. 

 

3. Bhagavat-Gita: Hindin en büyük klasik destanıdır. Sanskritçedir. 

Bhagavatgita, prens Arjuna’yı ve onun savaş arabacısı Krişnayı 

sahneye sokmaktadır. Evrensel düzeni insan kalbinden menfati 

atması, görevini ihtirassız, ilgisizlik içinde yapması gerekir. 

 

 Hinduizmin kutsal kitap koleksiyonu dediğimiz zaman ilk akla gelen 

vedalardır. 

HİNDUİZMDE TANRI ANLAYIŞI  

 Dinler tarihinin bakış açısına göre Hinduizm, tanrı anlayışı açısından 

politeist çizgide görülmektedir. Ne kadar tanrı var sorusuna Svalkya 33 

milyon diyor. 

 Hinduizmde tanrı kavramı var ama çok farklı, yani politeist, 

monoteist, monist, henotesit anlayışı görürsünüz. 

 Her Hintli bu 33 milyon tanrının hepsini sever. Hepsine karşı içinde bir 

sevgi besler ama içlerinden kendi dünyasına göre, kendi geleneğine 

göre içlerinde 1 tanesini ön plana çıkarır. Biz buna Henoteizm deriz. 

Burada henoteizmde monoteizm zahiren vardır. 

 Hinduizmde tanrı, statik olarak telakki edilmez. Kainatta öyledir. 

Kainat, bir doğuştan, bir ölüme sürekli şekil değiştirmektedir. Buna 

Hinduizmde Dönemler Teorisi denmektedir. Bu teoriye göre kainat, 

düzenli aralıklara tezahür ediyor, gelişiyor sonra yeniden 

görünmek için ortadan kayboluyor. Bu, böyle sonsuzluğa dek 

devam edip gidiyor. 

 Hinduizmde bir 3lü tanrılar panteolu vardır: 

o Brahma: Yaratıcı Tanrı 

o Vishu: Koruyucu Tanrı 

o Shiva: Yok edici Tanrı 

 Tanrı-Alem Panteizm var, 33 milyon tanrı, bu hintlerin ne kadar dindar 

olduklarını gösteriyor. Hindu ilahiyatçıları, bu 33 milyonu 3 kısma 

ayırırlar. VARLIK-ŞUUR-MUTLULUK (BRAHMA-VİSHNU-SHİVA). Ancak 

Brahma tapınılan bir varlık değildir. Çünkü brahma, rastgele ağza 

alınmayacak kadar yüce bir tanrıdır. 

 Henoteizm: Çoklu tanrı dinlerde bir tanrının öne çıkarılması 

 Trimurti: Hindu Teslisi 

 Hinduizmde tanrıçalar daima çift görünümlüdürler. 

 Kali: Anne denir, tapınakta ki tanrılar genelde kadındır. 

 Lakshimi: Para tanrısı, Vishunun karısı 

 Pravita: Shivanın karısı 

 Kızların okuma sebebi iyi bir eş bulmaktır. 



DİNLER TARİHİ GÜZ -FİNAL 
 

Tüm İlahiyat Ders notlarına, vize-final sorularına ve ÖABT DİKAB PDF notlarına ulaşmak için www.edunzy.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ayrıca KPSS-ALES-YDS vb. ders notları da 

bulunmaktadır. Sizlerde elinizde bulunan notları ekleyerek diğer öğrencilere yardımcı olabilirsiniz Sayfa 4 
 

 

1. VİSHNU: Aydınlık ve lütuf tanrısıdır. En büyük dostu güneş kuşu olan 

kartaldır.  İki özelliği vardır. İlk Vişnun bazı tasvirleri Su ile ilgilidir. 

İkincisi ise Dharmanın muhafızı olmasıdır. Bunun için Avatar olmuştur. 

8 defa kurtarmıştır. Ramayana destanı, Vishnunun nasıl prens RAMA 

kılığında bedenleştiğini, Ravanayı nasıl yok ettiğini anlatır. Ram=Allah 

 

2. SHİVA:  Shiva zahitlik perspektifi içinde merkeze oturtulmuştur. Shiva, 

Dharma ile ilgilenmez. O mükemmel bir Münzevidir. Dağlarda bulunan 

bir ermiş gibidir. Shivadaki bu AY sembolü, çift anlama sahiptir. Bir 

taraftan karanlık, sert ve soğuk bir karekterle mücehhez 

zahidane bir tanrıyı sembolize ederken; diğer taraftan bir kötülük 

tanrısı olduğu imajını sembolize eder. Shivanın en belli başlı 

fonksiyonu ise, her ay suları ve bitkileri bereketlendirmesidir. Shivaya 

bağlı birçok tanrı vardır. Bunlar; 

a. Tanrı Ganesha: Aile Tanrısı 

b. Tanrı Skanda: Savaşın başında bulunan tanrı 

c. Tanrı Kubera: Zenginliğin yaratcısı 

d. Tanrı Kâma: Hindu aşk tanrısı 

 

3. MAHA-DEVİ: Mahadevi, hind de Tanrıca Kültü olarak takdis 

edilmektedir. Mahadevi iki şekil altında tezahür etmektedir: İnayet ve 

Gazap tezahürü. 

Hinduizmde tanrılar daima çift görünümlüdürler. Bunlar: 

a. Lakshimi: Refah, talih ve mutluluk tanrısıdır. Vishunun eşidir. 

b. Durga: Yaklaştırılması zor olan şey anlamına gelir. Bakire 

tanrıçadır. 

c. Kali: Çok meşhur bir tanrıçadır. Felaket tanrısıdır. 

 

4. İNDRA: O, hem iyi hem kötü bir Tanrıdır. Rigveda İndraya ikiyüz elli 

ilahi sunmaktadır. Savaşçı bir tanrıdır. Onun ibadeti öğle vaktidir. Yaz 

kutsal mevisimidir. 

5. AGNİ: Gökte doğmuştur. İbadet sabah yapılır, Bahar ayları onundur. Üç 

özelliği vardır: 

a.  Agni pavamana (kendi kendini temizleyen) 

b. Agni pavaka (başkalarını temizleyen) 

c. Agni suci (Paklayan) 

 

6. VARUNA: Her şeyi kuşatan ve her yeşe hakim olan bir Gök tanrısıdır. 

Suların üstündeki ateşte oturmaktadır. 

7. MİTRA: Güneşin mitranın gözü olduğuna inanılır. Onun gözünden 

hiçbir şey kaçmaz. 

 

Hinduizmdeki Dini Kavramlar 

Avatara: Koruyucu tanrı olan vişnunun insan şeklinde bedenselleşmesini 

ifade etmek için kullanılır. Sanskritçe inen anlamına gelir. Kaninatın düzeni 

bozulduğunda, Avatarası ile Vishu müdahele etmektedir. 

Hulül kavramı tanrı vişnu için kullanılır. Tanrı vişnunun çeşitli Avatarları vardır. 

En önemli iki Avatarı Rhama ve Krişnadır. 

Hristiyanlar Hz. İsa’yı vişnunun Avatarası olarak gösterilir. 

Karma: Bir sebep sonuç kanunudur. Dolayısıyla insan geçmişte ne yaptıysa 

gelecekte onu görecektir. İnsanın ameller sonucu olması gereken şeydir. Hindu 

ilahiyatçıları tarafından ferdin hayatı boyunca, değerli ve ya değersiz olarak 

biriktirği şeyler bütününü belirtmek için, Karman kelimesini kullanmışlardır. 

Kısaca Karma, insanın amelleri sonucu olması gereken birikimdir. 

Reenkarnasyon: İnsan yaptıklarına göre bitki, hayvan, insan veya tanrı olarak 

yeniden doğar. Amaç Brahmaya ulaşmaktır. 

Samsara (Tenasüh): Devamlı yeniden doğuşlar çarkıdır. Atman(ruh) 

durmadan bedenden göç etmektedir. Vedalar döneminde Upanişadlarda 

görünmektedir.  Bu doktrine göre, insanlar varlık okyanusuna veya varlık 

çarkına zorunlu olarak dalmaktadırlar.Tenasüh çarkı, karma denen ameller bu 
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çarktan geçer ve buna göre reenkarnasyon olur. İnsan 7 defa bu dünyaya 

gelebilir. En son nokta Mokşa yani Tanrının gücü ile birleşmedir. Tanrının gücü 

ile birleşince de hayat mücadelesi vermeleri gerekmez. Tanrı brahmaya 

ulaşmadan yeniden doğuşlar çarkı bitmeyecektir. Hinduizm ahiret telakkisin 

dünyaya taşımıştır. 

Yoga: İnsanın enerjilerini belli bir hedefe doğru yöneltmesidir. İnsanın hem 

bedeni hem zihni hem manevi gücünü bir araya getiren egzersizin adıdır. Bu 

eksersizlerin çok eski bir tarihi vardır. Upanişadlar, Bhagavatgita ve ilk Budist 

metinleri, yoga eksersizlerinden bahsetmektedir. İleri seviye yoğa için şu 3 şey 

bulunmalı: 

 Sağlam bir zihinsel dayanıklılık 

 Yoğa mensubunun, manevi bir yönetim yapısına ihtiyacı vardır. 

 Yoğanın kurtarıcı hedefi olmalıdır. 

Yogi: Yoga yapan insan. Yaptığı egzersizlerle nefsine hakim oluyor. Beden ve 

Ruh birliğini sağlamak için tabiatüstü güçlerle ilişki kurmayı başarıyor. 

Tenasüh inancının benimsemesinin nedenleri: 

1. İnsanda ki ölümsüzlük arzusudur. 

2. Tanrının adaleti ve kötülük problemi için cevap bulma 

3. Başk bir bedene geçmenin zorunlu olduğu düşüncesi 

4. Mozart gibi dahi çocukların durumların öğrenme kurumları ile izah 

edilemeyişidir 

5. Yogilerin geçmiş yaşamlarına ait verdikleri bilgileri kutsal kitaplarda yer 

alması ve buna inanmanın zorunluluğudur. 

DHARMA: Evrensel düzeni, hukuki kanunu, politik ve sosyolojik yorumları 

bünyesinde barındıran bir kavramdır. Evrenseldir. Bir taraftan kozmik düzeni 

gösterirken diğer yandan Hindu şeriat düzenini ifade eder. Bu kelimeye 

ebedilik anlamına gelen Sanatana kelimesi de ilave edilerek, Hindular bu 

kelimeyi dinlerinde kullanırlar ve SANATANA DHARMA (Ebedi Evrensel Düzen) 

adını alır. Her şey düzenli ve iyi çalışıyorsa bu dharmadır. 

Dharmayı kötülük kuvvetleri hep tehdit eder, bu tehditler karşısında tanrı vişnu 

cisimleşiyor ve yeryüzüne inerek bu kötülükleri bertaraf etmeye 

çalışıyor.(Hulül) 

Sadhu: Aziz anlamında, Toplumu terk eden ve münzevi hayat yaşamaya karar 

verenleri belirtir. Dilencilik yaparlar, tıraş olmazlar, sakallı gezerler. Yanlarında 

bulundurması gereken malzemeler: Bir çift sandal şeklinde ayakkabı, baston, 

sadaka karesi ve tespih. 

Sadhuların hedefi Tenasuh çarkından kurtulmak. Sessiz ve sakin oluşlarına 

MUNİ denir. Guru olmayı hedef seçmemekle beraber bazıları Guru olur ve 

mezhep kuruculuğuna yükselirler:  Mahavira, Buddha, Shankara, Sadhu. 

Bakhti: Bakhti olmayı hedefleyen kişi sadece dünyayı değil her şeyi terk etmeyi 

hedefler. Yoga yaparak bu hayat tarzına girilebilir. 

GURU: Manevi üstad. Okumayı yazmayı bilmezler. Etraflarına bilgi saçan 

marifet saçan manevi mürşidler. Her dini tahsil ile uğraşan guru olamaz. Din 

tahsil yapanlara PANDİT denir. Guru ünvanı müridleri tarafından o şahsa 

verilir. Bazen şivanın bedenleşmesi olarak düşünülür. 

Guru denetiminde yapılan Darshana Ayini, insanların manen kurtuluşunu 

sağlamaktadır. Gurular, müritlerine “Shivaya Saygı” şeklinde günlük 

okuyacakları MANTRA denilen bir zikir vermektedirler. 

 

Hinduizmde ibadet 

 Her yerde yapılabilir. 

 Hinduizmde bidatler, esas olarak, alie tanrıları olan PÜJA lara günlük 

tapınmalardır. 

 Her ailenin veya köyün özel tanrısı vardır, buna İshta Devata 

denilmektedir. 

 Güneş sabahleyin Brahma, öğlenleyin Vishnu, akşamleyin Shiva olarak 

telakki eder. İnekler, Vedalar döneminde savaş ganimetlerinde elde 

edildiklerinde kurban  
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 olarak kullanıyorlardı. 

 Cemaatle ibadet yok, ferdidir çünkü tanrı ibadeti her yerde görebilir. 

 İbadet sembolü OM(AUM) var, 

o A= Brahma 

o B= Vishnu 

o M= Shiva 

 Bayanın yorumu; 

o A= Uyanık bilinç 

o B= Dalgınlık hali 

o M= Uyku hali 

 Hindistanın dini temayüllerine göre insan 3 farklı yoldan 

kurtuluşa erebilir; 

o Amellerle – Kurban 

o Bilgi ve marifet 

o İnsanın şahıs şeklinde tasavvur edilen bir tanrıyı severek 

kendisine ona teslim etmesi ile 

 Mhatma Ghandi: İnek tapıtını hint dinin temel özelliklerinden görür ve 

onu tüm canlı türlerin korunması şeklinde yorumlar. Ona göre ineğin 

korunması insanlığın gelişiminde ki en harika olaylardan biridir.  

 İneğin korunması ve kutsallaştırılmasına ilişkin görüşler önemli ölçüde 

MAHABHARATA destanında geçer ve mitolojik açıklamalara dayanır. 

 OPASTAMİ: İnek tapım bayramı – temmuz 

 

Her Hintlinin Görevi 

1. Tanrılara ibadet 

2. Atalara saygı 

3. Tüm varlıklara saygı 

4. İnsanlığı onurlandırma 

Hayatın evresi 4 tür ve her evre 20 yılı kapsar; 

1. Öğrencilik 

2. Aile hayatı 

3. Emeklilik 

4. Dünyevi hayattan uzaklaşmak ve manevi ibadete yönelmek 

Hinduizmde Dini Bayramlar  

Paryalar, sadece bayram günlerinde kendilerini en iyi şekilde Hindu 

hissedebilmeketedirler. Hinduizmdeki belli başlı dini bayramlar şunlardır: 

1. İlk Bahar Bayramı: Şubat-Mart 

2. Aydınlıklar Bayramı: Lakshiminin evleri ziyaret 

3. Diwali Bayramı: Kalinin doğum günü 

4. Yılanlar Bayramı: Temmuz 

5. Shivanın Gecesi: Kasım 

6. Krisnanın Doğumu: Ağustos 

7. Durganın Şerefi: Eylül 

PURİDE de Jagannath ayini olan bölgesel ayinde, Tanrının portresi, büyük bir 

arabaya konulmakta bu arabayı yüzlerce Hindu çekemeye çalışmaktadır. O 

anda heyecana gelen bazı sofular kendilerini cezbe gelerek arabanın önüne 

atarak intihar etmektedirler. 

Ganja Mai: Anamız Ganj, Shivanın saçlarından akmaktadır. Bunun için birçok 

Hindu Hacc yapmak için Benarese veya Bombay bölgesine gitmektedir. Hacc 

ayları Nisan-Hazirandır. Halkın inancına göre, Beranesde ölen kişiartık 

tenasühle yeni bir bedende doğmaktadır. 

 Kast Sınıfı: 

o Brahmanlar ( Rahipler-Brahmayı yorumlar, ayin yönetir – 

Tanrının ağzından yaratılmıştır) 

o Kşatriya ( Hükümdar ve sülalesi, dünyayı dışarıdan gelen 

tehlikelere karşı korumak görevleri, Brahmanın kolu) 

o Vaisya (Tüccar, kıymetler dünyası yaratmak görevi, brahmanın 

bacağından) 
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o Sudra (İşçiler, yukarıdakilere hizmet etmek, brahmanın 

ayağından) 

o Parya (Günahkarlar) 

 Kast sisteminde ekonomik realiteler değil, metafizik bir hiyerarşi dikkat 

çeker. Çünkü, her kastın tanrı brahmanın bir uzvundan yaratılmış 

oludğu kabul edilir. 

 1.2.3 numaradakilere 2 kere doğanlar(Dvijalar) deniliyor. 

 Aynı kasta mensup olanlar ancak kendi aralarında evlenebilir ve aynı 

sofrada yiyebilir, her kast kendisine mahsus nişan ve düğün 

merasimleri , yeme içme kuralları vardır. 

 Bizim hangi kastta dünyaya geleceğimizi bu dünyada iken yaptığımız 

amellerimiz, birikimimiz yani karmamız belirliyor. 

 

CAYNİZM/JAİNİZM 

 Hinduizmden çıkan ve belli bir mabet etrafından teşkilatlanan iki 

önemli din: Caynizm ve Sihizm 

 Milli bir karaktere sahiptir. 

 Galip anlamındaki Jina veya büyük kahraman anlamındaki Mahavira 

lakaplı prens olan Vardhamana Jinata kurmuştur. 

 Bazı istisnalar hariç bu toprakların dışına çıkmamıştır. 

 M.Ö 540-468 da Ganj havzasında Bihar bölgesinde Pava da ort. 

Çıkmıştır 

 Ateizm ve hümanizm anlayışına dayalıdır. 

 Jinata Öğretimi: 

o Uygun Dünya 

o Uygun Unos 

o Uygun Davranış Vizyonu denilen Triratnas (üç mücevher) ile 

özetlenir. 

 Jainin öğretilerini toplandığı Agamalar ve Siddhanta kutsal kitaplar 

kabul edilmiştir. Bunların dışında Purvas, m.ö 2.yy tarihini taşıyan 

Kalpustra ve daha sonraki döneme ait Adi Purana isimli kitaplar 

vardır. 

 Hinduizmin Vedanta kültüne bir tepki olarak çıkmıştır. Temelinde 

Ahimsa prensibi vardır. 

 Canlılara aşırı değer veren onlara zarar vermeyi kesinlikle yasaklarlar. 

 

 Caynizm hinduizme tepki olarak doğmuştur: 

o Kast sistemine karşıdır. 

o Çok tanrıcılığa karşıdır. 

o Kanlı kurban törenlerine karşıdır. 

 Budizme benzeyen yönleri vardır, 

o Her ikisi de Milattan önce altınca yüzyılda doğmuştur. Aynı 

bölgede ortaya çıkmıştır. 

o Vedalara ve onların uygulamasına karşı çıkmıştır. 

o Kast sistemine karşı çıkmıştır. 

o Alemin yaratılmasında tanrının rolünü önemsiyorlar. 

 TİRTHANKARA: Dünyanın huzursuzluğa sürüklendiği ve çöküşe geçtiği 

dönemlerde insanlara kurtuluş yolunu gösteren kurtarıcıdır. 

Caynizm dini doktrini  

 Caynizm tenasüh çarkından kurtulmanın yollarını arar. Bunun için 

zahitlik gerekir. Dolayısıyla caynizm zahitlik denebilir. Ahimsaya çok 

önem verirler. 

 Kuralları çok serttir. Hayatı kendileri için işkence haline getirirler. 

 Jina, 30 yaşlarına kadar düzenli bir aile hayatından sonra zühd ve 

riyazete kendisini vermiş ve Asketizm(çilecilik) kendisine kurtuluş yolu 

olarak seçmiştir. Elbisesini atarak çıplak dolaşmaya başlamıştır. 13 

senede kendisini şiddetle riyazetten sonra nihai aydınlanmaya 

kavuşuyor. 

Sonra vaazları ile halkı aydınlatmaya çalışıyor. Kendinden önceki 12 

Tirthankaranın öğrettiklerini yeniden yorumlayıp öğrencilerine 

anlatmak ile geçiriyor. Mahavira cemaatin yönetimini, başkanları 
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Guatama İndrabhuti olan onbir öğrenciye devretmiştir. M.S 79 da 

cemaat bölünmüştür. Fakat bu yayılma rahiplerin nasıl giyineceği 

konusundaki tartışmayı ve arkasından da bölünmeyi karşımıza 

çıkarıyor. Bunlar iki grup halinde ortaya çıkıyor; 

1- Digambaraslar 

o Sapma hareketidir. 

o Günde bir öğün yemek yerlerler. 

o Çıplak gezerler. 

2- Svetambaraslar 

o Liberal gelenek taraftarlarıdırlar. 

o Bunlar beyaz elbise giyerler. 

o Entari giyerler. 

o M.Ö 4. Yy a kadar Kutsal Metinlere inanmaktadırlar. 

o Agamalara çok önem verirler. 

 

 Jainist cemaatin başlıca görevi, rahip ve rahibelerin yiyecek ve giyecek 

ihtiyaçlarını karşılamaktır. 

 Mahaviranın ölümünden aşağı yukarı 10 asır sonra Siddhanta veya 

Agamalar adlı kitapta toplanmıştır. Eser prakrit dilindedir. 

Svetambaraslar tarafından toplanmıştır. 

 Bu kitapta: rahiplerin uyması gereken kurallar vardır. Jainizmin 

öğretileri ve bir takım efsaneler vardır. 

Ahimsa Prensibi: Şiddet kullanmaktan kaçınmak, hiçbir canlıya zarar 

vermemek demektir. Bu prensib caynistleri hayvancılık ve tarımdan uzak 

tutuyor. Kast sistemini kabul etmezler. 

Asketizm: Çile çekmek. Yeryüzünden el etek çekmek. Cinsel anlamda kendini 

inkar etmek. Hinduizmdeki sofuluğun ifradı. 

 Rahipler ölüm  amacıyla ritüel intiharlara başvururlar, çünkü onlar 

tenasüh çarkından kurtuldukları için ölüm onlar için sorun olmaz. 

 Jainizmin dünya görüşü Mahavaratalar (yani dindarların büyük 

öğütleri), Anuvaratalar (laiklerin küçük öğütleri) şeklinde iki ana başlık 

altında toplanmıştır. Bu iki madde birleşmiş 6 madde ile özetlenmiştir; 

1. Ahimsa prensibi (Şiddet kullanmaktan kaçınma) 

2. Satya – Dürüst olma 

3. Astoya – Doğruluk y da başkasına ait bir şeyi almama 

4. Brahma – Yasak cinsel ilişkilerden uzak durma 

5. Aporigraha – Mal mülk sahibi olmaktan uzaklaşmak 

6. Geceleri yemek yememek 

 Janistlere göre bu dine inananlar ölümsüz ve ebedidirler. 

 Jainizmin ahlaki düalizminde oruç Samlekhana yoluyla intihar tavsiye 

edilir. 

 Siyanvade: Her hükmün göreceli olması. Normal insanlar her şeyi 

anlayamazlar. Belli bir mertebeye ulaşmış KEVALİN ve Tirthankaralar 

eşyanın mahiyetini tam olarak kavrar. 

 Cayna tenasühten kurtulmak için: 

1. Oruç tutmak 

2. Tevbekar olmak 

3. Tenha yerlerde yaşamak 

4. Alçak gönüllü olmak 

5. Çalışkan olmak 

 Jainist şu kurallara uymalıdır: 

1. Et, bal, meyve yememek, şarap içmemek 

2. 12 tövbeye riayet 

 Yalan söyleme 

 Hırsızlık yapma 

 Şiddetten uzak dur 

 Az mal sahibi ol 

 Karına iyi davran 

 En eski Jain tasviri, Akota da bulunmuştur ve M.S 5.yy tarihini taşır. 

 Jainist rahiplerin bazıları Aşrama denilen merkezlerde toplu olarak 

yaşarlar. 
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Jainist Bayramlar 

1. Mahaviranın doğum günü: Mart-Nisan ortaları 

2. Divepali Bayramı: Mahaviranın Nirvanaya ulaşması 

3. Paryushan Bayramı: Af ve Mağfiret bayramı, günah itirafı 

SİHİZM 

 Sih kelimesi talebe, mürit anlamına gelmektedir. 

 Guru Nanak Kişatriya kastında doğmuştur. 

 Merkesi Penjab bölgesidir. 

 29 yaşında şu tezi ileri sürmüştür, “Hindular yoktur. Müslümanlar 

yoktur. Hepsi birdir.” 

 16. yy İSLAM + HİNDUİZM karışımı senkretik bir din. 

 Nanak, tanrının enkarnasyonunun imkansızlığı üzerinde ısrar 

etmektedir. Bu noktada İslam Monoteizminden etkilenmiştir. Nanak 

enkarnasıyonun (tanrı ile birleşmenin) ancak vecd ile olabileceğini ileri 

sürmüştür. 

 Sihler, Maya (yaratıcı güç), Reeknkarnasyon ve Ruh Göçlerinin can 

sıkıcı devri dainin durması gibi Nirvana doktrinini Budizmden miras 

almıştır. 

 Sihlere göre Maya tarafından yaratılmış olan Brahma, Vişnu ve Shiva 

kutsal teslisi oluşturur. 

 

Sihizmde kurtuluşa ermek için şunlar şarttır: 

1. Bir guruya sahip ol 

2. Kutsal ismi zihinden tekrarla 

3. İlahiler söyle 

4. Faziletli insanlarla beraber ol 

 28 milyon sih var. 

 GURU NANAK kurucusu. 

 İslam’ın Cihanuşümul anlayışı etkili 

 15. Yy’ın yarısında kendisini kabul ettiren KABİR veya KEBİR 1435-1518 

yılları arasında yaşamıştır. 

 Kabir Hinduizm’in muhafaza etmekle birlikte tek tanrı inancını da 

yerleştirmeye çalışmış 

 Ekber Şah 1542’de geliyor.(Müslüman,babür padişahı) 

 EKBER ŞAH Felsefi bir monoteizm içinde Hristiyanlık ve Yahudilikte 

dahil, bütün dinleri birleştirerek DİNİ İLAHİ diye bir din ortaya attı. Çok 

taraftar bulamadı. ŞEYH VELİYULLAH bununla mücadele etmiştir. 

 GURU NANAK, Kabir ve Ekber Şah’ın yolundan bugünkü  Sihizm’i 

sistemleştirerek ortaya çıkarmıştır. 

 Öldükten sonra ANGAD’ı halef bırakmış. 

1. Guru Nanak 

2. Guru Angad 

3. Guru Amar Das 

4. Guru Ram Das 

5. Guru Aryen Dev 

6. Guru Hargobind 

7. Guru Har Rai 

8. Guru Har Krişan 

9. Guru Teg Bahadır 

 Bu silsile 10. Guru Gobind Singh ile son bulmuş. (1708) 

 NANAKPATHİ: Nanak’a tabi olan kişi. 

 GURMAT: Öğrenci sih. 

 GURU GRANTH: Sihlerin kutsal kitabı 

 ADİ GRANTH: 10. Gurudan sonra rehber edindikleri kitap.(1200 sayfa) 

 DASARA GRANTH: Guru Granth’ın zeylidir. 

 Nanak panteizm ile mücadele eder. Tanrı reankarnasyonunu inkar 

eder. 

 Gurular poligamiyi(çok eşlilik) uygular ama kural değil. 

 Zahitlikve nefsi köreltme amelleri sihizmde yoktur. Kast gereksizdir. 

Eşitlik vardır. 

 

Sih İçin Önemli Olan Şeyler; 

1. Guru Nanak’a inanmak 

2. Adi Granth’a inanmak 

3. Altın mabetteki havuzdan abdest almak 

4. Amritsardaki mabede hac için gitmek… 
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Kahlsa: kardeşlik teşkilatı. Kimse traş olmaz. Monoteizm ön plandadır resim ve 

heykel yoktur. 

Sih 5 Şeyden Kaçınır: öfke, hırs, ihtiras, kibir, şehvet. 

Sih 5 şeye sahip olmalıdır: kanaat, hayırseverlik, doğru davranma, tevazu, 

şefkat. 

Sih günlük olarak 3 şeyi yapar:  

 Adi Granth pasajlarını okumak, 

 Ailecek toplanıp her sabah Adi Granthtan pasajlar okumak 

 Altın mabeti ziyaret etmek 

Sihlerin Ahlaki kuralları: 

 Kastı kabul etmezler 

 Ölülerini yakarlar 

 Her kasttan evlilik yapılabilir 

 Sigara alkol yok 

 Ölüm cezası yok 

Bayramları: 

 Nanakın doğum günü: kasım ortası 

 Gobindin doğum günü: Haziran ortası 

 Yeni yıl bayramı: Nisan ortası 

 

 Dini bayramlarını GURDWADA’da yaparlar. 

 Azınlıkta oldukları için kendilerini, Hindulara karşı daima savunmacı 

durumda görmektedirler. Sih kimliğini koruyabilmek için önce 

“Aslanlar Topluluğu” diye anılan SİNGH SABHA teşkilatını 1873’de 

kurmuşlardır. 

 1920 yılında politik bir parti olan AKALİ DAL partisini, Hindistanda ki 

kongre partisine karşı kurmuşlardır. 

 Sihlerin dini işlerini SGPC yüklenmiş vaziyettedir. 

 Penjab bölgesinde 1947 yılından beri, Sihlerle Hindular arasındaki 

gerilim devam etmektedir. Çünkü bu bölge buğday anbarıdır ve sihler 

Hindularla alışveriş yapmazlar. Buda Hindu hükümetiyle sihler 

arasında gerilime neden oluyor. 

 Batı dünyası, Sihlerle-Hint hükümeti arasındaki gerilimi 1984 yılında 

Hint ordusunun Sihlerin Amritsar Altın Tapınağına yaptıları baskınla 

tanıdı. 

 Diğer yandan Hindistan başbakanı İndra Gandhi yi öldüren 

korumaların Sih olduğu duyuruldu. 

 Ölüleri yakarlar, kadınları yakmazlar ve evlenmelerine izin verirler. 

 Sigara ve şarap içmezler, talim terbiye önemli. 

 Cinayetler parayla ödenir. 

 En iyi at binicileridirler. 

 Ateşli silahlar yaparlar. 

BUDİZM 

 Dünya dinidir. 400 milyon mesubu var. 

 Mistik temayüllü bir dindir. Önemli olan Nirvanaya ulaşmak. 

 Dünya ile iyi geçinen bir din değildir. 

 M.ö 6. Yy’da BUDA tarafından kurulmuş ve evrensel nitelik kazanmıştır. 

 Buda’nın adı SİDDHARTA GAUTAMA BUDDHA. 

 Budaya Sakyamuni (Sakya klanının çilecisi) de denmiştir. 

 Buda kast sistemine karşı çıkmıştır. Bu yüzden hindistan’da fazla 

yaşayamamış. 

 Japonya ve çin’de budizm’le Şintoizm’in bir karışımı olan ZENBUDİZİM 

çok revaçtadır. Ve Tibet’te de budizmin bozulmuş hali LAMAİZİM 

yaşamaktadır. 

 Buda milattan önce 563-483 yılları arasında yaşamıştır. 

 SAKYA kabilesine mensupmuş, Budanın babası hükümdar ve Buda 29 

yaşına kadar sarayda yaşıyor ve sonra sarayı terk edip ormana inzivaya 

çekiliyor. 

 Otoma ismini kullanmıştır. 

 Buda, ölümü şeytanı kendisine çeken MARA nın (Şeytan) vesvesesine 

maruz kalmış, ancak Buda, güneş doğarken MARA nın vesvesesini 

yenmiştir. 

 Yanında 5 tane zahit vardı. Sonra budanın vazgeçtiğini düşünüp terk 

ettiler. 
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 35 yaşlarında zihni aydınlandı ve Gautama Buda oldu. 

 İlk vaazını Benaresteki Geyik Parkında verdi. 

 Buda NERANJARA NEHRİ’nin kıyısındaki BODHİ incir ağacının altında 

düşünürmüş. 

 Buda’nın aydınlandığı yere BODHİGAYA denilmektedir. 

 BADDHİSATV buda taslağı demektir. 

 Buda ilk vaazını BENARESTE’deki geyik parkında 5 zahite yapmışlardır. 

 DHAMMA : Budanın doktrini 

 SANGHA : Buda’nın vaazları sonucu ortaya çıkan teşkilatıdır. 

Dünyanın En Eski Bekar Rahipler Teşkilatı:  

upasaka, upasika, sangha budizm’in prensibleri arasındadır.  

Amentüleri: Buda’ya inanırım, Dhamma’ya inanırım, Sangha’ya inanırım. 

 Rahiplerin yanında rahibeler de var ve rahibe manastırları var. 

 Rahiplere BHİKHU, kadın rahibelere BHİKHUNİ denir. 

Sangha teşkilatındaki adamlar 3 şeye taparlar; 

 Fakirlik 

 Bekarlık  

 Sükûnet 

Hristiyanlıkta ise ; fakir yaşamaya, iffetli yaşamaya ve dünyaya önem 

vermemeye inanırlar. 

Hristiyanlıkta kilise cemaat demektir. Hz İsa ise Hristiyan cemaatiyle evlidir 

dolayısıyla rahip ve rahibelerde Hz. İsa’nın vekilleri olduğu için onlarda 

cemaatle evlidirler ve bir evlilik yapmalarına gerek yoktur.  

 Budizmdeki günah itirafı sadece rahiplerin kendi aralarındadır. 

 Bugün inanılan Buda 25. Buda’dır 

 Bundan sonra gelecek mehdidir. Adı da MAITREYA veya METTEYYA’dır. 

Buda şimdi Devalar aleminde Tusita cennetindedir.  

KARMA MARDA: birtakım ibadet e kurban törenlerine denir. 

Buda Karma Marda’ya karşı çıkmıştır. 

Buda’nın İlkeleri veya 4 Hakikati (DHAMMA) 

 Izdırabın Evrenselliği üzerine Dayalı: her şey ızdıraptır, doğum 

ızdıraptır, yaşlılık ve hastalık ızdıraptır, geçici olan her şey ızdıraptır. 

 Izdırab’ın Menşeini Gösterir: Izdırabın menşei arzulardır. 

 Izdırab’ın Yok Oluşunu Gösterir: Dünya’ya ait heveslerin öldürülmesi 

gerekir. 

 Izdırab’ın Yok Olma Yolunu Gösterir: Nirvana ile mümkündür. 

Nirvanaya ulaşmak Buda’nın 8 dilimi ile mümkündür; 

>Doğru inanç >doğru istemek >doğru konuşmak >doğru hareket >doğru 

yaşamak >doğru düşünmek > doğru karar > doğru tefekkürde bulunmak. 

Upasakalar: Laik Erkek cemaati 

Upasikalar: Laik Kadın Cemaati 

 Rahip ve rahibelerin parayla ve dünyayla alakaları yok. 

 Halk bunların geçimini sağlayacak. 

Hindularla Ortak Tarafları 

1. Yeniden doğuş reenkarnasyon 

2. Karma 

3. Mokşa(moksha) ; kurtuluş öğütleri 

Budist Rahiplerin Ve Rahibelerin Uyması Gereken Kurallar; 

1. Traş olmak, tevazuu ve dünyaya önem vermemeyi 

2. Sarı elbise giymek  ,yapraktan geldik yaprağa gittik. 

3. İki ayda bir oruç tutmak 

4. Oruçken günahlarını itiraf etmek 

5. İbadeti meditasyon ile yapmak 

 Sükûnet Yolu (SAMATHA) Meditasyonu: zihnin bir yere 

merkezileşmesi. Bu durumda zihin hareketsizdir. 

 Derin Vizyon Yolu (VİPASSANA): Derin vizyon içeride yanan 

bir ışık gibidir. Bu vizyon Nirvanaya götürür. 

Budaya göre mevcudatın 6 unsuru vardır: Toprak, Su, Ateş, Hava, Esir ve 

Bilgi 

 Budizmde Nirvana, yalnız sembolik mahiyete bir haldir. Elemden 

kurtuluşun bir diğer ifadesidir. Kısaca Nirvana, hakikata ulaşma halidir. 

Halk İçin 5 Tane Ahlak Esası 

 Canlı varlıkları öldürmeden uzak durmak  

 Gayri meşru cinsel ilişkiye girmemek  

 Hırsızlık yapmamak 

 Yalandan uzak drmak  
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 Tüm uyuşturucu ve sarhoş edici şeylerden uzak durmak 

Rahipler Birkaç Tane Daha İlave Etmişler; 

 Zamansız yemekten uzak durmak 

 Dans şarkı müzik sahne oyunculuğundan uzak durmak  

 Süsten uzak durmak 

 Büyük yataklara yatmaktan uzak durmak 

 

 Budizm kast sistemini kabul etmiyor. 

 

Budizmin Kutsal Metinleri  

 Buda, persensiplerini seyahat ederek açıkladığı için sözleri toplayan bir 

kitap bırakmamıştır. Bunun için Budizm, dört asra yakın sözlü olarak 

yazılmıştır. Budanın sözleri M.Ö 1. Yy da Seylanda yazıya geçirildi. Pali 

dilinde. Bu esere Üç Sepet anlamına gelen Tripitaka adı verildi. 3 

bölümden oluşur: 

1. Vinaya-Pitaka: Disiplin Sepeti, Rahip ve rahibelerle ilgili 

kurallar. 

2. Sutta-Pitaka: Telkin Sepeti, Budanın konuşmalarını ihtiva eder. 

3. Abhidharma-Pitaka: Fesefi Yorumlar, Nirvanaya götüren 

yollar. 

TRIADRA 3 CEVHER; Buda’ya sığınırım, dhammaya sığınırım, sanghaya 

sığınırım. 

 BUDA: 3 Cevherin ilkidir. 25. Buda’dır. Dinin kurucusuudur. 

 DHAMMA: Budanın temkininin esasını doktrinin ve şümul hakikati ifade 

etmektedir. Buda dhamma’nın tezahürüdür. Budalar zaman zinciri içinde 

gelirler, ama dhamma ebedidir. 

 Rahip olmak için 20 yaşında olmak, saç ve sakalını kesip sarı elbise giymek 

ve yetkili rahip önünde iman günahında bulunmak gerekir. 

 Rahip Sangha teşkilatından tek isteği ile ayrılabilirmiş, ve evlenebilirmiş. 

Rahip iken evlenmek yasak. 

 2 defa kullanmak üzere tıraş bıçağı ve tesbihi bulunur. Sadece bir defa 

öğlen yemek yer, eğlenceye katılmaz, geçim kaynakları dilenciliktir. Bunun 

nefsi körelttiğine inanırlar. 

 Bu yola girenler ilk nefislerini köreltmek için tuvalet temizliği yaparlarmış. 

Not: Buda’nın tanrı kavramı öğretiminin ateizm olduğu, yani budizm’in 

hiçbir tanrıyı tanımaması sebebiyle din sayılmayacağını iddia edenler 

var. 

 Budistlerde kainatı kimin yarattığı konusunda son derece ilgisizlerdir. Çünkü 

Budizmin temel fikri tanrı değil ferdi kurtuluş fikridir.(budizmin ana 

düşüncesi). 

 Ana hedef Nirvanaya ulaşmaktır. Nirvana: insanın ulaştığı, mutlak bir 

huzur halidir. 

 Nirvanaya Ulaşmanın Yolları:  

* Dünyayı terk. Bu manastır hayatına zarurui girişi ihitva eder. 

* Ruhtaki pislikleri temizlemeye yönelen ruhi egzersizler. 

*Murakabe tekniği. Bununla fert, her arzuyu tamamen söndürebilir. 

 Budist mabetlerine Pagoda adı verilir. 

 Sonradan Hristiyanlıkta olduğu gibi Budistler Buda’yı tanrılaştırmaya 

başlamışlardır. Aslında buda buna tamamen karşıdır. 

 Budistlere göre herşeyi idare eden kuvvet KARBA veya KAMBA kainat 

kanunudur. 

14. DALAİ LAMA – TENZİN GYATSO  

 Lamaizm veya tibet budizmini siyasi yönden ayakta tutmaya çalışan 

kişidir. 

 Çin’den kaçarak Hindistan’da siyasi mücadeleye devam etmiş. 

 15 yaşında tibetin devlet başkanı olmuş. 

 Dalai Lama: Budistlerin reenkarnasyonla dünyaya geldiğine inandıkları 

dini liderlerdir. 

 Bu adam 18 tane kural koymuştur. 

1. Büyük aşk ve kazanımlar büyük risk almayı gerektirir. 

2. Bir konuda hata yapıp kaybedince aldığın dersi unutma. 

3. Kendine ve başkalarına saygı duy, hareketlerinin sorumluluğunu 

taşı. 
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4. Nasıl yıkacağını bilmek için önce kurallarını bilmek gerek 

5. Bazen istediğin şeyin olmamasının bir şans olabileceğini 

unutma. 

 

Nirvana: Durgunluk, arınmışlık demektir. 

Buda İnsani duygu ve arzuları bir ateşe benzetiyor. Nirvanayı bu ateşin 

sönmesi olarak betimliyor. İnsanın ulaştığı mutlak huzur halidir.Yüce gerçeğin 

gerçekleşmesi ve ihtirasın yok olmasıdır. 

Budistlere göre gerçek saadet; Tenasüh çarkında kurtuluş Nirvana'ya 

ulaşmaktır. 

STUPA: Önemli budist azizlerin cesetlerini ve kişisel eşyalarını ihtiva eden 

binalar. 

PAGODA:  Budist mabetlerin de kutsal eşyaların saklandığı odacığı veya dolaba 

verilen isimdir. 

Budizmde bildiğimiz anlamda bir dua ve ibadet yoktur. 

Budist 3 Şeye Saygı Gösterir: 

* Budanın heykellerine  

* Budanın hatıralarına 

*Budanın altında ilhama kavuştuğu BODH-GAYA daki incir ağacını ziyaret 

etmeye. 

KAMMA/KARMAN:  Budizmdeki sürekli doğuşlar çarkına denir. yani 

aksiyonların sonuçları yeniden doğuslara sebeptir. Hinduzimdeki karmanın 

yerini alır. 

 Budizm doğuşundan itibaren birçok krizden geçmiştir. Birinci kriz, buda 

öldükten sonra cemaati yönetecek birini belirtmemiştir. Budizmin 

doktrinel ve disiplin ile ilgili problemlerini çözecek yetkili bir otoritenin 

olmayışı, bir konsil toplama ihtiyacını ortaya koymuştur. Böylece ilk 

Budist konsili, Budanın ölümünden sonra M.Ö 477 tarihinde 

RAJAGRİHA da toplanmıştır. Bundan sonra toplanan üç konsilden biri 

M.S 377 veya 367 ye doğru VAİSHALİ de, diğer ikisi de 340 da ve 242 

de PATALİPUTRA da toplanmıştır. 

BUDİZMDE SOSYAL VE DİNİ GRUPLAR:  

* Bhikhular.. Budist rahipleri 

* Bhikkhuniler.. Budist rahibeler 

* Upasakalar.. laik erkek cemaati (rahip olmayan bütün erkekler) 

* Upasikalar.. laik kadın cemaati (rahip olmayan bütün kadınlar) 

Budist laikler 5 prensibe uymak zorundadır: 

1. Canlıları öldürmemek 

2. Hırsızlık yapmamak 

3. Gayrı meşru cinsel ilişkiye girmemek 

4. Yalan söylememek 

5. Alkollü içeceklerden uzak durmak 

M.Ö 3. Yy da Hindistan imparatoru olan Aşoka, Budizme verdiği önemden 

dolayı, Budizm o dönemin en büyük dini olmuştur. Budizm yayıldıkça 

yorumlama yönünden birçok farklı gruplar ortaya çıkmıştır. Bunları ortadan 

kaldırmak için Aşoka, M.Ö 205 de 2.PATALİPUTRA konsilini toplamıştır. Buda 

öğretisi ve kutsal metinler belirlenmiştir. 

Budizm 2 kola ayrılmıştır.   

1) Mahayana  

2) Hinayana 

1-Mahayana Budizmi :   

* Budanın vaazlarının ahlaki yönüne öenm vermiştir ve bununla nirvanaya 

ulaşılmaya çalışılmıştır. 

* kuzey ekolü olarakta bilinir. (tibet çin türkistan kore japonya taraflarında) 

* nirvanaya ulamşak çok zordur sadece aziz bazı kişiler ulaşabilir bu ekolde. 

* Buda vaazlarının ahlaki yönün önem verir. Mabetleri Kalvinist mabetlerine 

benzer. 

*Bunlara göre eskilerin öğretileri, Buda’nın doktrinin ancak bir kısmını teşkil 
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etmektedir. 

* M.S 4.yy da iki mayana ekolü ortaya çıkmıştır. İlki Tchan ekolü çıkmıştır, bu 

ekol Zenbudizmi meydana getirmiştir. İkincisi TsingTou ekolüdür, bu ekol 

BudaAmida yı meydana getirmiştir. 

* Bir diğer ekol ise M.S 4 ve 5. Yy da oluşan Tantrik Budizmdir. Kuzey 

Hindistan da oluşmuştur. Tantrik ve Mahayana Budizminin birleşmesiyle 

Vajrayana Akımı meydana gelmiştir. 

*Vajrayana Budizmi M.S 8. Yy dan itibaren Tibete girerek Tibet Budizmini 

meydana getirmiştir. Tibete Budizmin 7.yy da Kral Srong Btsansagam-Po 

nun Nepalli ve Çinli eşleri tarafından sokulduğu, genelde kabul edilmektedir. 

*Nepalli Budizm, tedrici bir HindBudizmini savunurken, Çinli Budizm, 

ZenBudizmi yaymak istiyordu. 

*Tibette budizmi 17.yy da Dalali-Lama kurmuştur. Tibet Budizminin en 

önemli iki özelliği, DalaiLama nın siyasi ve dini otoritesi altında olması ve 

DalaiLama nın otobiyografi sistemi bulunmasıdır. DalaiLama nın yanında bir de 

Pantchenlama vardır. 

2-Hinayana Budizmi :  

*  Eski doktrinin safiyetini, muhafazaya gayret ederler. Bu isim Mahayanın 

salikleri tarafından alay için verilmiştir. 

* Eski doktrini (Thereveda) yı takip ederler. 

Bodhisattva: Buda taslakları 

Theravada: Eskilerin doktrini. 

* Dar ve katı prensipler topluluğu. 

* güney ekolü denir. birmanya malezya tayland laos kamboçya taraflarında  

* Küçük yol, dar yol. Mabetleri İtalyan Katolik kiliselerine benzer. 

* laik upasakalar hayatlarında bir kez bhikkhu olarak yaaşamaya çağrılır. 

VİHARA (MABED): Külliyeye bezner , sanatsal değere sahip budist mabedleri. 

* toplantı salonu (budanın heykeli buradadır) 

* meditasyon odası 

* stupa bölümü (kutsal emanetler bölümü) 

* yatakhane 

* viharanın avlusu   gibi bölümlerden oluşur. 

Tapınaklarda laik kadın ve erkek cemaat, genelde şu işleri yaparlar: 

-Budanın heykeline saygı 

-Takdimeler sunarlar 

-Günah itirafı yaparlar 

-Baddhisatvalardan dua isterler 

-Meditasyon yaparak ritüellerde bulunurlar. 

Budizmde Bayramlar:  

* Her ayın birinci ve onbeşinci günlerinde budistler UPASATHA (ziyaret günü) 

olarak kutlarlar. 

* Budist rahipleri, dolunayı takip eden sekizinci günü, perhiz şeklindeki 

oruçlarını tutarlar. 

* Rahiplere çok değerli eşyalar hediye edilir. Onlar da satar ve manastırın 

ihtiyaçlarını karşılarlar. 

* 16. dalai lama dharamsala denilen bir yerde oturmaktadır. Orası çok güçlü 

dini mekandır. 

Budizmin Bugünkü Durumu: 

1. Hindistan: 7.yy dan itibaren Budizm, hind kıtasından tamamen 

kaybolmuştur. Ancak son elli yıldan beri küçük sayılarla yeniden 

Budizm, hindistanda kendini göstermeye başlamıştır. Bugün 

hindistanda 4 milyona yakın Budist vardır. Dharamsala, Budizmin çok 

güçlü bir misyonerlik merkezidir. 

2. Tibet: Tibet budizmi, çin komünistelirin baskısı altında bulunmaktadır. 

Bunun için sürekli göç dalgaları devam etmektedir. 14. Dalailama 

hindistana göç etmiş ve tibetin bağmsızlık mücadelesini 

Dharamsaladan yürütmektedir. 

3. Çin: Budizm çinde soluğu kesilmiş bir vaziyttedir. 

4. Japonya: Japon halkı, yerli Devlet Kültü olan Şintoizme bağlı olmakla 

birlikte, Budizme de derin saygı duymaktadır. Birçok japon Şintoizmle 

Budizmi birbirini tamamlayan iki din olarak görmektedir. Modern 
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Budist mezhepleriolan Nichiren veya Sökagakkai parlak bir ilerleme 

kaydetmiştir. 

5. Avrupa: Yarım asırdan beri Budizmin ZenBudizm şekli batıda 

tanınmaya başlanmıştır. Diyer yandan Tibet lamaistelirinin misyonerlik 

faaliyetleri sonucu Avrupalılar tibet budizmini tanımıştır. 

6. Amerika: Son yarım asırdan beri amerikada Budizm ciddi şekilde ilgi 

görmüştür. Amerikada Budizm iki şekilde dikkat çeker: ZenBudizm ve 

TantrikBudizm. Ünilerde budizmle ilgili çokça araştırma vardır. 

Budizm hirstiyanlığa meydan okumaktadır. Bunun için Alman ilahiyatçı 

ROMANO GUARDİNİ, LE SEİGNEUR isimli eserinde “Muhtemelen 

buda, hirstiyanlığın kendini açıklayacağı son dini deha olacaktır.” 

                __________________________________________________________________ 

ZERDÜŞTLÜK 

 Zerdüşlükten önceki iranan dini durumunu “Hindistanla ortak izler 

taşıdığıdır”. 

 Zerdüşt öncesi iranda kutsal varlıklar, iki sınıfa ayrılıyordu: AHURALAR 

(RABLAR) ve DAİVALAR (TANRILAR) denilmektedir. 

 Zerdüşt kelimesi Yıldıza Tapan anlamanda Zoroastor olarak 

kullanmışlardır. 

 Altın yıldız, ateşin arkadaşı, altın kadar parlak anlamları 

verilmektedir. 

 M.Ö 7-4 .yy arasanda Zerdüştün iranın kuzey batısında doğduğu kabul 

edilir. 

 M.Ö  6. Yy da zerdüştün yaşadığın düşünüyoruz.  

 Zerdüştün ortaya çıktığı dönemde İranda üç sosyal sınıf vardır: 

1. Kabile reisleri 

2. Rahipler 

3. Savaşçılar ve çiftçiler 

 Zerdüşlük monoteist karekter taşımaktadır. 

 Zerdüşte peygamber ve filozof denilmektedir. Bu durum Yasna da 

anlatılmaktadır. 

 Dünyada şiddet karşısında savunmasız kalan İneğin Ruhu, Ahura 

Mazdaya; şiddetten kurtaracak birini göndermesini istemektedir. Ahura 

mazda, ineğin yaratıcısı, AŞA ya ve iyi düşüncenin sahibi olan 

“Vohumen’e” sormaktadır. Vohumen şöyle cevap verir “ Ben 

öğretimimize kulak veren yalnızca bir kişiyi tanıyorum, o da 

Zerdüşt Spitama’dır.” 

 Zerdüşt 30 yaşlarında ilk vahyi almıştır, Yasna da bundan bahsedilir. 

 Zerdüştle ahura mazdanın görüştüğü yer Azerbeycan ve hazar 

denizinin güneyi gösterilmektedir. 

 Zerdüşte ilk inanan eşi Hvovi dir. 

 Zerdüştlüğün mukaddes kitabı AVESTA dır. Gathalar-Avesta, eski İran 

parsilerinin kutsal kitabıdır. Gathalar, Avestanın en eski bölümüdür. 

 Avestanın yorumu olan Zend M.S 8-11 yy da önemli gelişme 

göstermektedir. 

 Aevsta, hikmet ve bilgi anlamına gelmektedir. 5 bölümden 

oluşmaktadır; 

1. Yasna: Kurban kitabı 

2. Vispered: Kült şekillerinden  

3. Yaşt: Tanrıların şerefine 

4. Vendidat: Şeytanlara karşı korunma yolları 

5. Khordavesta: Gömlek giyme ve evlilik gibi kurallar 

 Zerdüştten öneceki dini hayatta iki şey önem arzediyordu: Geush 

Urvan’a sunulan (Boğa Ruhu) hayvan kurbanları ve içkili Haoma 

eğlenceleri. 

 Ahura mazda ve Angra mainyu düalizmi vardır. 

 Müslüman ve hris lere cevap verebilmek için daha sonraki yüzyıllarda, 

kötülük varlığı Angra Mainyu yu iyilik varlığı Ahura Mazda ya bağımlı 

bir melek haline getirerek bir nevi Monoteizme yaklaşmışlardır. 

 Zerdüştün ortaya koyduğu yenilik, Monoteizmi ve Dualizmi orijinal bir 

sentezle tasarlamasıdır. 

 Syf 150 paragraf oku 

 İslam kaynaklarında Zerdüşlütlük Mecusilik olarak geçmektedir. 
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Muhtemelen bu, ateş kültlerinde ruhban sınıfının yaptığı MAGUS 

denilen ayinden kaynaklanmaktadır. Daha sonra MAGUS – MECUS 

adını almıştır. 

 Ateş mihrapları M.Ö 4. Yy da ortaya çıkmıştır. 

 Zerdüştlüğün ahlaki önerileri Amesha Spenta olarak bilinir. 

* peygamberimiz zamanında mecusi olarak bilinen mö 6. yy da ortaya çıkan 

din. 

* peygamberimiz ehli kitap demiştir mecusilere. iki şart koşmuştur. 

    1) kızlarıyla evlenmmeyin 

    2) kestiklerini yemeyin. 

* iranda mazdekizm olarak da geçer. 

*zerdüşt öncesi dönemde iranda kutsal varlıklar ikiye ayrılıyor. 

    1) ahuralar (rabblar) 

   2) daivalar (tanrılar)  heri kiside iyi ruh anlamına gelir. 

*monoteist tipli bir dindir. 

*zerdüşt ahura mazda (tanrı) ile görüşüyor nehirde. 

*zerdüştlükte iki tanrı inancı vardır. 

    1) ahura mazda (hürmüz) iyilik tanrısı 

    2) ehriman (kötülük tanrısı) 

*düalist tanrı anlayışı vardır. yüce tanrı aslında birdir. 

* mukaddes kitabı AVESTA. dır. zerdüşt bu kitabı ahura mazda dan almıştır. 

    avesta beş bölümden oluşur en eskisine GATHALAR Bölümüdür. avestanın 

şerhine  

     zen-avesta denir. 

*din görevlisine MOBİD denir. 

*kutsal mabetlerine ATEŞGEDE denir. 

* ateşe müteveccih ibadet ediyorlar. 

* kutsal kitaplarının dili PEHLEVİCEDİR. 

*zerdüşt kendinden önceki iki dini tecrübeye muhalefet etmiştir. 

     1)boğa ruhuna sunulan kurbanlıklar 

     2)havola denilen içkili eğleneceler. 

* zerdüştlük ile islam dininin birbirine benzer yönleri vardır. 

    -cennet cehennem  

    - sırat köprüsü ( onlar ÇİNVAT diyor.) 

    - kıyametin vuku bulacağı 

*ATEŞ,  semavi aydınlığın ezeliyetin sonsuzluğun sembolü  

     -bütün yaratılmışlar ateşin canlı versiyonudur. 

     - saf ateşin dışında her şey pistir. 

     -ahura mazdanın nurudur. 

*ameşa spenta tartışmalı bir konudur. ölümsüz mukaddes demektir. hocaya 

göre ahlaki öneriler demketir. 

*6 tane ahlaki öyküden bahsedilir. 

    1)iyi düşünme  

    2)kusursuz gerçek 

    3)arzu edilen senyörlük ( itibara sahip olmak) 

    4) bolluk 

    5)yardımseverlik 

    6) ölümsüzlük. 

* zerdüştlüğün 3 emri vardır. 

   1)iyi düşünce iyi niyet 

   2)iyi konuşma güzel söz 

   3)iyi davranma iyi amel. 

 

                  __________________________________________________________________ 

 

PARSİLİK 

 

* 10. yy. dan itibaren iran hindistana göç edenlere verilen isim.. parisiler 

*iranda GUEBRE denen cemaat yaşamaktadır. ingilizler kendi dinlerine katmak 

için çok uğraşmışlar ama parsiler DESATİR denen kitaba başvurarak onlara 

imkan vermemişlerdir. 

*parsiler için iki büyük problem vardır. 

   1) hristiyanlıkla rekabet 

   2) batı toplum yapısına intibak 

*DAKHMA( kuleler ) .. ölüleri ak babalara yem etmek için sergiledikleri kule. 
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    ateş mabedleri de halen vardır. 

* hayat şartlarının gelişmesi ve sanayinin ilerlemesi ile parsiler dine karşı ilgiler 

azalmıştır. 

 

 

            _______________________________________________________________ 

SABİİLİK 

*İRAN da ırak hududu boyunca basra yakınlarında yaşıyorlar. dilleri 

MANDENCE dir. 

*Kuranı kerimde 3 yerde sabiilerden bahsedilir. 

   1)bakara 62 

   2) maide 69 

   3) hacc 17 

*hz Muhammed'i (sav) arapların kralı olarak biliyorlar peygamber olarak değil. 

*araplar onlara SABİİLER diyor ama onlar kendilerine MANDENLER(arifler, 

bilenler) veya    NASURALAR(kutsal öğretileri koruyup gözetenler) diye tarif 

ediyorlar. 

*GNOSTİK bir dindir. Gnos; bilgi demektir. dini sırların bilgisi, gizli bilgi kutsal 

bilgi  

   eklektik bir doktrine sahiptir yani her dinden 3-5 bilgi alıp bir inanış 

oluşturmak. 

*sabiiler dinlerine PROTO DİN diyor çünkü bu din ilk insanla başlamıştır ve 

devam edecektir diyorlar. 

*sabii ailede doğanlar sabii olabilir dışardan giriş yoktur. 

* sabiilik gnostik bir dindir  o yüzden tam manasıyla anlaşılamamıştır. 

*peygamber anlayışı mevcuttur. Hz Yahya peygamberimiz diyorlar. 

*kurtuluşun tek yolu; ilahi kurtarıcı bir bilgiye sahip olmaktan geçer. işte bu 

hikmetli bilgiye MANDA denir. 

*düalist bir tanrı anlyışı var zerdüştlüğünkine benzer. ışık tanrısı ve karanlık 

tanrısı 

*kainat tasavvurları ve yeryüzü oluşumları tamamiyle mitolojiden beslenmiştir. 

*İNSAN iki şeyden ibarettir.  

   1)Madde (ceset) kötülüğü ve karanlığı temsil ediyor.  

   2) Ruh ışık ve nuru temsil ediyor. 

*Kurtuluş ruhun beden hpishanesinden ayrılmasıyla olacak diyor. bunun için 

doğru inanç ve ameller lazım. 

*kıyamet inancı var. 

 * ASketik bir yaşantoya yer verilmez yani çileli bir dini anlayış yok. 

* 3 Kutsal kitapları vardır. 

      1) GİNZA  

      2) DRAŞİA'D YAHYA  (yahyanın öğretileri) 

      3) QOLASTA (koleksiyon) 

* Sabilerde su ile temizlenmek 3 türlüdür. 

   1)Masbuta: haftada en az bir defa rahip gözetiminde yapılır.bayramlarda 

evlililkerlde doğumlarda ölüye dokunduktan sonra yapılır. 

    2) Rişama: rahibe ihtiyaç yok. bizim abdeste benzer. gün doğmadan dini 

törenlerden önce yapılır. 

     3) Tamaşa: bizim gusül abdestine benziyor. nehre 3 defa dalıp çıkarak 

yapılıyor.cinsel münasebetten sonra, doğumdan sonra.. 

 

 

 


