
 

HİNDUİZM 

Hindistan’a özgü milli 
bir din. 

Başlangıcı ve kurucusu 
bilinmiyor. 

 
Kutsal kitapları 

Vedalar’dır. 
Veda= Kutsal Bilgi 

 
Çok tanrılı bir din. 
En önemli tanrıları 

Brahma, Vişnu, Şiva. 
 

İnsanlar çeşitli 
toplumsal sınıflara 
ayrılır. Buna Kast 

Sistemi denir. 
Kastlar(Sınıflar) arası 

geçiş yoktur. 
 

Karma ve Tenasüh 
inancı var. 

Karma, sebep sonuç 
kanunudur. “Ne 

ekersen onu biçersin.” 
Tenasüh, ruh göçüdür. 

İyilik yapan iyi bir 

bedenle, kötülük yapan 

kötü bir bedenle dünyaya 

gelir. 

Yoga bir ibadettir. Yoga, 

oturarak zihni ve bedeni 

kontrol etmeye yarar. 

İbadete ve bir işe 

başlarken “om” sözü 

söylenir. 

İnek kutsaldır; yer, gök 

ve havanın anası olarak 

kabul edilir. İneklerin 

dokunulmazlığı vardır. 

Ganj Nehri kutsaldır. 

Ölen kişiler yakılarak 

külleri bu nehre serpilir. 

BUDİZM 

Hindistan’da doğmuş 
fakat Hindistan dışında 

yayılmış bir din. 
 

Kurucusu: Buda, M.Ö. 
VI. yy. Adını Kurucusu 
Buda’dan alır. İnanç 

sistemi Buda’nın 
yaşadığı hayatla 

ilişkilidir. Saray hayatını 
terkeden Buda, 

zorluklar ve sıkıntılar 
içinde yaşayarak 
hayatın anlamını 

aramıştır. Buda’nın 
düşüncesi “Hayat 

Izdırap”tır. 

 
 

Izdırabın kaynağı 
arzulardır. Arzulardan 

kurtulmak için 8 Dilimli 
Yol’un ilkelerine uymak 

gerekir. 
 

Sembolü : 8 dilimli 
tekerlektir. 

 
Yaygın olduğu yerler: 
Hindistan, Çin, Tibet, 
Tayland, Moğolistan, 

Kore, Japonya 
 

Kutsal kitapları 

Tripitaka’dır, Buda’nın 

sözlerinden oluşur. 

Rahipler teşkilatı 

önemlidir. Rahip olmak 

isteyen saç ve sakalını 

keser, evlenmez, mal  

sahibi olmaz, eğlenmez, 

ömürlerini Budizme 

hizmet ederek geçirirler. 

Reenkarnasyon inancı 

vardır. Öldükten sonra 

yeniden bedenlenmeye 

inanırlar. 

Belirli bir ibadet 

biçimleri yoktur. 

Tapınakları vardır. 

Buda’nın heykeli 

karşısında ibadet 

niyetiyle düşünceye 

dalınır. 

Ahlaki yönü ağır basan 

bir dindir.8 dilimli yolun 

her biri bir ahlaki ilkeyi 

gösterir. 

Canlılara zarar 

vermemek ve 

öldürmemek emrine 

uymak önemlidir. 

YAHUDİLİK 

Hz. Musa’ya bağlıların 

dini olan Yahudiliğe, 

Musevilik de denir. 

Yahudiler için İbrani ve 

İsrailoğulları da denir. 

Kutsal Kitapları Tanah 

ve Talmut’tur. 

Tanah, yazılı kanun; 

Talmut, sözlü kanun 

olarak adlandırılır. 

 

Tevrat kavramı 

Müslümanların 

kullandığı, Tanah’ın 

bölümlerinden olan 

Tora’yı ifade eden Arapça 

bir söylemdir. 

Hristiyanlar ise Tanah’ı 

eski ahit olarak adlandırır 

ve onu kutsal kitapları 

arasında sayarlar. 

Tevrat’ın aslı günümüze 

ulaşmamıştır. 

Yahudiliğe göre Tanrı 

birdir. Tanrı her şeyin 

yaratıcısıdır. Yahudiler 

kendilerini Tanrı’nın 

seçilmiş milleti sayarlar. 

Tanrı ve Yahudiler  .eşitli 

zamanlarda ahitleşmiş, 

anlaşmışlardır. Tanrı, 

İbrahim (as) ile anlaşmış, 

sonra da Musa (as) ile 

Sina’da tekrar 

anlaşmıştır. 

Tanrı’nın Musa (as)’ye 

Sina dağında verdiğine 

inanılan 10 emir, bu dinin 

temel ilkelerini oluşturur. 

Yahudilikte ibadet hem 

bireysel, hem topluca 

yapılmaktadır. 

Mabetlerine (ibadet 

yerleri) sinagog veya 

havra denir. 

Din adamları 

haham’dır. 

Sinagoglarda resim ve 

heykel bulunmaz. 

Sinagoga baş kapalı 

olarak girilir. 

Kipa : Erkeklerin taktığı 

küçük takke. 

Önemli simgeleri : 

Magen David adı verilen 

Davut Yıldızı’dır. Bu simge 

İsrail Bayrağı’nda da yer 

alır. 

Diğer önemli sembolleri 

yedi kollu şamdan olan 

Menora’dır. 

İbadet günü 

Cumartesi’dir. 

 

 

Sebt veya Şabat günü 

diye de adlandırılan 

Cumartesi günü çalışmak, 

ateş yamak yasaktır. Bu 

dine göre Tanrı evreni 6 

günde yaratıp, 7. Günde 

dinlenmiştir. 

Yenilmesi uygun 

gıdalara koşer, yasak 

olanlara taref denir. 

Domuz eti yemezler, etli 

ile sütlü yemekleri bir 

arada yemezler. 

HRİSTİYANLIK 

Filistin bölgesinde 

doğdu. Hz. İsa’ya 

bağlıların dini olan 

Hristiyanlığa İsevilik de 

denir. Hz. İsa’nın annesi 

Hz. Meryem’dir. Hz. İsa 

Yahudiler içinde 

dünyaya gelmiş fakat 

Yahudilerin çoğu ona 

inanmamıştır. Hz. İsa’ya 

inanan 10 kişiye 

“Havariler” denir. 

Hristiyanlık Havariler ile 

yayılmıştır. 

Sembolleri Haç 

işaretidir. Mabetleri 

kilisedir. 

Hristiyanlık’ta 3 ana 

mezhep vardır: 

Katolik, Ortodoks ve 

Protestan. 

Öz olarak bir olan 

Tanrı’nın baba, oğul, 

kutsal ruh olmak üzere 

3 şahıstan meydana 

geldiğine inanırlar. 

Buna teslis, trinite, 

üçleme denir. 

Teslis’in asıl unsuru 

olan Baba, her şeyin 

yaratıcısıdır. 

Hristiyanlıkta Hz. Adem 

ve Hz. Havva cennette 

yasak meyveyi yedikleri 

için günahkardır, 

onların günahı sonraki 

nesillere de geçmiştir, 

bundan dolayı her 

doğan günahkardır. 

Kutsal kitapları Tevrat 

ve İncil olmak üzere iki 

kısımdan oluşur.              

Bu kitaba Kitab-ı 

Mukaddes veya  Kutsal 

Kitap adı verilir. 

Hristiyanların kitapları 

Hz. İsa’dan çok sonra 

yazılmıştır. 

Günümüzdeki İncil de 

aslı bozulmuş bir 

kitaptır. 

Matta, Markos, Luka ve 

Yuhanna tarafından 

yazılan ve yazarlarının 

adı ile bilinen incilleri 

önemlidir. İncil yazarları 

Hz. İsa’yı hiç 

görmemiştir. 

İncil, iyi haber, müjde 

anlamına gelir. 

Vaftiz uygulaması 

önemlidir. Hristiyan 

olmanın ilk şartı sayılır. 

Vaftiz baba, oğul, kutsa 

ruh adına yapılır. 

Vaftiz çeşitleri; suya 

tamamen daldırmak, 

başını yıkamak, başa su 

serpmek şeklindedir. 

Evharistiya önem 

verilen bir 

uygulamadır.Hz. İsa’nın 

havarileri ile yediği son 

akşam yemeği anısına 

yapılır. Kilisede yapılan 

en önemli ibadet 

budur. 

Din adamlarına rahip 

veya papaz denir.Din 

adamlarının günahı 

affetme yetkisi vardır. 

Günah işleyen bunu din 

adamına itiraf eder. 

Buna günah çıkarma 

denir. 

Ruhbanlık inancı vardır. 

Katolik rahipler 

evlenemez. 

Ortodoks olanlar 

evlenince papaz 

olabilir, ancak 

yükselemezler. 

Protestan din 

adamlarına pastör adı 

verilir.Onlar evlenebilir. 

Protestanlar ruhbanlığı 

kabul etmezler. 
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