
Türk edebiyatının yetiştirdiği
nadide zekâlardan biri olan

şair ve araştırmacı Asaf Hâlet Çe-
lebi’nin1 1946’da İstanbul’da ya-
yınlanmış olan eserinin aynı adla
yeniden basılmış hâli olan bu ça-
lışmanın, Hint dinî düşüncesinin
önemli bir parçasını oluşturan
Budizm hakkında, Ömer Hilmi
Budda’nın eserinden2 sonra kale-
me alınan en ciddi araştırmalar-
dan biri olduğunu söylemek, bir
hakkın teslimi olsa gerektir. Çele-
bi’nin eseri, bir önsöz, beş alt bö-
lümü içeren “Buddha Budizm
Hakkında Bir Deneme” ile Bu-
dist kutsal metinlerden yapılan
seçkilerin beş kısım altında topla-
nan çevirilerinden oluşmaktadır.

Çelebi önsözde, Budizm hak-
kında bir kitap yazmak maksadıy-
la altı yıl konuyla ilgili metinler
okuyarak bunları fişlediğini; an-
cak sonradan böyle bir kitap yaz-
maktan vazgeçmesine rağmen, o
dönemde Buda’nın kendisini ifa-

de etmek maksadıyla kalemini
kullanmayı seçtiğini söylemekte-
dir. Bu maksada yönelik olarak,
Buda ve Budizm konusunda yap-
tıkları çalışmalarla şöhret kazan-
mış olan bilginleri bir kenara bı-
rakarak, Pali metinlerinden Bu-
da’nın hayatını ortaya koyacak
seçmeler yapan Brewster’in kita-
bını esas aldığını; bu konuya dair
diğer kitaplardan yaptığı tercü-
meleri de buna ilave ettiğini be-
lirten Çelebi, Buda’nın hayatını
yansıtan metinleri tercüme eder-
ken, zikredilen konularla alakalı
bilgiler vermek gereği hâsıl oldu-
ğundan, daha önce yaptığı fişle-
meleri biraraya getirdiğini ve
bunlardan da Buda ve Budizm
hakkındaki bu denemenin ortaya
çıktığını ifade etmektedir. Çelebi,
yararlandığı kaynakların başında,
Budizm hakkında herhangi bir
metin kaleme alan hiçbir kimse-
nin müstağnî kalamayacağı Ol-
denberg’in gelmekte olduğunu DÎVÂN İlmî Araştırmalar
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bir kadirşinaslık olarak zikret-
mektedir. Yararlandığı bir diğer
müellif olarak ise, yine büyük
oranda Oldenberg’i kullanarak
günümüze kadar Türkçe’deki
Hint, Çin ve Japon dinleri hak-
kında bilinen en geniş ve ciddi
çalışmayı yapan Ömer Hilmi
Budda’nın ismini vermektedir.
Hatta Oldenberg’deki bazı me-
tinleri Budda’nın tercüme ettiği-
ni ve onun tercümesine duyduğu
güven sebebiyle bunları aynen
iktibas ettiğini belirten Çelebi,
bu ifadesinin Budda’nın eserinin
değeri konusunda zihinlerde ba-
zı kuşkular doğuracağı korkusuy-
la olsa gerek, “onun kaleme aldı-
ğı eser olmasaydı, Türkçe konu-
şan insanların Buda ve Budizm
hakkında bilgi edinmelerinin
mümkün olmadığını” ifade et-
mektedir. 

Çelebi, önsözde Budizm’in Ba-
tı’da kazanmaya başladığı öne-
min bir göstergesi olarak, Scho-
penhaur’u Budizm etkisinde kur-
duğu felsefî ekolü göstermekte-
dir. Son olarak, bir zamanlar Ba-
tı’da yaygın olarak benimsenen,
İslâm tasavvufunun Budist etkisi
altında olduğu yolundaki iddiayı,
artık revaç bulmadığını söyleye-
rek reddetmesine rağmen; Budist
münzevîlerin bulundukları mağa-
ralarda yaşayan Müslüman velîle-
rin menkıbelerinde bu tür etkile-
rin bulunma ihtimalini de kabul
etmektedir. Yazar önsözüne, ter-
cümede sadeliği tercih ettiğini ve
sözcüklerin yazımında kelimele-

rin Türkçe okunuşlarını kullandı-
ğını belirterek son vermektedir.

“Buddha ve Budhizm Hakkın-
da Deneme” adlı kısım beş alt
bölümden oluşmaktadır. Bu bö-
lümlerin birincisi, “Buddha’nın
Hayatı” başlığını taşımaktadır.
Çelebi, bu başlık altında, Buda
öncesi bölgenin tarihî, toplumsal
ve dinî arka planı hakkında bilgi
vererek, Budizm’in ortaya çıktığı
dönemde dinî anlamda ciddi bir
otoritenin bulunmadığı tespitini
yapmaktadır. Çelebi’ye göre bu
noktada Sakya kabilesinin, İran
İmparatorluğu’nun bir kısmını
teşkil eden memleketlerde yayı-
lan bir İskit kabilesini, yani Saka-
ları hatırlatıyor olmasından dola-
yı, Buda’nın bir Türk olduğunu
iddia etmenin artık modası geç-
miştir. Zaten Buda, Sakya Devle-
ti’nin bir krallık değil, bir başka
yönetime (Kosala’ya) tâbi aris-
tokratik bir cumhuriyet olduğu-
nu söylemektedir. Buna göre
Sakyalar, Aryenleşmiş ve Pali dili-
ne benzeyen bir lehçeyi konuşan
küçük bir Hintli gruptur. 

Çelebi, Buda’nın yaşadığı za-
man diliminin m.ö. 560-480 ol-
duğunu, fakat bu konuda başka
tarihler verenlerin de bulunduğu-
nu ifade etmektedir. Bu bölümde
ayrıca Buda’nın ismi, onun çağ-
rıştırdığı anlamlar, doğumu, an-
nesinin ölümü ve babasının tey-
zesiyle evlenmesi, gençliği ve ya-
şadığı tecrübeler sonunda evini
ailesini bırakarak münzevîliği ter-
cih edişi, aydınlanmaya erişi,
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dhammanın tekerleğini çevirişi
(Benares parkındaki ilk vaazı),
Buda’nın bir gününü ve bir yılını
nasıl geçirdiği, rakipleri ve ölü-
müne dair bilgilere yer vermekte-
dir (s. 17-38).

“Buddha’nın Cemaati ve Âyin”
adlı ikinci alt bölümde, Buda’nın
müritlerinden ve onların temel
özelliklerinden bahsedilmektedir.
Bunlar, Buda’nın hayatını yaşa-
mayı tercih etmiş; dünya hayatını
terketmiş insanlardır. Bu cemaat-
te, sınıf farkı ortadan kalkmıştır
(denize dökülen, farklı nehir
isimlerinin artık bir anlam ifade
etmemesi gibi). Bu bölümde ay-
rıca, sangha diye de isimlendiri-
len Budist dinî cemaatinin yapa-
cakları ve yapamayacakları şeyler,
ikâmet etmeleri gereken yerler,
giymeleri gereken elbiselerden
söz edilmektedir. Yaşlı rahipler,
genç rahiplere neleri, nasıl yapa-
caklarını öğretirler. Rahipler, ge-
çimlerini dilenerek, sadaka topla-
yarak temin etmek zorundadırlar.
Bunun için yanlarında keşkül adı
verilen bir kap taşırlar ve bu ol-
mazsa, hiçbir şey yiyemezler.
Günde tek bir öğün yerler ki, bu
da ekmek ve pirinçten ibarettir.
Bunun dışında su içebilirler; an-
cak, sarhoşluk veren şeylerden
kaçınmak zorundadırlar. Bu sa-
dakaları zenginlerden ve orta hal-
li kimselerden almaları ve fakirle-
rin kapılarını çabucak geçmeleri
gerekmektedir. Bunların yaşadık-
ları yerlere, vihara (zâviye) denil-
mektedir. Rahibeler, rahip cema-

atinin koruması altındadırlar. Ya-
şam tarzları, erkek rahiplerinkiyle
hemen hemen aynıdır. Budist ce-
maati iki ana parçadan oluşur:
Dünyadan elini eteğini çekmiş
olanlar ve dünyevî hayatını de-
vam ettirenler. Yukarıda zikredi-
lenler birinci kısmı oluştururlar.
İkinci kısmı ise laikler oluşturur
ki, bunlara upasaka (erkek laik)
ve upasika (kadın laik) denmek-
tedir. Laik cemaatin görevi, diğer
grubun ihtiyaçlarını karşılamaktır
ve onlar kadar katı kurallarla bağ-
lı değildirler. Ancak; silah, sar-
hoşluk veren maddeler ve zehir
ticareti onlar için de yasaktır. Ay-
rıca beş ahlâkî kurala da riâyet et-
meleri gerekmektedir: Katl, zina,
hırsızlık ve yalandan kaçınmak ve
sarhoşluk veren maddeler kullan-
mamak. İrtidat eden laikten, sa-
daka kabul edilmez ve rahipler,
bunları irşadla görevlidirler. Bu-
dizm, bir anlamda dönemindeki
Brahmanizm’in kılı kırk yararca-
sına düzenlenmiş kurban ibadeti-
ne bir meydan okuma olarak or-
taya çıktığı için, yaptıkları birkaç
toplantı dışında ibadetlerinin var-
lığından söz edilemez. Bunlar da,
on beş günde bir yapılan ve bihk-
kuların itiraf günü âyini olan Pa-
timokkha’dır. Burada rahipler,
herkes içinde yaptıkları günahları
itiraf ederler. Bu toplantıya her-
kes katılmak zorundadır. Kendi
adlarına itirafta bulunabilecek ki-
şiler olduğu takdirde, hastalar bu
toplantıya katılmaktan muaf ol-
makla birlikte; böyle bir vekil bu-
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lamadıkları zaman toplantıya gel-
mek zorundadırlar. Bu toplantı-
ya, laikler ve kadın rahibeler katı-
lamamaktadırlar. Herkes, varsa
yaptığı günahları itiraf eder ve bu
günahlardan bir kısmı, tarikattan
çıkarılmayı gerektirir. Ufak gü-
nahların itiraf edilmesi onların
keffâret edilmiş olması anlamına
gelmektedir. 

Çelebi, eserin bu kısmında ayrı-
ca Budizm’in dört kutsal mekâ-
nından, yani Buda’nın doğduğu
yer, ilhama kavuştuğu yer, dham-
manın tekerliğini döndürdüğü
yer ve nirvanaya kavuştuğu yer-
den de söz etmektedir. Bu me-
kânları, hem laikler hem kadın-
erkek rahipler ziyaret edebilmek-
tedir (s. 39-47).

Üçüncü alt başlık, “Budizm’in
Akideleri” şeklindedir. Çelebi bu
kısımda, Budizm’in en eski şekli
olan Pali şeriatının akidelerini ele
almakta, daha sonra ortaya çıkan
Mahayana ve Vacrayana gibi
mezheplerin inanç ilkelerine yer
vermemektedir. Buda’nın aydın-
lanmayla farkına vardığı, kurtu-
luşa götüren dört hakikat vardır:
Izdırabın varlığı (doğum, ölüm,
sevmek, sevilenden ayrılmak vs.),
ızdırabın kaynağı (sebebiyet ba-
ğı), ızdırabın giderilmesi, ızdıra-
bın giderilmesine çıkan yol. Izdı-
rabın giderilmesi ise sekiz aşama-
lı bir yolla mümkündür: “Hâlis
iman, hâlis irade, doğru konuş-
ma, doğru hareket, doğru yaşa-
ma, doğru çalışma, doğru fikir
ve doğru düşünme.” Bu sekiz

aşamalı yol da üç esasta özetlene-
bilir: “Doğruluk (sila), tefekkür
(samadhi) ve hikmet (panna).”
Budizm’in temel akideleri olan
dört hakikatten sonra, Budizm
metafiziğinin önemli kavramları
olan kamma/karma, nibba-
na/nirvana hakkında da bilgi
veren Çelebi, Budistin hedefi
durumundaki nibbana/nirvana-
nın, İslâm tasavvufundaki karşılı-
ğının fenâ fillâh olduğunu ileri
sürmektedir. Bu önemli kavram
hakkındaki açıklamalarının ar-
dından mitolojik unsurlar olan
devalar ve Mara hakkında bilgi
veren Çelebi, son olarak, Budist
kurtuluş yolunda ilerleyen insan-
ların ulaştıkları mertebeler olan
arhatlığın dereceleriyle, Budalı-
ğın derecelerini sıralamaktadır (s.
49-61).

Çelebi, “Budizm’in Budd-
ha’dan Sonraki Tarihi” adını taşı-
yan dördüncü alt başlıkta, Bu-
da’nın vefatının hemen ardından
Buda’nın öğretilerine başka şey-
lerin karışmasına engel olmak
maksadıyla toplanan ilk ruhânî
meclis ile bundan yaklaşık yüz se-
ne sonra toplanan ikinci ruhânî
meclisten, bu mecliste ortaya çı-
kan ayrılıkçı gruptan; Kral Aşoka
zamanında manastırlarda yaşanan
birtakım sıkıntıları gidermek
maksadıyla toplanan ve dokuz ay
süren üçüncü ruhânî meclisten;
sözkonusu mecliste alınan karar-
lardan (Budist kutsal kitap kolek-
siyonunun tespiti ve misyoner
gönderme işini cemaatin kendi
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üzerine alması gibi) ve güney-ku-
zey Budizmi’nin birbirinden ay-
rıldığı Kuşan Kralı Kanişka (120-
160) zamanında toplanan dör-
düncü ruhânî meclisten söz et-
mektedir. Çelebi bu kısmın so-
nunda, Budizm’in Hindistan’dan
ayrılarak Uzak Doğu’ya ve Orta
Asya’ya yayılışı hakkında da bilgi
vermektedir (s. 63-68).

Yazarın Buda ve Budizm hak-
kındaki araştırması, “Budizm
Mezhepleri”ni ele aldığı beşinci
alt başlıkla sona ermektedir. Bu
bölümde, Buda sonrası ortaya çı-
kan Budist mezhepler ve onların
kutsal metinleri hakkında bilgi
verilmektedir. Bu mezhepler üç
tanedir: En eski şeriat olan Pali
Şeriatı yahut Hinayana Mezhebi,
sonradan ortaya çıkan ve ilk şeri-
atla birçok noktada ayrılan ve
metin dili olarak Sanskritçe’yi
kullanan Mahayana Mezhebi ve
müellife göre, tam bir râfızîlik
olan Vacrayana (Tantrizm) Mez-
hebi. Çelebi, mezheplerin farklı-
lıklarını, en eski Budist mezhep
olan ve kutsal metin dili olarak
Pali dilini kullanan Hinayana
Mezhebi bağlamında ortaya koy-
maya çalışmakta, bu bağlamda,
Hinayana ve Mahayana Mezhe-
bi’nin Buda ve Mahayana Mez-
hebi’nin Bodhistava anlayışlarını
ele almaktadır (s. 69-82).

Kitabın ikinci bölümü, Bu-
da’nın hayatının anlatıldığı ve
bundan önceki bölümde yer alan
bilgilere kaynaklık eden kutsal
metinlerden yapılmış olan alıntı-

ların tercümesinden ibarettir. Bu
bölüm de beş kısma ayrılmakta-
dır. Birinci kısım, Buda’nın do-
ğumunu ve hakkındaki kehânet-
leri ihtiva eden metinlerin tercü-
melerinden oluşmaktadır (s. 85-
88). İkinci kısımdaki metinler,
Buda’nın âlemde var olan ızdı-
raplardan kurtuluş yolunu bul-
mak maksadıyla münzevî olmaya
karar verişinden, ilhamla kurtuluş
yolunu buluncaya kadarki yaşa-
dıklarını anlatmaktadır (s. 89-
122). Üçüncü kısım, Buda’nın
Bodhi ağacı altında ilhama kavuş-
ması, ızdıraplardaki sebebiyet
zincirinin farkına varışı, ilk vaazı
ile ilk müritlerini edinişini ele
alan metinlerden ibarettir (s.
123-165). Dördüncü kısımda,
müritleriyle olan ilişkisi, onlara
yol göstermesi, rahibe tarikatının
kurulması gibi konulara yer veril-
mektedir (s. 165-223). Beşinci
kısımda ise Buda’nın ölümüne
yakın yaşadıkları ve Parinibbana-
ya girmesine kadar olan olaylar ve
bu dönemde söylediği sözleri içe-
ren metinler bulunmaktadır (s.
225-271).

Pali Metinlerine Göre Gotama
Buddha kitabı, içeriği itibariyle
iki bölüme ayrıldığı gibi, hakkın-
da yapılacak bir değerlendirme
de iki açıdan olmalıdır. Birinci
bölümde, her ne kadar bugün
genel olarak dinler tarihi ve özel
olarak da Budizm’i ele alan kitap-
larda işlenen konular ele alınmış
olsa da, yazıldığı dönem göz
önünde bulundurulduğunda, ko-
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nuyu ele alışı tarzı bakımından
önemli bir yere sahip olduğu söy-
lenebilir. Bu farkı görmek için,
kendisinden on küsur yıl önce ya-
zılmış olan ve dine yönelik pozi-
tivist bakış açısını yansıtan Ömer
Hilmi Budda’nın yukarıda bahsi
geçen kitabının ilgili bölümüyle
karşılaştırmak yeterli olacaktır.
Çelebi, “etüt” olarak nitelediği
Buda ve Budizm hakkındaki araş-
tırmasında, ötekine yönelik tepe-
den bakan bir tavır yerine, sem-
patik bir tavır sergilediği gibi, öte-
kinin anlaşılmasına katkıda bulu-
nur ümidiyle, yer yer orada bulu-
nan inançları kendi kültürünün
kavramlarıyla karşılaştırma ihtiya-
cı da hissetmiştir (mesela nibba-
na/nirvanayı, tasavvuftaki fenâ
fillâh anlayışı ile karşılaştırması
gibi; bkz. s. 57).

Kitabın ikinci bölümünün ise,
hazırlanışının üstünden yaklaşık
elli yıllık bir dönem geçmiş olma-
sına rağmen, kıymetinden hâlâ
bir şey kaybetmemiş olduğu ra-
hatlıkla söylenebilir. Zira, Türk-
çe’de Buda ve Budizm hakkında
birçok telif-tercüme kitap ve ma-
kale kaleme alınmış olsa da, Bu-
dist kutsal metinlerinden Buda

ve Budist öğreti hakkında yapıl-
mış cüz’î parçalar dışında bu ka-
dar kapsamlı (tercihen, Pali diliy-
le yazılmış metinlerin tercüme-
sinden ibaret olsa da) bir tercü-
me-derlemeye hâlâ sahip değiliz.
Cenap Yakar tarafından hazırla-
nan Pali Kaynaklarına Göre Bu-
dizm: İnanca Temel Olan Kav-
ramların Anatomisi ve Sistemin
Bütünlüğü İçinde Bağlantıları
(A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dinler
Tarihi Ana Bilim Dalı, Ankara
1981) adlı bir doktora tezi ile
Korhan Kaya’nın Buddhistlerin
Kutsal Kitapları (İmge Yayınla-
rı, Ankara 1999) adlı çalışması-
nın, Çelebi’nin eserinin değerini
düşürdüğü söylenemez. Çünkü,
onun doğrudan Budist metinlere
müracaat ederek Budist inancı
görmeyi sağlama imkânı husu-
sunda sunduğu kolaylığı, sözko-
nusu doktora çalışmasında gör-
mek mümkün değildir. Kezâ, Ka-
ya’nın çalışması da her ne kadar
yapı itibariyle Pali Metinlerine
Göre Gotama Buddha’yı çağrıştı-
rıyor olsa da, hem Budizm hak-
kında verilen bilginin nispeten
yetersizliği, hem de tamamı çev-
rilen Dhammapada3 dışındaki
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3 Bu kitap, bütün Pali kanonunun en popüler kitabıdır. Farklı kaynaklardan
derlenmiş ve konulu olarak düzenlenmiştir. Büyük oranda ahlâkî tavsiyeler
sunmayla sınırlı olup meditasyonun ve hikmetin oldukça ileri düzeyleriyle
daha az ilgili olmakla birlikte, birçok kişi onu Budizm’in özeti olarak kabul
etmektedir. Bugün bile Budistler bu kitabı ezberlemektedirler. Budizm’in
iki büyük mezhebi Hinayana ve Mahayana tarafından da kabul edilen bir
kitaptır. Dhammapada’nın içeriği için Kaya’nın yukarıda ismi geçen eserine
bakılabilir. Kaya’nın sözkonusu çalışmasının ikinci kısmı yalnızca bu kitabın
tercümesine ayrılmıştır.



Budist kutsal metinlerinden yapı-
lan çok kısa tercümelerin, Budist
kutsal metinlerinden hareketle
Buda ve Budizm hakkında tam
bir tasavvurun oluşmasını sağla-
ma hedefinden ziyâde, hakların-
da bilgi verilen kutsal metin kül-
liyatından (Tripitaka) örnekler
sunmayı hedeflemiş olması sebe-
biyle, Çelebi’nin eserinin yerini
aldığı söylenemez. 

Metindeki îmâlardan, yapılan
tercümelerin, Pali diliyle kaleme
alınmış metinlerin Batı dillerine
yapılmış çevirilerinden yapıldığı
(s. 12) sonucu çıkarılsa da, “kav-

ramları Türkçe okunuşlarına göre
yazdık” ifadesi, Çelebi’nin Pali ve
Sanskrit dilini de en azından kav-
ramları karşılaştırma noktasında
kullandığını göstermektedir ki,4

bunun da çeviriye ayrı bir özellik
katmış olduğu söylenebilir.

Her iki bölüm hakkında söyle-
necek son bir söz de, müellifin
eserini kaleme alırken kullandığı
dilin sadeliği ve anlaşılırlığıdır.
Eğer, metni yeniden yayınlayan-
ların herhangi bir katkısı yok ise,
bu da kitapla ilgili kaydedilmeye
değer ayrı bir hususiyet olarak
zikredilmelidir.
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4 Bu kitabın jenerik kısmında müellif hakkında verilen bilgide, Arapça, Pali ve
Sanskritçe bildiği kaydedilmektedir. Ancak, DİA’da yazarın hayatı hakkındaki
maddeyi kaleme alan Abdullah Uçman, Fransızca ve Farsça dışında, bildiği
başka bir dilden bahsetmez; bkz. Uçman, “Çelebi, Asaf Hâlet”, s. 259-261.


