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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Neler Öğreneceğiz? 

1. Hinduizm 

2. Budizm 

3. Konfüçyanizm 

4. Taoizm 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

 Hinduizm'in inançları 
ve ritüelleri hakkında 
neler biliyorsunuz? 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

1. HİNDUİZM 

• Hindistan, yaklaşık 1 milyar 
340 milyon nüfusuyla 
Çin’den sonra, dünyanın en 
kalabalık ikinci ülkesidir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Hinduizm, Hint 
Yarımadası'nda yaşayan 
halkın çoğunluğunun dinî 
inançlarını ve geleneklerini 
ifade eden bir kavramdır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

82% 

14% 
1% 1% 1% 1% 

Hindistan’daki Nüfusun İnanç 
Profili 

Hindular

Müslümanlar

Hıristiyanlar

Sihler

Budistler

Caynistler

• Hindistan birbirinden farklı 
dinlerin bir arada yaşadığı 
ve çok tanrılı inanışların en 
yaygın olduğu coğrafyadır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Hinduizm’in yoğun 
olarak görüldüğü 

bölgeler 

Hinduizm'i resmi 
din kabul eden tek 

ülke Nepal'dir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Hinduizm’in Tarihçesi 

Ari dinî inanç ve 
gelenekleriyle 

karışımı sonucu 
ortaya çıkmıştır. 

Hinduizm 
etnik (millî) 
bir dindir.  

Herhangi bir 
kurucuya 

dayandırılmaz. 

Yaşayan en 
eski dinlerden 

biridir. 

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Hinduizm’in tarihsel süreci;  

• Orta Çağ Dönemi; 
Hinduizm’in, İslam 
dini ile tanıştığı ve 
ondan etkilendiği 

dönemdir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Hinduizm’de İnanç Sistemi 

Hinduizm’de çok çeşitli tanrılar 
topluluğu vardır. Sadece belli 
bir tanrıya tapılmaz. 

Tanrıların sayısını 
hesaplamak imkânsızdır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Hindu inanç 
sisteminde öne çıkan 

tanrısal varlıklar 

ŞİVA 

DEVİ VİŞNU 

BRAHMA 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

BRAHMA 

• Brahma, Hindu inancının en 
eski tanrılarından biri olmasına 
rağmen günümüzde en az 
saygı gösterilen tanrısal 
varlıktır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Vişnu (koruyucu), dünya 
düzeninde ortaya çıkan 

bozulmaları gidermek için 
çeşitli şekillerde bedenleşerek 

yeryüzüne gelir.  

VİŞNU 

Tanrı Vişnu’nun bir bedende 
veya doğrudan yeryüzüne 
gelmesine “avatar” adı 

verilmektedir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Şiva (yok edici), tanrıdır. 
Ölümün, hastalığın 
tanrısı olarak bilinir. 

ŞİVA 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Devi yaratılmışlara hayat 
veren güç olarak kabul 
edildiğinden ona “Anne” diye 
de hitap edilmektedir.  

DEVİ 

• Devi, erkek tanrısal varlıkların 
silahlarını elinde tutan sayısız 
kollara sahip, güzel bir kadın 
olarak betimlenmektedir 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Hinduizm’in en 
belirgin özelliklerinden 

biri kast sistemidir. 
 

• Hindulara göre kast 
sistemi dinî bir inanç 

meselesidir.  
 

Hinduizm'deki Kast Sistemi 

Brahmanlar 
(Din Adamları) 

Kşatriyalar 
(Hükümdar ve Askerler) 

Sudralar 
(İşçiler ve Sanatkarlar) 

Vaisyalar 
(Tüccar, Esnaf, Çiftçiler) 

Paryalar 
(Kast dışında kalanlar) 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Kast kişinin iradesi 
ile seçilemez ve 
değiştirilemez.  

Aynı kast üyeleri 
yalnızca birbirleri ile 
evlenebilir ve aynı 
sofraya oturabilir.  

Sisteme karşı gelen 
kasttan çıkarılır, adeta 
o kimsenin varlığı son 

bulur. 

Kast; aynı işle 
meşgul olan şahıslar 
grubunu ifade eder. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Kastın kurallarını çiğneme gibi 
nedenlerle kast dışına itilmiş ve 
bugün sayıları yüz milyonlara 
varan paryalar (dokunulmazlar) 
sınıfı mevcuttur. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Paryalar insan dahi 
kabul edilmezler, 

onlardan mikroptan 
kaçar gibi kaçılır ve 

onlara yaklaşan 
kimse pis ve düşük 

sayılır. 

• Çarşılara ve 
pazarlara girmeleri 
yasaktır.  

• Tapınaklara 
girmelerine izin 
verilmez, kamuya 
açık çeşmelerden 
su içmeleri dahi 
yasaktır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

 
• Tenasüh, ruh göçü, 

reenkarnasyon gibi anlama 
gelen “samsara” dünyadaki 
doğum-ölüm-yeniden doğuş 
döngüsünü ifade etmektedir. 

• Hinduizm’de önemli 
inanç konularından biri 
de tenasühtür. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Bu inanç sisteminde insan 
eylemlerinin sonucuna göre 
öldükten sonra dünyaya yeniden 
gelir.  
 

• Bu yeniden geliş insan, bitki, 
hayvan veya geçici bir süre de 
olsa cansız varlık şeklinde olabilir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Ruhun bu döngüden 
kurtulmasına da 
Nirvana (Mokşa) 
denilmektedir.  

• Karma ise, ruhun bu 
döngüsel süreçteki 
durumunu belirleyen 
sebep sonuç yasasıdır.  

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 
22 



5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

İslam âlimleri ve filozofları 
tarafından Hinduizm’deki tenasüh, 
ruh göçü, reenkarnasyon inançları 

İslam’daki ahiret inancıyla 
çelişmesi, cennet cehennem ve 
kıyameti inkâra götürmesi ayrıca 

ruhun birliği ve sorumluluk 
ilkesine aykırı olması sebebiyle 

reddedilir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Her Hintli, tekrar dünyaya geleceği hayatının daha iyi 
olması için, güzel davranışlar sergilemeye gayret eder.  

İşlediği kötülükler 
sebebiyle bitki veya 

hayvan olarak dünyaya 
gelmekten çekinir.  
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Hinduizm’in Ritüelleri 

• Hindular için ibadet, temelde 
bireysel bir faaliyettir.  
 

• İbadet yapılan yerlere "mandır" 
denir. 
 

• İbadetler evde, özel durumlarda 
yapılan ve yılın belli günlerinde 
yapılan olarak gruplara ayrılır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Hindu Tapınağı 

• Hindistan’da mabetler, Hindu 
tanrıların ikamet yerleridir.  
 

• Ayrıca insanların tanrılarla 
buluşma, onları ziyaret etme 
ve çeşitli takdimlerde 
bulunma yerleridir.  
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Her tanrının bir mabedi 
vardır ve o mabette, 
tanrının bir tasviri veya 
heykeli bulunur.  
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

İbadet etme hakkı sadece 
Brahman, Kşatriya ve 

Vaisya kastlarına 
mahsustur.  

 Kast dışında kalanlar 
ve et yiyenler 

mabetlere giremezler.  
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Kadınlar, ibadetlere 
katılma hakkına 
sahip değildirler.  

Onlar, sadece ibadet 
maksadıyla yenilen yemekleri 

hazırlama ve tabakları 
temizlemekle görevlidirler. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Hindular, sabahleyin güneş 
doğmadan önce, öğle vaktinde 
ve güneş battıktan sonra olmak 
üzere günde üç defa ibadet 
ederler.  
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Şafak vaktinde kalkan bir kimse, 
öncelikle kutsal “Om” hecesini 
okuyarak ibadete başlar.  
 

• Om; ilahi kuvvetle dolu, kutsal 
sırlı bir kelime olarak kabul 
edilir.  
 

• Bu kelimenin harfleri, Brahma-
Vişnu-Şiva üçlemesini ifade 
eder. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Evlerin özel olarak ayrılan 
bölümlerinde, tanrılarını sembolize 
eden heykellerin önünde yapılan 

ayine "puja" denilir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Mabet ve ev dışında 
uygulanan temel 
ibadet, “kozmik su”dan 
geldiğine inanılan Ganj 
Nehri'nde yıkanmaktır.  

• Bu ibadetin, insanı günahlardan 
arındırdığına inanılmaktadır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Hindular, ruhun ölmezliğine 
inandıkları için ölülerini 
gömmezler.  
 

• Ölenlerin cesetlerini yakarak 
küllerini kutsal kabul edilen 
Ganj Nehri’ne dökerler. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Yakma işleminden sonraki 
ikramların ölenin oğlu veya bir 
erkek akrabası tarafından 
eksiksiz gerçekleştirilmesi, 
ölenin iyi bir durumda yeniden 
bedenleşmesinin garantisi sayılır.  
 

• Bundan dolayı Hindistan'da 
erkek bir evlada sahip olmak, 
hem dünyevi hayat hem de 
ölüm sonrası için önemlidir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Yoga ve meditasyon Hinduizm’de 
önemli dinî ritüellerdendir.  
 

• Hinduizm'de yoga yapan (yogi) 
nefesine hâkim olur ve zihnini bir 
noktada toplamaya çalışır.  
 

• Ruhun yoga sayesinde bedenden 
ayrılıp ölümsüzlüğe ulaştığı kabul 
edilir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Hinduizm’in dinsel 
metinlerinin başında 
Sanskritçe yazılmış 
"Vedalar" gelmektedir.  
 

• Veda, kelime olarak “ilahi 
bilgi” anlamındadır. 

Hinduizm’in Kutsalları ve Sembolleri 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Vedalar, insanlık tarihinin en eski dinî 
metinleri olarak kabul edilirler. Tanrılar 
için söylenilen ilahiler, büyülü olduğuna 

inanılan sözler içerir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

SMRİTİ  

Hinduizm’in Kutsal 
Metinleri 

ŞRUTİ  

İlham edildiğine inanılan 
kutsal kitaplar (Vedalar) 

Beşeri kaynaklı olduğu kabul 
edilen kutsal kitaplar 

(Mahabharata ve Ramayana)  
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Hinduizm’de inek, yılan, 
maymun, fare gibi bazı 
hayvanlar kutsal kabul 
edilir.  
 

• Yine Ganj Nehri ve Meru 
Dağı kutsal olarak kabul 
edilmektedir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

İnekler; yer, gök ve hava 
âleminin anası olarak görülür. 
Bu nedenle ineklerin kesilmesi 

ve yenilmesi kesinlikle 
yasaktır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Hindistan'da ziyaret edilen 
birçok kutsal yer vardır. 
Tanrı Şiva'nın evi olarak 
görülen Benares bunlardan 
en meşhurudur. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

 Budist rahipler neden 
saçlarını kazıtır ve turuncu 
elbise giyerler? 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

2. BUDİZM 

• “Buda” adı verilen Siddharta 
Gautama Sakyamuni’nin öğretilerine 
dayalı olarak gelişen bir dinsel 
gelenektir. 

https://dogm.meb.gov.tr/               
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Hinduizm’in çok tanrıcılığına, Brahmanlar 
denilen din adamlarının otoritelerine ve 
kast sistemine tepki olarak gelişmiştir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Hindistan’da doğmuş olmasına 
rağmen bu dinin mensupları 
daha çok Çin, Moğolistan, Sri 
Lanka, Tayland, Myanmar, 
Vietnam, Singapur, Malezya, 
Tayvan, Tibet, Kore, Japonya, 
Endonezya, Laos gibi Güney 
Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde 
bulunmaktadır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Batı Avrupa, ABD ve Avustralya ülkelerinde 
de yeni bir Budist mezhep olan Zen Budizm 
ortaya çıkmıştır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Bu dinî hareket, 400-450 milyon civarındaki mensubu ile 
yaşayan büyük dünya dinleri arasına girmiştir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Buda’nın hayatı ve 
geliştirdiği öğreti, Pali 
dilinde yazıya geçirilerek 
Tripitaka (Üç Cevher) adı 
altında bir araya 
toplanmıştır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Budizm'in kurucusu 
Gautama’dır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Sakya kabile liderinin oğlu olan Gautama, 29 yaşında bir 
keşişten etkilenerek gerçek hayatın saraydakinden farklı 
olduğunu anlamış; sarayı, karısını ve oğlunu terk ederek 
altı yıl boyunca tek başına çileli bir hayat yaşamayı 
seçmiştir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Bodhi ağacı denilen bir tür incir 
ağacının altında düşünce hâlinde 
iken aydınlanmaya erişmiştir.  
 

• Bu iki hayat dışında başka bir yol 
“orta yol” olabileceği kanaatine 
ulaşmıştır. 
 

• Vardığı bu orta yolu da “Sekiz Dilimli 
Yol” olarak açıklamış ve kişinin 
Nirvana’ya bu yol ile ulaşacağını 
belirtmiştir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Nirvana’ya ulaşmak kötü 
huylara sahip benliği, 
arzu ve ihtirası yok 
etmekle mümkündür. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Budizm’in İnanç Sistemi 

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 

• Budizm’de yaratıcı tanrı fikri yoktur.  

• Her durum ve her yeni varoluş kendinden 
öncekinin bir sonucu, daha sonraki 
durumun ise sebebidir. 

• Ayrıca varlığın kendiliğinden veya 
tesadüfi bir biçimde varoluşu da kabul 
edilmez. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Budistler Buda’nın aydınlanmaya 
ulaştıktan sonra Tanrı hâline 
geldiğine inanmaktadırlar. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Budizm’de “iman ikrarı” üç temele dayanmakta ve 
“Tripitaka” (üç cevher) olarak nitelendirilmektedir. 

• Bunlar her Budist’in 
söylemesi gereken 
ifadelerdir.  
 

• Bu üç esastan birini 
kabul etmeyen 
Budist olamaz. 

Buda’ya sığınırım 

Sangha’ya (Rahipler Topluluğu) 
sığınırım 

Dharma'ya (Buda Öğretisi) 
sığınırım 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Buda’ya göre her şey 
birbiri ile bağlantılıdır 

ve varlıklar birbirlerinin 
var olmasına bağlıdır. 

• Çevreden bağımsız ve 
sonsuza kadar 

değişmeden kalacak bir 
varlık yoktur. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Budistlere göre insan, nefsinin esiridir ve bütün 
sıkıntılardan kurtulmanın yolu her türlü arzuyu 
bırakmaktır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Buda’ya göre insanoğlu şu beş unsurdan oluşmaktadır.  

vücut duyular idrakler eğilimler bilinçlilik 

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 
59 



5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Buda’nın öğretisinin amacı, kişiye 
bu dünyada acı ve ıstırap veren 
her şeyden kurtararak Nirvana'ya 
ulaşmasını sağlamaktır.  

• Nirvana'ya ulaşmaları için 
ise “sekiz dilimli yolu” 
takip etmeleri gerekir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Budizm’de ferdî ibadet 
esastır. 
 

• Budist dinî yapıları için 
yaygın şekilde kullanılan 
terim “Vihara”dır. 

Budizm’in Ritüelleri 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Budist dilinde mesken veya ikamet yeri anlamına gelen vihara, 
hem Budist rahiplerin ikamet ettiği geniş bir bina, hem de Budist 
dindarlar için kutsal mekân anlamına gelir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Budizm’de ibadet, sadece mabede 
bağlı olmayıp evde de yapılabilir. 
Bu yüzden her Budist’in evinde 
zihnini odaklaştırıp ibadet edeceği 
Buda’nın heykeli veya resmi 
bulunur. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Budizm’de, Buda tanrılaştırılmış 
ve ibadetin ana merkezine 
oturtulmuştur.  

• Buda’ya dua edilmekte ve 
ondan bir şeyler istenmektedir. 

• İbadetin ana ilkesi karma-tenasüh 
çemberinden kurtulmaktır. 

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 
65 



5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Tapınağa girince, önce Buda heykeli selamlanır ve ardından 
tapınağın bir köşesine çekilerek meditasyon yapılır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Sangha teşkilatı dünyanın en 
eski rahipler topluluğudur.  
 

• Rahipler, manastırda bir 
köşeye çekilip insanlardan 
uzak yaşarlar. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Budizm’de ruhban hayatı; fakirlik, 
bekârlık ve sessizliğe dayanır.  
 

• Rahiplik teşkilatına giren saç ve 
sakalını keser, sarı elbiseler giyer, 
yetkili rahibin önünde üç defa 
“iman ikrarında” bulunur. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Budist rahipler erken kalkar ve kısa bir duadan sonra günlük 
yiyeceğini toplamak için dilenciliğe çıkarlar ve iki öğünlük 
yiyeceği sadaka tasına biriktirdikten sonra manastırlarına geri 
dönerler. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Rahipler günlerini genel olarak 
kutsal kitap okuma, meditasyon 

ve dua ile geçirirler. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Budizm'in kurallarına uymayan rahip geçici veya 
sürekli olarak Sangha’dan çıkarılabilir, aynı zamanda 
kendi isteğiyle de ayrılabilir.  

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 
71 



5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Rahipler evlenebilir ancak rahip 
ve rahibe iken evlenme 
yasaktır.  
 

• Budistler arasında en büyük 
ayrılık, rahipler ile rahip 
olmayanlar arasındadır.  
 

• Önceki hayatında rahip olanlar 
hariç kimse Nirvana’ya eremez. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Budistler dua ederken “dua 
tekerleği veya tespih” 

kullanırlar. Bu tekerleklere 
çakra adı verilir.  

 
• Tespih, Budist ibadetinde 

büyük bir yer tutmaktadır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Budizm’de çocuklar ve 
fakir kimselerin cesetleri 
gömülür, zengin aileler 
ise ölülerini yakarlar.  
 

• Yakılmayan cesetler açık 
alanlara konularak 
bunların vahşi hayvanlarca 
parçalanmasından veya 
bozulmasından rahiplerin 
ibret almaları istenir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Buda’nın sözleri olan 
ve en eski Budist 
kutsal kitabı sayılan 
Tripitaka (Üç Sepet) 
üç bölümden 
oluşmaktadır.  

Budistlerin Kutsalları ve Sembolleri 

Abhidhamma Pitaka'dır 
(Doktrinler Sepeti) 

Viyana Pitaka (Disiplinler Sepeti) 

Sutta Pitaka (Vaazlar Sepeti) 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Budist azizlerin cesetlerini ve 
kişisel eşyalarını ihtiva eden 
mabetler (stupa veya pagoda) 
budistler tarafından kutsal 
kabul edilmektedir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Budizm’in Sembolleri 

Üç mücevher 

Lotus çiçeği 

Mandala(renkli tefekkür 
tekerleği)  

Dharma çakra (yasa 
tekerleği) 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Budizm inancında en çok 
kullanılan kutsal söz 

“Om! Lotus’taki 
mücevher! Hum!" 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Buda’nın 
doğduğu yer 
(Lumbuni) 

Bu mekanlar Budizm’de kutsal kabul edilmekte ve buralara 
yapılan ziyaretin kişinin Nirvana'ya ulaşmasına yardımcı 
olacağına inanılmaktadır. 

Aydınlanmaya 
ulaştığı incir 
ağacının altı 
(Bodhgaya)  

İlk vaazını 
verdiği yer 
(Sarnath)  

Öldüğü yer 
(Kushinagar)  
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

 “Her şeyin kökü göklerdedir. 
İnsanın kökü ise atalarındadır.” 
Çin atasözünden ne 
anlıyorsunuz? 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

3. KONFÜÇYANİZM 

• Çin'in yerli ve millî dinlerinden 
biri olan Konfüçyanizm, 
Konfüçyüs'ün öğretilerine 
dayanır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Konfüçyüs, MÖ 551‘de, Çin’in 
Tsou şehrinde dünyaya 
gelmiştir.  
 

• Ona verilen Konfüçyüs ismi, 
Kung Fu-Tzu’nun (Üstad veya 
Filozof Kung) latincesidir. 

Konfüçyanizm ’in Tarihçesi 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Konfüçyanizm, “önceki dönemlerden beri Çin’de var olan 
milli dinin üzerine perçinlenmiş bir ahlak sistemi” olarak 
da tanımlanmıştır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Konfüçyanizm; Çin’de, 
âlimlerin, ediplerin, 

bürokratların, prenslerin 
ve imparatorluk ailesinin 

dini kabul edilmiştir. 

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 
84 



5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Günümüzde 350 milyon civarında 
Konfüçyanizm dininin mensubu 
bulunmaktadır.  
 

• Bunların büyük bir kısmı Çin'de 
geri kalanları ise Kore, Vietnam, 
Tayland, Tayvan ve Japonya'da 
yaşamaktadır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Konfüçyüs’ün hayatı yoksulluk içinde geçmiştir.  

• On beş yaşından 
itibaren kendini ilme 

adamış ve yirmi yaşında 
iken açtığı okulda 

öğrenci yetiştirmeye 
başlamıştır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Konfüçyüs'ün hedefi 
yeni görüşler ortaya 

koymak değil, eskilerin 
hikmetli sözlerini 

aktarmaktır.  
 

Konfüçyüs, eski bilgelerin erdemlerini yeni nesillere 
aktarmak suretiyle geçmişin seçkin idarecilerinin, 
Çin’e barış ve huzuru nasıl getirdiğini göstermeyi 

amaçlamıştır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Konfüçyüs'e göre erdemli ve 
ahlaki örneklikle yönetilen, 
hiyerarşik toplum anlayışının 
tepesinde imparator, ortasında 
bakanlar ve en altında halk 
bulunmaktadır. 
 

• Buna denk bir hiyerarşik yapı da 
ailede bulunmaktadır.  
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Konfüçyüs’ün öğretileri, imparatorluk törenleri ve 
imparator tarafından Gök’e (T’ien) yapılan ibadetle 
irtibatlandırılmaya başlanmıştır.  
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Çin yönetimine bağlı 
bütün bölgelerde 
Konfüçyüs’e de ibadet 
edilmesi emredilmiştir.  
 

• Böylece Konfüçyanizm, 
Çin’in millî dini hâline 
gelmiştir.  
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Konfüçyüs, öğretilerini bir tanrı 
fikrine dayandırmamış, ancak 
Çin’de yaygın olan ve "Şangti" 
diye adlandırılan Tanrı inancı 
Konfüçyanizm'de de devam 
etmiştir.  
 

• Konfüçyüs bu yüce varlığı ifade 
etmek için "T’ien" kelimesini 
kullanmıştır. 

Konfüçyanizm ’in İnanç Sistemi 

Konfüçyanizm ’in Sembolü 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Konfüçyanizm ’de Tanrı, düşkünleri korumak için 
hükümdarlar; Tanrı yolunda insanlara yardımcı olmaları 
ve ülkenin her yanında huzuru sağlamaları için 
öğretmenler göndermiştir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Konfüçyanizm ’de insan, dört asli fazileti bir arada toplayarak 
onlara göre hareket ederse, bahtiyarlık ve saadet kazanacaktır. 

İnsan sevgisi 

Adalet 

Emredilen merasime riayet  

Bilgi 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Çin geleneğinde ibadet, ruhani 
varlıkları memnun etmek ve 
insanların dünyevi menfaatlerini 
sağlamak amacı taşımaktadır.  

Konfüçyanizm’in Ritüelleri 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

 
• Konfüçyanizm ’de en yaygın 

ibadet şekli atalara dua (ibadet) 
kabul edilmektedir.  
 

• Çin'de her devrin dinî özelliği, 
“Göğün Oğlu” sayılan imparatora 
ve atalara gösterilen bağlılık ve 
saygıdır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Konfüçyüs, başkalarının atalarına tapınmanın 
dalkavukluk olduğunu söylemiş, böylece her aile kendi 
atalarına tapınmayı ön plana çıkarmıştır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• İbadet esnasında ilahiler söylenir, dinî müzik çalınır ve dans 
edilir, müzik başlar başlamaz atalarının ruhunun oraya 
geleceğine inanılır. 

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 
97 



5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Çinliler, insanın evlenmeden veya geride 
bir oğul bırakmadan ölmesini büyük 
günah ve elemli bir azap sayar. Ata 
ruhlarına ibadeti devam ettirecek bir oğul 
bırakmadan ölen kişinin felaket getiren 
acayip bir mahluk şeklinde, uğursuz bir 
hayat süreceği kabul edilir. 

BİLİYOR MUSUNUZ? 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Mabet, tanrının hazır bulunduğu 
yer olarak düşünüldüğünden, 
ölüm anları yaklaşan yaşlılar ve 
hastalar mabede götürülür.  
 

• Çünkü, bir tanrının huzurunda 
ölmek, bahtiyarlık olarak kabul 
edilir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• En meşhur Çin ibadet yerleri Pekin’deki imparatorluk 
mabetleridir. 
 

• Bu yapıların en önemlisi, göğün oğlu olarak telakki edilen 
imparatorlar tarafından kurban takdim edilen Gök Mabet’tir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

 
• Konfüçyüs, eski Çin metinlerini öğrencileriyle birlikte 

yeniden düzenleyip yorumlamıştır.  
 

• Konfüçyüs’e büyük bir bağlılık gösteren öğrencileri onun 
ölümünden sonra sözlerini toplamış, böylece kutsal 
metinleri oluşturmuşlardır.  

Konfüçyanizm’in Kutsalları ve Sembolleri 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Konfüçyanizm 'in Kutsal Kitapları 

• Dört Kitap 

1-Konuşmalar 2-Büyük Bilgi  

3-Orta Yol 
Doktrini 

4- Mensiyüs’ün 
Kitabı 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Konfüçyanizm 'in Kutsal Kitapları 

• Beş Klasik 

1-Değişiklikler Kitabı,  

2-Tarih Kitabı,  

3-Şiirler ve Şarkılar 
Kitabı 

4- Ayinler Kitabı 

5-İlkbahar ve Sonbahar 
Vakayinameleri 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

4. TAOİZM 

• Taoizm, Çin'de Lao Tzu (MÖ 604) 
tarafından kurulmuştur.  
 

• Çin’in Honan eyaletinde doğduğu 
ileri sürülen Lao-Tzu’nun asıl adı 
Li Tan’dır. 
 

• Lao-Tzu (ihtiyar bilgin) ona lakap 
olarak verilmiştir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Taoizm, Çin, Japonya, Kore'de yaygın bir dindir. Bu ülkelerin 
dışında uzak Asya ülkelerinde ve ABD'de inananları 
bulunmaktadır. 
 

• Bu gün Taoizm'in toplam inanan sayısı 95 milyon civarındadır. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Taoizm, ismini kısaca “Yol” 
anlamına gelen Çince 
kelime Tao'dan almıştır. 
 

• Onlara göre Göğün Yolu 
parlak, kutsal ve doğrudur; 
İnsanın Yolu ise karanlık ve 
Göğün Yolunun tersidir. 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Lao-Tzu’ya göre Tao, yaratılmış ve 
yaratılmamış her şeyin kaynağıdır. 
 

• Tao, gizemlerin gizemi ve 
tanımlanamaz bir güçtür. O; 
isimsizdir, görülemez, işitilemez ve 
kavranılamaz. 

Taoizm’in İnanç Sistemi 
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5. ÜNİTE / HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

• Taoizm’de “Tao” ile beraber bir de 
“Te” kavramı vardır.  
 

• Tao’nun gizli gücü olarak bütün 
varlıklarda bulunan “Te”, “Tao”nun 
tabiattaki her şeyi değiştiren 
gücünün kendisidir. 
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Taoizm’in ülküsü “wu wei”, 
yani “iş yapmamak” 

prensibidir. 
 

Buna göre insan dünya 
nizamına uyarak yaşamalı, 

gayret sarf etmeksizin 
Tao’nun kanunlarına tabi 

olmalıdır. 
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• Lao Tzu’nun davranış hakkındaki öğretisinin temeli insan 
hayatındaki üç kuralda kendini göstermiştir:  

Tabiatta Hareketsizlik 

Boşlukta Rekabet Etmemek 

Mevcutla Yetinmek 
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• Lao Tzu’ya göre evrendeki 
her şey negatif ve pozitif 
zıtlıkların birleşmesi sonucu 
meydana gelmektedir. 
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• Lao-Tzu’ya göre, insanların bu dünyada acı, yoksulluk, üzüntü 
içerisinde olmasının sebebi yaptıklarının karşılığıdır. 
 

• O, insan ömrünün giderek kısalmasını, insanın kötülüklerinden 
dolayı yıldızlar tarafından saldırıya uğramasına bağlamaktadır. 
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• İnsanın kendini kurtarabilmesi 
herkese ve her şeye kayıtsız 
kalması ve hiçbir şey yapmaması 
ile mümkündür. 
 

• Zenginlik, başarı, şöhret gibi 
şeyler, insanın Tao’yu takip 
etmesine ve kurtuluşa ulaşmasına 
engel durumlardır. 
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• Çin terminolojisinde Taoist mabetleri 
için “kung” (manastır veya saray), 
“kuan” (manastır mabedi) ve “miao” 
(mabet) kelimeleri kullanılır. 
 

• Çoğu, sayısız tanrı ve tanrılaştırılmış 
kahraman tasvirlerini koymak için 
yapılmıştır. 

Taoizm’in Ritüelleri 
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Her taoistin 
kendini yakın 

hissettiği tanrılar 
vardır.  

Bunlar içerisinde en 
meşhur olanı, savaş tanrısı 

Kvan-Ti ile zenginlik 
tanrısı Shin’dir. 
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• Yeni yılda mabetler, heykeller ve evler temizlenerek 

kötü ruhlardan arındırılır, kâğıt ve kumaş parçalarından 
oluşturulmuş ejderha figürleri sokaklarda gezdirilir. 

• Tanrılar için yapılan ayinlerde 
trampet ve gong çalınır ve 
tören gerçekleştirilir. 
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• Kendilerine has ayinlerinde, ilkbahar bayramında ateş 
yakılır. Rahipler halk arasında dolaşır, tılsım ve muskalar 
satar ve yıldız falına bakarlar.  
 

• Bunlar vasıtasıyla ruhsal âlemle haberleştiklerine, 
hastalıkları tedavi ettiklerine ve talihsizliği 
savuşturduklarına inanırlar.  
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• simya,  

• sade bir hayat,  

• sağlık bilgisi ve perhiz kuralları,  

• Çin’e özgü yoga şekli,  

• büyü ve güçlü ilahlara dua gibi hususlar öğretilir. 

 

Ölümsüzlüğü elde etme konusunda insanlara 
yardımcı olması için  
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Taoizm’in Kutsalları ve Sembolleri 

• Lao Tzu’nun iki kısımdan ve beş bin 
kelimeden ibaret bulunan “Tao Te 
King” (Yol ve Onun Gücü) kitabı 
bugüne kadar, bütün Taoizm 
düşüncesinin kaynağı olmuştur.  
 

• Anlaşılması oldukça zor olan bu kitap, 
Çin’in büyük klasiklerinden biri olarak 
kabul edilmiştir. 
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• Taoizm’de bazı dağlar, mağaralar kutsal sayılmıştır. 
Bunların içinde en kutsalı Taishan Dağı’dır. 
 

• Bu dağların ölümsüzlüğün mekânı olduğuna, kutsal 
varlıkların ve ataların ruhlarının burada yaşadığına 
inanılmıştır. 
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• Taoizm’in sembolu olan Tai-ji, 
başlangıçta bir bütün kütle olan 
evrenin iki ayrı konuma ayrılması ve 
bunların birbirlerini tamamlamasının 
sembolik işaretidir.  
 

• Bu simge birbirine karşıt olan ama 
kusursuz bir uyum ve denge 
oluşturan iki zıt öğeden oluşur. 
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• Bu ilkeler ışık, erkeklik, sıcak, 
kuru, yararlı olumlu ilke Yang’la 
onun zıddı, karanlık, dişil, soğuk, 
nemli, zararlı ve olumsuz ilke 
Yin’dir.  
 

• Erkeklerde üstün olan yang, 
kadında yin’dir. Fakat ikisi de iki 
cinste de bulunur. 
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 Ünitemizi Değerlendirelim 

1. Hinduizm’in inanç sistemi hakkında bilgi veriniz. 

2. Kast sistemi nedir? Hangi birimlerden oluşmaktadır? 

3. Budizm hangi ülkelerde faaliyetini sürdürmektedir? 

4. Konfüçyanizm hakkında bilgi veriniz. 

5. Taoizm’in inanç sistemi hakkında bilgi veriniz. 
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Cevaplayalım 

İslam âlimleri ve filozofları tarafından Hinduizm’deki tenasüh, ruh 
göçü, reenkarnasyon inançları İslam ilkeleriyle örtüşmediği için 
reddedilir. 
 
1. Buna göre tenasüh öğretisi İslam’ın daha çok hangi 
inancı ile çelişmektedir? 
 
A) Tevhit 
B) Peygamber 
C) Melek 
D) Ahiret 
E) İbadet 
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I.   Sekiz Dilimli Yol 
II.  Kast 
III. Tenasüh 
IV.  Nirvana 
 
2. Verilen öncüllerden hangileri Budizm’de yer almaz? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) III ve IV 
E) I ve IV 
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Hinduizm’in çok tanrıcılığına, Brahmanlar denilen din 
adamlarının otoritelerine ve kast sistemine tepki olarak 
gelişmiştir. 400-450 milyon civarındaki mensubu ile yaşayan 
büyük dünya dinleri arasına girmiştir. 
 
3. Bilgileri verilen dini inanç aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Hinduizm 
B) Budizm 
C) Konfüçyanizm 
D) Taoizm 
E) Hristiyanlık 
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Konfüçyanizm ’de insan, dört asli fazileti bir arada toplayarak 
onlara göre hareket ederse, bahtiyarlık ve saadet 
kazanacaktır. 
 
4. Aşağıdakilerinden hangisi bu faziletlerden biri 
değildir? 
 
A) İnsan Sevgisi 
B) Adalet  
C) Bilgi  
D) Dua 
E) Emredilen Merasime Riayet 
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Bu inancın ülküsü “wu wei”, yani “iş yapmamak” prensibidir. 
Buna göre insan dünya nizamına uyarak yaşamalı, gayret 
sarf etmeksizin kanunlara tabi olmalıdır. 
 
5. Verilen bilgi aşağıdaki inanç türlerinden hangisine 
aittir? 
 
A) Budizm 
B) Yahudilik 
C) Hristiyanlık 
D) Hinduizm 
E) Taoizm 
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