Budizm

Hinduizm
(Brahmanizm)

Hristiyanlık

Yahudilik
(Musevilik)

İslâmiyet

Dinin
Adı

Tanrı

Kutsal Kitabı,
Din Kurucusu İbadet Yeri,
Peygamberi Din adamı

Allah

Son dindir, Tek
Kur'an-ı Kerim
Allah inancı vardır.
Camiler,temiz olan Tevhit dinidir.
Hz.Muhammed
her yer,
Evrenseldir
Ruhbanlık yoktur

Yehova
Hz. Musa

Baba-OğulRuhul kudüs

Hz. Isa

Kurucusu
yoktur.
Brahma:Yaratıcı Gelenekler
Şiva:Yok Edici
birikimidir.
Vişnu:Koruyucu Rişi: Vahiy
Tanrı
alan hindu
rahiplere
verilen ad.
Görünüşte tanrı
yoktur. Buda
bazı mezheplerde tanrı
Siddharta
olarak
Goatama
putlaştırılmış
Buda
(Aydınlanmış)

özellikleri

Kutsal Gün,
İbadetler

Sembolleri

Cuma
Günlük 5 vakit,
Haftalık, Cuma
Namazı
Zekat,Hac,Kurban

Tevrat
Sinegog, Havra,
Haham,
Hahambaşı

Milli bir dindir. On emir
önemlidir. Ağlama duvarı
önemlidir. Cumartesi
dinlenme günüdür.
Başlarına Kipa giyerler.

Cumartesi
Günlük:3 Vakit
ibadet
Haftalık ibadet

İncil
Nüshaları: Matta,
Markos, Luka,
Yuhanna
Kilise,
Rahip, Papaz,

Baba, oğul, Ruhul Kudus yani
üçlü tanrı inancı vardır. Yeni
doğanlar vaftiz edilir. Günah
çıkarma vardır. Sembolleri Haç
işareti. Evrensel bir dindir.
Mezhepleri: Katolik, Ortadoks,
Protestanlık

Pazar,
Günlük;Sabah,
akşam
Haftalık; Kilisede

Vedalar ( Veda
Kutsal bilgi
anlamına gelir
Tapınaklar(Mandir)
Hindu Rahipler
Ruhbanlık vardır

Ölüler yakılır külleri ganj nehrine
savrulur. İnekler hava, yer ve gök
aleminin annesi kabul edilir, eti
yenmez. Kast sistemi Tanrının
insan şeklindeki bedeninin
bölümlerini temsil eder.
Dhamma(Dharma):Evrenin
düzenini sağlayan kozmik doğa
yasaları

Belli bir ibadet
şekli yoktur. Sabah,
öğle, akşam, ibadeti, Ganj nehrinde
yıkanmak,
Meditasyon ve
dular, başında ve
sonunda Om sözü
sözü söylenir

Tripitaka veya
Tipitaka (Üç
Sepet)
Budist Tapınaklar,
(Pagoda)
Budist Rahipler
Ruhbanlık vardır.
Budist rahipler
evlenmezler.

İncir Ağcı önemlidir, Sarı
elbise giyerler,
Reenkarnasyona inanırlar,
Ahlaki ilkeler vardır (8
doğru ilke) Evrensel bir
dindir)
Dhamma(Dharma):Buda'nın
öğretileri
Sangha: Rahipler topluluğu

Budist Tapınaklar
,
belli bir ibadet
şekli yoktur,
Dualar, Oruç,
Budanın
heykeline
saygı duyma

Reenkarnasyon : (Ruh göçü, tenasüh.) Hinduizm ve Budizm’de ölen bir kimsenin ruhunun başka bir bedenle
tekrar dünyaya gelmesi inancı
Karma :Hinduizm ve Budizm’de Karma kavramı, bir "sebep-sonuç kanunu" olarak bilinmektedir. öldükten
sonra gerçekleşecek olan sözde yeni hayatındaki başarılarının, mevkisinin veya hayat şeklinin bir önceki
hayatındaki davranışlarına ve ahlakına bağlı olduğuna inanılır.. Ne ekersen onu biçersin inancı.
Kast sistemi : Hinduizm’de toplumsal sınıflar.1- Din adamları, 2- Hükümdar sülalesi, askerler,
3- Esnaflar, çiftçiler 4- işçiler ,
Meditasyon ve Yoga: Hinduizm ve Budizm’de zihni arındırıp huzura ulaşmak için yapılan eylemler bütünüdür.
Brahman : Hinduizm’de rahipler ve din adamlarına verilen isim
Om Hecesi: Hinduizm’de yaratılışın ve evrenin bütün sırlarını içerdiğine inanılan kutsal hece
Nirvana : Budizmde İnsanın bütün sıkıntı ve acılarından kurtulması mutluluk ve huzur hali. Bunun için kişinin
8 doğru ilkeyi yerine getirmek gerekir. Nirvana ulaşan ruh tekrar başka bedende dünyaya gelmez,
Kipa: Yahudi erkeklerinin, dua esnasında, sinagogta ve dışarıda başlarını örtmekte kullandıkları, küçük takke.
Menora: Yahudilikte yedi kollu şamdan.
Altı kenarlı Yıldız: Yahudilikte Hz. Süleyman’ın mührü, Hz.Davut’un yıldızı olarak kabul edilir.
Noel : Hz. İsa’nın doğduğuna inanılan gün, Hristiyanların bir bayramı.
Misyoner: Hristiyanlık dinini yaymak ve bu konuda propaganda yapmakla görevli olan kimseler
Teslis : Hristiyanlıkta bulunan üçleme inancı. baba ,oğul, ruhu’l kudüs
Aforoz: Hristiyanlıkta dinden çıkarma
İstavroz : Hıristiyanlar`ın elleriyle haç işareti yapmalarına da istavroz çıkartma denir. İstavroz; Baba, Oğul ve
Kutsal Ruh'u temsil etmektedir.
Evharistiya: Hristiyanlıkta Hz.İsa’nın son akşam yemeği.
Tevhit : Allah’ı birleme, Allah’tan başka ilah olmadığın kabul etme inancı,

DİNLERİN VE İSLAMIN EVRENSEL ÖĞÜTLERİ

Temizlik

İyilik ve Yardımseverlik

dindersi.tk

Hayvanlara İyi
davranmak

“Kardeşinin eşeğini
yahut öküzünü yolda
“Ak saçlının
düşmüş gördüğün
önünde ayağa
zaman onları
kalkacaksın
görmemezlikten
ve kocamış olana gelmeyeceksin,
hürmet edeceksin.. onları kaldıracaksın.”

Büyüklere saygı
Küçüklere Sevgi

Hindular sabah
şafaktan önce kalkar,
evde veya nehir
kıyısında yapacağı
sabah ibadetine
hazırla-nır; tanrının
adını anar ve yıkanır.

Hinduizm ve Budizm'de
iyilik yapmak temel
ilkeler arasındadır.

Hinduizm ve
Budizm'de
büyüklere saygılı
davranmak,
küçükleri sevmek
öğütlenir.

Hinduizm ve
Budizm'de
büyüklere saygılı
davranmak,
küçükleri sevmek
öğütlenir.

“Bütün varlıklar tehlike
karşısında korkarlar ve
hayat hepsi için de
kıymetli-dir. Bu durumu
kabul eden bir insan
onları öldürmez ve
öldürül-melerine de
sebep
olmaz.”Dhammapad

“Bu bilgeliğe erenler
her şeye aynı gözle
bakarlar. Sonsuz
ruhu; bir rahipte, bir
inekte, bir filde, bir
köpekte görürler.”
Bhagavat Gita,.

“İyi insan, içindeki iyilik
"…Harman döğen
hazinesinden iyilik, kötü İncil’de, “… Anne öküzün ağzını
“Ne mutlu yüreği
insan ise içindeki kötülük babana saygı
bağlama..."
temiz olanlara.”
hazinesinden
göster." Matta
kötülük çıkarır.”

“Doğru düşünmek, doğru niyet
etmek, doğru
Budizm, insanın
konuş-mak,
maddi ve manevi Hinduizm ve Budizm'de
doğru
temizliğe önem iyilik yapmak temel
davranmak,
vermesini
ilkeler arasındadır.
geçimini doğru
öğütler.
yoldan sağlamak.”

Doğruluk
insanın
karmasını
belirleyen en
önemli ahlaki
ilkedir.

“Ne mutlu
doğruluk
uğruna zulüm
görenlere...”

“... Zeytin topladığın
zaman arta kalanı
“O adam ki elleri
“Yalan şeyden
devşirmek için
temizdir ve
uzak ol...”
dönmeyeceksin; garibin,
yüreği paktır"
öksüzün ve dul kadının
olacaktır.”

Dinin Adı
Doğruluk

“...Şarabın kızıl rengine,
kadehte ışımasına,
boğazdan süzülmesine
bakma. Sonunda yılan
gibi ısırır. Engerek gibi
sokar. Gözlerin garip
şeyler görür. Aklından
ahlaksızlık-lar geçer.”

Dağ, ağaç nehir ve
hayvanların tanrıdan
bir iz taşıdığına
inanılır bunların
korunması istenir.

Hint dinlerinde
bitkilerin de bir canı
ve ruhu olduğu
kabul edilir.
Çevreye zarar
verilmemesi istenir.

“Hırsızlık eden artık
hırsızlık etmesin, fakat
daha ziyade iyi
olanı işleyerek
çalışsın... Gereksi-nimi
olana verecek bir şeyi
olsun.”

“Öldürmemek ve
çalmamak”
Yahudilikte önemli
bir yeri olan On
Emir’diçinde yer alır

Budizmde de alkollü
içkiler yasaklanmıştır.
Uyuşturucudan, sarhoş
edici maddelerden ve
kumar oynamaktan uzak
durmak, Budizmin beş
ahlaki ilkesi arasında yer
alır.

“Bütün insanlar
cezalandırılırken
titrerler, bütün insanlar ölümden korkarlar; sen de onlara
benzediğini hatırla
ve ne öldür ne de öldürmeye sebep ol.”

kutsal kitaplarında da içki
ve kumar, kötü ve zararlı
Hinduizmde hırsızlık
olarak belirtilmiştir.Zararlı
büyük günahlardan
alışkanlıkları bırakıp iyi
sayılmıştır.
ve güzel davranışlara
yönelinmesi öğütlenir.

İncilde çevrenin
korunması hayvanŞarapla sarhoş
lara ve bütün canolmayın, onda
lılara zarar verilmeedepsizlik vardır.”
mesi öğütlenir.

Allah’ın evreni ve
içindekileri
yarattığından ve bu
durumdan hoşnut
olduğundan
söz edilmektedir.
(Tekvin, 1/9-13.)

Zararlı
Başkalarına zarar
Çevreyi Korumak Alışkanlıklardan
vermemek
Kaçınmak
“... Kim bir cana kıymamış
“İyilikle kötülük bir olmaz.
“Elinizde bir fidan
“Ey iman
“Ey iman edenler! Şarap,
ya da yeryü-zünde
"Acıkan her hayvan varken kıyamet
Sen (kötülüğü) en güzel bir “Biz insana ana
edenler!
kumar, dikili taşlar (putlar), bozgunculuk yapmamış
şekilde önle. O zaman
“Temizlik
babasına iyi
husunda dikkatli
kopmaya başlasa fal ve şans okları birer
Allah’tan korkun
olan bir kimseyi öldürürse,
imanın yarısıdır.” seninle arasında düşdavranmasını
olun, Kıyamet günü dahi onu dikecek
şeytan işi pisliktir; bunlar-dan bütün insanları öldürmüş
ve doğru söz
manlıkbulunan
kimse
sanki
Hadis
tavsiye etmişizdir.” Allah'a şikayet
uzak durun ki kurtu-luşa
gibi olur... ” Maide/32
kadar vaktiniz
söyleyin.”
candan bir dost olur.”
Ankebut/8
edilirsiniz" Hadis
eresiniz.” Maide/90
Ahzab/70
varsa
dikin.”
Hadis
Fussilet/34

İslami ilkelere uyması gerekir.

Dinlerlerde doğru ilkelerin olması o dinin ve inanç sisteminin doğru olduğunu göstermez, tanrı, peygamber, ahiret anlayışının da

İslâmiyet

Yahudilik

Hristiyanlık

Hinduizm

Budizm

