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Geleneksel Japon dini.
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Japonya’nýn yerel dini olan Þinto (Þintoizm), tarih öncesi çaðlardan kalma animistik inanç þekillerinin -Taoist, Budist ve Konfüçyüsçü unsurlarýn da etkisiyle- Antikçað’larda þekillenmeye baþlayan modern biçimidir. Tarihî açýdan bakýldýðýnda Ural-Altay halklarýna ait animistik kökenli Þamanizm öðretisinin Japon adalarýndaki uzantýsý olarak da görülebilir. Bundan dolayý Þinto öðretisine ait pek çok unsurun eski Türk
dinleri gibi Orta Asya kökenli dinlerde de
karþýlýðýnýn bulunduðu görülür.
Þinto aslen Çince (þen-tao) bir kelimedir
ve “tanrýlarýn yolu” anlamýna gelir. Japonca
karþýlýðý kami-no-miçidir. Japon dinî metinlerinde, Japonlar’ýn geleneksel dinlerini

VIII. yüzyýldan itibaren Japonya’da hýzla yayýlan Budist inancýndan ayýrmak amacýyla
bu Çince söz benimsenmiþtir.
Þintoizm’in bir kurucusu ve peygamberi olmadýðý gibi klasik anlamýyla bir kutsal
metni ve dinî kodeksi de yoktur. Þintoizm,
daha ziyade atalarýn ruhlarýyla iliþkilendirilen tabiat üstü varlýklara veya güçlere
(kami) belli ritüeller çerçevesinde tapýnma, Japon geleneðine ve aileye saygý gösterme üzerine kurulu bir dinî öðreti veya
hayat biçimidir. Þintoizm, ayný zamanda
ilkel bir tabiatçýlýk anlayýþýndan beslenen
ve tabiatla insan arasýnda mevcut, görünen ve görünmeyen her türlü iliþkiye önem
atfeden güçlü bir ahlâk sistemi geliþtirmiþtir. Bu tabiatçý ahlâk anlayýþý, Konfüçyüsçü
sosyal ahlâkýn da etkisiyle Ortaçað’dan itibaren günümüz Þintoizm’inin temelini oluþturmuþtur. Þintoizm’in bir diðer özelliði Japonya ve Japon halkýyla özdeþleþmesi, dolayýsýyla dýþarýya kapalý bir din olmasýdýr.
Þintoizm’den doðan bazý yeni dinî akýmlar
hariç Þinto geleneðinde ihtidâ veya misyon faaliyeti yoktur.
Dinî bir sistem biçiminde Þintoizm’in
ortaya çýkýþý Japon tarihinde Yoyoi adýyla
bilinen döneme (m.ö. 300 – m.s. 300 civarý) rastlar. Bunu izleyen Kofun döneminde
(m.s. 300-550) günümüzdeki haline yakýn
bir þekil almýþtýr. Bu dönemde (m.s. V. yüzyýl) yazýnýn Çin ve Kore yoluyla Japonya’ya girmesiyle Þinto metinleri kayda geçirilmiþ, bu durum merkezî bir Þinto sisteminin geliþmesine imkân hazýrlamýþtýr. Milâttan sonra VI. yüzyýlda Japonya’ya giren
Budizm VIII. yüzyýlda güçlenerek Þintoizm’i etkilemiþ, Budizm’e karþý Þintoist
çevrelerde oluþan tepki Þintoizm’in standart hale getirilmesiyle sonuçlanmýþtýr. Bu
arada Ise’de bulunan Þinto tapýnaðý merkezî bir tapýnak statüsüne ulaþmýþtýr. Kojiki, Nihongi ve Taiho yasalarý gibi metinlerin bu dönemde kayýt altýna alýnmasý da
kýsmen Þintoizm’in Budizm’e karþý örgütlenme amacýný yansýtýr. Ayný yüzyýllarda
Japonya’ya giren bir baþka yabancý öðreti olan Konfüçyüsçülük de Þintoistler tarafýndan benzer tepkiyle karþýlanmýþtýr. Bununla birlikte hem Budizm’in hem Konfüçyüsçülüðün þehirli entelektüel ve bürokrat kesimlerinde yükseliþi önlenememiþtir.
Þintoizm modern yapýsýný büyük oranda 1600-1868 yýllarý arasýný kapsayan Yedo döneminde kazanmýþtýr. Bu dönem için
belirleyici olan en önemli deðiþimler Þintoizm’in millî bir din olarak algýlanmasý

ve devlet dini biçimine dönüþtürülmesi,
Budist ve Konfüçyüsçü etkilerden arýndýrma çabasýna girilmesi ve birbirinden farklý Þinto gruplarýnýn ortaya çýkmasý þeklinde özetlenebilir. Yedo dönemini izleyen iç
savaþýn ardýndan gelen Meiji restorasyonu
döneminde Japonya’da Batý karþýtý ulusalcý bir anlayýþýn geliþmesine paralel þekilde
Þintoizm de tamamen devletin kontrolüne girmiþ ve 1871’de Din Ýþleri Bakanlýðý
kurularak Þintoizm devletin tek resmî dini (Þinbutsu bunri) haline gelmiþtir. 1945’te Japonya’nýn II. Dünya Savaþý’ndan yenik çýkmasýna kadarki dönemde millî Þinto anlayýþýnýn yapýlanmasý hýz kesmeden
devam etmiþtir. Bu çerçevede Þintoizm’in
toplumu birleþtirici bir unsur halinde kullanýlmasý ve halkýn kendisine kutsallýk izâfe edilen Japon imparatorunun nüfuzu altýnda birleþtirilmesi amaçlanmýþ, böylece
koyu bir yurt severlik bilinci oluþturulmuþtur. Savaþ sonrasýnda -Amerika Birleþik
Devletleri’nin isteði doðrultusunda- Þintoizm resmî din statüsünden çýkarýlmýþ,
daha ziyade halk inancý biçiminde devam
etmiþtir.
Günümüzde gerek Budist / Konfüçyüsçü / Taoist etkiler gerekse Þintoizm’in iç
dinamiklerinden kaynaklanan tarihî þartlar dolayýsýyla birbirinden farklý dört ana
Þinto yorumu bulunmaktadýr. En eski Þinto geleneklerini koruduðu kabul edilen Jinja Þinto (tapýnak Þinto’su); çoðunlukla folklorik inançlarla þifacýlýk, büyücülük gibi çok
eski animistik uygulamalarýn karýþýmýndan
meydana gelen Minzoku Þinto (halk Þinto’su); XVIII. yüzyýlda ortaya çýkan modernist-yenilikçi, bazý spiritüel inançlardan oluþan Kyoha Þinto (mezhep Þinto’su) ve Þintoizm’den kaynaklanan, fakat daha da özelleþerek neredeyse yeni bir dinî harekete
dönüþen Þintokei Þinþukyo’dur (Þinto’dan
gelen yeni yollar).
Vahye dayalý bir kavram çerçevesinde
olmasa da Þintoizm’i çok tanrýlý bir kutsallýk doðrultusunda yorumlayan birtakým
yazýlý metinler Þintoistler arasýnda saygýn
bir yere sahiptir. Bunlarýn baþýnda Japon
yazýlý dinî edebiyatýnýn ilk örneðini teþkil
eden Kojiki gelir. Bugünkü haliyle VIII. yüzyýlýn baþlarýnda meydana gelen Kojiki, Japon adalarýnýn kutsallýðý, Þinto tanrýlarýnýn
öyküleri, dünyanýn yaratýlýþý, Japonlar’ýn
mitolojik kahramanlarýnýn hayatlarý gibi efsaneleri içerir. Benzer bir metin yine Japonlar’ýn efsanevî tarihini anlatan ve kökeni VIII. yüzyýla kadar inen Nihongi’dir (Nihonþoki). Yazýlýþ dönemlerinden çok daha eskiye uzanan þifahî gelenekleri derle177
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yen bu metinler Þintoizm’in ana yazýlý (kutsal) kaynaklarýný oluþturur.

Teorik inanç ve geliþmiþ bir dinsel kurallar sistemine sahip olmayan Þintoizm’in
temelinde, kamilerle insanlar arasýndaki
iliþkiyi ve hayatýn her yönünü kapsayacak
biçimde uyumu ve sadeliði esas alan bir
öðreti yer alýr. Animistik dinlerin çoðunda rastlandýðý üzere tanrýsal güçlere karþýlýk gelen ve “tabiat ruhlarý” (yaþam güçleri)
þeklinde açýklanan kamiler tabiattaki her
þeyde mevcuttur. Evrendeki her türlü düzen onlarýn insanlarla iliþkisi çerçevesinde
varlýðýný devam ettirir. Tabiattaki her þeyde, daðlarda, ormanlarda, maðaralarda,
sularda ve gökyüzünde çok sayýda kami
bulunur. Bitki ve hayvan gibi canlý varlýklarda da kamiler vardýr. Ýnsanlarýn ruhlarý
öldükten sonra kami haline dönüþür. Japon imparatorlarý (mikado) yaþarken de
kamidir. Japon ýrkýnýn kendisinden yaratýldýðýna inanýlan güneþ tanrýçasý Amaterasu kamilerin en önemlisidir. Bir kami
kendi baþýna ne iyi ne de kötüdür. Ýnsanlarýn kamilerle olan iliþkisi kamiyi insanýn
lehine veya aleyhine çevirebilir. Bu iliþkinin
ana unsurunu ritüeller aracýlýðýyla her kaminin insan tarafýndan tatmin edilmesi
teþkil eder.
Þinto ritüelleri ya kamilere adanmýþ tapýnaklarda (jinja / jinsa) veya evlerdeki ibadete ayrýlmýþ mekânlarda (kami-dara) icra edilir. En önemli Þinto tapýnaðý Honþu
adasýndaki Ise þehrinde bulunan Amaterasu Jinja’dýr. Þinto ritüelleri günün belli
vakitlerine göre düzenlenmiþ deðildir; daha çok herhangi bir kamiden þahsî bir talepte bulunmak amacýyla yapýlýr. Düzenli
ritüeller bayram günlerinde (matsuri) uygulanýr. Bunlardan biri her yýl ocak ayýnda
yapýlan ateþ merasimidir. Düzenli ya da
düzensiz bütün ritüeller kutsal mekânlarýn bir köþesinde bulunan su havuzlarýndaki arýnma ritüeliyle baþlar. El ve -artýk
pek uygulanmayan- aðýz yýkama iþlemiyle hem bedenî hem ruhî arýnma gerçekleþtirilir; ayrýca tapýnakta yanan ateþin dumaný baþýn üzerinden geçirilir. Bu þekilde
kiþinin kaminin huzuruna çýkmaya hazýr
(günahlarýndan arýnmýþ ve kutsanmýþ) hale gelmesi amaçlanýr. Ýkinci aþama kamiye getirilen kurban veya takdimenin sunulmasýdýr. Þinto takdimeleri pirinç rakýsý (saki)
ile pirinç veya baþka bir þeyden yapýlmýþ
yiyecek takdimesinden (þinser) oluþur. Son
aþama, el çýrparak kamiyi çaðýrdýktan sonra kamiden talep edilen isteklerin söylenmesi ve belli dualarýn okunmasýdýr. Tapýnaklarda icra edilen ritüeller genellikle Þin178

to rahip ve rahibeleri tarafýndan yönetilir.
Bazý özel günlerde ise din adamlarý müzik eþliðinde “kagura” adý verilen þamanik
danslar yapar. Tapýnaða giriþte ayakkabýlar çýkarýlýr ve “tori” denilen, sonlu âlemi
tanrýlarýn sonsuz âleminden ayýrdýðýna inanýlan kuþ tüneði biçimindeki bir kapýnýn
altýndan geçilir. Tapýnaklarýn önüne asýlan
kutsal sicimler de ayný iþlevi görür. Bayramlarda genellikle adýna bayramýn düzenlendiði kaminin heykeli bir tahtýrevan
üzerinde taþýnýr, sumo güreþi ve gösteriler yapýlýr. Oruç ve yemek bayram merasiminin diðer unsurlarýndandýr. Önemli bayramlarýn baþýnda 1 Ocak’ta kutlanan yeni
yýl bayramý, ilkbahar (pirinç ekme) ve sonbahar (hasat þükraný) bayramlarý ile yýlda
iki defa Amaterasu adýna ve yýlda bir defa yerel kami adýna kutlanan bayramlar
gelir.
Þinto inancýnda kutsallýk atfedilen belli
bir merkez yoktur; bunun yerine baþta Japon topraklarý olmak üzere bütün tabiat
kutsal kabul edilir. Fakat daðlara, özellikle
de Fuji daðýna kamilerin meskeni olduklarýna inanýldýðýndan saygý gösterilir ve her
yýl çok sayýda kiþi tarafýndan ziyaret edilir. Güneþ Þinto sembolizminde önemli bir
yere sahiptir. Japonya kelimesinin Japonca’daki karþýlýðý olan Nippon (Nihon) “Güneþin doðduðu ülke” anlamýna gelir. Japon bayraðýný oluþturan beyaz zemin üzerindeki büyük kýrmýzý nokta güneþi temsil eder. Ayna da güneþ tanrýçasý Amaterasu’nun ýþýðýný yansýtmasý sebebiyle kutsal sembol olarak tapýnaklarda ve evlerin
ibadet mekânlarýnda bulundurulur. Ayrýca gerek tapýnaklarda gerekse köy giriþlerinde, köprülerde, yollarda ve dað geçitlerinde koruyucu özelliðe sahip, hayvan veya insan þeklindeki bazý semboller
kullanýlýr. Þinto öðretisinde temizliðe büyük önem atfedildiðinden evlerin giriþine
sabah akþam temizlik amacýyla su serpilmesi ya da giriþe ve köþelere tuz konmasý âdeti vardýr.
Bu dinde oldukça güçlü mitolojik anlatýmlar mevcuttur. Büyük oranda Kojiki ve
Nihongi’de geçen bu anlatýmlar çoðunlukla evrenin yaratýlýþý ve yapýsýyla ilgili konularý içerir. Þintoizm, yaratýlýþ konusunda diðer çok tanrýlý dinlerdeki kavramlara benzer bir kavram kurgusuna sahiptir. Evrenin kendi baþýna var olan kaotik bir düzlemden çýktýðý kabul edilir. Yaratýlýþ noktasýnda kamilere düþen görev karmaþa
(kaos) durumundan düzen (kozmos) durumuna geçiþi saðlamaktan ibarettir. Her
þeyden önce yer ve gök birbirinden ayrýla-

rak üç temel kami olan Ame no minaka,
Taki mi musubi ve Kami musubi ortaya
çýkar. Bu üç kami evreni belli bir denge
durumuna getirdikten sonra diðer sekiz
çift kamiyi yaratmaya baþlar. Bunlarýn yarattýðý kamiler kuþaðýnýn son çifti olan eril
unsur Izanagi ile diþil unsur Izanami hem
Japon halkýný hem Japon adalarýný meydana getirir. Japonlar’ýn en gözde kamisi
olan güneþ tanrýçasý Amaterasu, Izanagi’nin gözünden doðar. Kozmik düzeni temsil eden Amaterasu’ya karþý kaosun sembolü olan Susano-o (Susano-wo) ise Izanagi’nin burnundan yaratýlýr. Gökleri ve yeryüzünü kaplayan aydýnlýk bölge Amaterasu’nun, denizler ve gizli varlýklar bölgesi
Susano-o’nun yönetimine verilir. Fakat gökleri de hâkimiyetine almak isteyen Susano-o, Amaterasu’ya saldýrýr. Kaosun bu saldýrýsý yüzünden Amaterasu bir maðaraya
girer ve oradan çýkmaz. Amaterasu’nun
maðaraya kapanmasý tabiattaki düzeni
alt üst eder; bunun üzerine diðer kamiler
onun maðaradan çýkarýlmasý için bir plan
yapar. Öncelikle Amaterasu’nun maðaradan dýþarýya bakmasýný saðlamak amacýyla maðaranýn önüne bütün kuþlarýn üstüne tüneyeceði bir iskele inþa edilir. Bu
iskele Japon inancýna göre, bugün Japon
tapýnaklarýnýn giriþinde bulunan bir nevi
kapý konumundaki torinin aslýný oluþturur. Buraya konan kuþlarýn çýðlýðý Amaterasu’nun merakýný uyandýrýr ve dýþarýya
doðru bakar. Ýkinci aþamada Uzama adlý
bir kami maðaranýn önünde dans ederek
Amaterasu’nun dikkatini çeker. Bu dans
geleneðe göre günümüzde tapýnaklarda
icra edilen kagura dansýnýn kökenidir. Daha sonra maðaranýn dýþýndan tutulan bir
aynada kendi sûretini olaðan üstü bir ýþýk
þeklinde gören Amaterasu aynaya doðru
giderken kamiler onu maðaranýn dýþýna
çekerler, böylece kozmik düzen yeniden
temin edilmiþ olur. Efsanenin geri kalan
kýsmýnda da büyük oranda Jimmu, Jingo,
Yamato gibi mitolojik imparatorlarýn hikâyeleri yer alýr. Böylece uygulamadaki pek
çok Þinto ritüelinin mitolojik esasý vurgulanmak suretiyle sosyal yaptýrým pekiþtirilmeye çalýþýlýr.
Birçok animist dinde olduðu gibi Þintoizm de ölüm sonrasý hayat konusunda bir
inanç sistemi geliþtirmemiþtir ve daha ziyade bu dünyayý vurgulayan bir anlayýþa
sahiptir. Bu konudaki temel öðreti bedeni terkeden ruhun kami haline geleceði
þeklindedir. Bununla birlikte modern zamanlarda Þintoizm’de Budizm’in ruh göçü inancýný benimseme eðilimi ortaya çýk-
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mýþtýr. Cenaze merasimi de genellikle Budist inancýna göre yapýlmaktadýr. Günümüzde 127 milyon olan Japon nüfusunun
sadece 4-5 milyon kadarý saf Þinto dinine
mensuptur. Geri kalan nüfusun büyük kýsmý Þintoizm ile Budizm’in karýþýmýndan
oluþan (Þinbutsu þugo), ancak Budizm’in
daha baskýn olduðu bir geleneðe baðlýdýr.
Ayrýca Konfüçyüsçülüðe tâbi olanlar da vardýr.
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878 (1473) yýlýnda Hisâr þehrinde doðdu. Adý Ferîdüddin olup Hindistan’ýn kuzeybatý bölgesindeki Rûh’ta yerleþmiþ Afgan asýllý Sûr kabilesine mensuptur. Ýki yaþýnda ailesiyle birlikte Narinol’a (Narnaul)
göç etti. Babasý Miyân Hasan muhtemelen Lûdî kumandanlarýndan birinin maiyetinde seyislik yapýyordu. Ailenin Behlûl-i
Lûdî zamanýnda (1451-1489) Afganistan’dan Bihâr’a göç ettiði kaydedilmektedir.
Ferîdüddin, genç yaþta dönemin ilim ve
kültür merkezlerinden Jaunpûr’a gidip
medrese eðitimi gördü ve tasavvuf çevreleriyle irtibat kurdu. Daha sonra babasýna iktâ edilen Sasaram (Sassaram, Sehserâm) ve Tanda’nýn yönetimine tayin edildi. Bir asker ve kumandan olarak 926’da
(1520) Ýbrâhim Han Servânî’nin, daha sonra Sultan Ýbrâhim Han Lûdî’nin hizmetine
girdi. 928’de (1522) Bihâr’da Lûdîler’e karþý baðýmsýzlýðýný ilân eden Bahâr Han’ýn
maiyetinde bulunduktan sonra Bâbür
Þah’ýn hizmetine girdi. Ancak Bâbür Þah’ýn
yanýnda rahat edemeyince Bahâr Han’ýn
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oðlu Celâl Han’ýn yanýna döndü. Ardýndan
bölgedeki istikrarsýzlýklardan faydalanýp Bihâr ve çevresine hâkim oldu. 932’de (1526)
Þîr Han unvanýný aldý. 937’de (1531) Hümâyun Þah’ýn Afganlýlar’a karþý zaferinden sonra Bihâr’da Hümâyun Þah’a baðlý
bir kumandan olarak hizmet etti. Bengal’de Hindular’a karþý gösterdiði baþarý üzerine Bihâr valiliðine getirildi. 941 (1535) yýlýnda Þîr Þah unvanýný aldý ve kendi adýna
para bastýrdý. 944’te (1538) bütün Bengal’i egemenliði altýna aldý. Bu yüzden Þîr
Þah’ý bir tehdit þeklinde gören Hümâyun
Þah 944’te (1538) onun üzerine yürüdü
ve Çunâr Kalesi’ni kuþattý. Ancak Hümâyun’un ordularý Çavsa’da maðlûp oldu (9
Safer 946 / 26 Haziran 1539). Delhi’ye dönen Hümâyun Þah ertesi yýl yeniden Þîr
Þah’a karþý yürüdüyse de 10 Muharrem
947’de (17 Mayýs 1540) cereyan eden Kannevc savaþýnda yine hezimete uðradý ve
Lahor Kalesi’ne çekildi. Daha sonra Ýran’a
Safevîler’e sýðýndý ve Hindistan’a ancak on
beþ yýl sonra dönebildi.
Þîr Þah, Hümâyun Þah’ýn Hindistan’dan
çekildiði dönemde (1540-1555) Delhi Sultanlýðý’na hâkim olan Sûr hânedanýný kurdu ve Bihâr’daki Patna þehrini merkez yaptý. Sultanlýðýn sýnýrlarýný Mâlvâ, Raisen, Mültan, Sind ve Pencap’ýn bir kýsmý dahil olmak üzere Bengal’den Belûcistan’a kadar
geniþletti. Böylece Kuzey Hindistan’ýn yeni hâkimi oldu. Beþ yýl süren hükümdarlýðý
boyunca topraklarýný geniþletmeye çalýþan
Þîr Þah, Hindu Racpûtlar’a karþý yürüttüðü Kalincâr muhasarasý sýrasýnda öldürüldü (11 Rebîülevvel 952 / 23 Mayýs 1545).
Ölümünden sonra küçük oðlu Celâl Han
aðabeyi Âdil Han’ý Agra yakýnlarýnda maðlûp ederek Ýslâm Þah (Selim Þah) unvanýyla tahta geçti. Sýradan bir asker iken hü-

kümdarlýða kadar yükselen ve Hindistan
tarihindeki büyük sultanlardan olan Þîr
Þah kýsa süre içerisinde disiplinli bir ordu
ve iyi bir vergi sistemi kurdu, imar faaliyetlerinde bulundu, sulama kanallarý ve
yollar yaptýrdý. Bengal’den Atûk’a (Attock)
kadar uzanan yaklaþýk 2000 kilometrelik
yol onun zamanýnda açýldý. Tüccarlar ve
yolcular için kervansaraylar yaptýrýldý. Güvenlik ve asayiþte ilerleme kaydedildi, refah arttý. Ülkedeki en büyük ikinci türbe
olan Þîr Þah’ýn türbesi Sasaram þehrindedir ve Hint-Ýslâm mimarisinin en güzel
eserleri arasýnda kabul edilir.
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Arap þiiri ve þairlerine dair eseri.
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