BUDiZM
işlememek. Şehristanl

on suçu şöyle sı
öldürmek, insanların mallarını çalmak veya izinsiz almayı meşrü saymak, zina etmek, yalan söylemek, koğuculuk yapmak, müstehcen
konuşmak. sövmek, kötü lakap takmak,
kötü söz söylemek, öbür hayattaki mükafatı inkar etmek. Bu suçlar, Budist literatüründe "karma- pathah" hareket
tarzı olarak geçen maddelerde zikredilenlere ikisi hariç büyük ölçüde uymakralıyor:

Bir

canlı varlığı

tadır.

Şehristanl

on suça

karşı

on fazileti de

şöyle sıralamaktadır : İyilik ve cömertlik.

kabahat işleyeni bağışlamak ve öfkeyi
yenmek, dünyevl arzulardan kaçınmak, ruhu bu geçici alemden ebedl
aleme tevdi etme yolunda tefekküre dalmak, ilim ve edeple zihni eğitmek ve
dünyevl şeylerin sonuçlarını göz önünden uzak tutmamak, nefsi yüceliklere
yöneltme yeteneği kazanmak, konuşur
ken herkese karşı yumuşak ve nazik olmak, diğer insanlarla münasebetlerde
başkalarının arzusunu kendininkine tercih etmek, yaratılmışlardan tamamen
yüz çevirip sadece gerçeğe yönelmek,
nefsi şevkle gerçeği elde etme ve kazanmaya vakfetmek.
sabırla

Bu on fazilet on suçun olumlu şekille
değildir. Her iki liste arasında Budist
ahlakını hatıra getirebilecek tamamlayıcı bir örnek yoktur. Şehristanl'nin verdiği bu bilgilerin tarihi kaynaklarını bilmeksizin Budist metinlerinden farklı
noktaları yorumlayabilmek mümkün görünmemektedir.
Şehristanl'nin verdiği bilgiler arasın
da, çok sayıda Buda bulunduğu , bunların hükümdar soyundan geldiği, Sudistler'in alemin sürekliliği ve görülecek mükafat bakımından Buda' ların arasında
fark bulunmadığını söyledikleri, Buda'ların yalnızca Hindistan· da ortaya çıktık
ları gibi hususlar da vardır. Müellife göre Buda'ların Hindistan'da zuhur etmesinin sebebi bu ülkenin iklimi ve zahidlerinin çokluğudur. Ayrıca o, müslümanlarca inanılan Hızır ' dan başka Sudistler'in nitelendirdiği şekilde Buda'ya benzeyen bir varlık bulunmadığını belirtir.
Şehristani'nin , el -Milel ve'n-nil,ıal'de
(ll, 252) Budistler'e göre Buda'nın "doğ
mayan, evlenmeyen, yemeyen, içmeyen,
yaşlanmayan , ölmeyen şahıs" anlamına
geldiğini , ilk Buda Sakemin'in (Sakyamoni) hicretten 5000 yıl önce ortaya çıktı
ğını söylemesi gibi yanlış bilgiler bir tarafa bırakılırsa onun burada verdiği diğer bilgilerin genellikle doğru olduğu
kabul edilebilir.
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ei-BUDÜRÜ's-SAFİRE
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iyyat*la ilgili kaynaklarda bildirilen olayları bütün ayrıntılarıyla ele alır ve bu konulardaki ayet, hadis, sahabe ve tabiln
sözü ile müellifin zamanına kadar gelen
Ehl -i sünnet alimlerinin görüşlerini sı
ralar. Eserin başlıca konuları şunlardır:
Birinci sür ve bunun sonucu olarak kainattaki nizamın bozu l uşu. ikinci sür ve
yeniden dirilişin başlaması, mahşer yeri,
güneşin dürülmesi, yeryüzünün başka
bir şekle dönüşmesi, kabirden kalkış,
haşir ve halleri, arnelierin ve bazı zihnl
kavramların cisme dönüştürülerek haş
redilmesi, Kur'an'daki "Rabbin gelmesi" (el-Fecr 89/22) ifadesinin yorumu,
mahşerde bekleyiş, hesap, amel defteri, hayvanların muhakemesi, şefaat Allah 'ın müminlerle konuşması. mlzan, sı
rat, a'raf, cennet ve cehennemin yeri,
cehennemin ve cehennemiikierin tavsifi, cehenneme atılmayı gerektiren ameller. cehennemin ebedTiiği, "la ilahe illeilah" diyenin cehennemden çıkacağı konusu, cennetin ve cennet ehlinin tavsifi, ebediyeti. rü'yetullah ve müminlerle
meleklerin rablerini ziyareti.
Ahiret halleriyle ilgili geniş bilgiler veren el -Budılrü's-sdiire, akaidin sem'iyyat konularındaki nakli delillerini ve Ehl-i
sünnet alimlerinin görüşlerini derlemesi bakımından önemli bir kitaptır. Kurtubf'nin aynı konu ile ilgili et- Te~kire'
sinde bulunmayan konuları da ihtiva
eden eser, İsiamY literatürde sem'iyyata
dair en geniş kitap özelliğini taşır. Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma nüshaları bulunan eser (Ayasofya, nr. 1676 ;
Düğümlü Baba, nr. 92; İbra him Efendi, nr.
357) Lahor'da basılmıştır ( 13 ı ı) Süyütl,
el- Budılrü 's-sdiire'den el-Leta 'ifü'liahire ii mevdkıfi'l-ahire (Süleymaniye
Ktp ., Fatih, nr. 2SOO). rusale ii zılli'l- carş
fi yevmi'l-]:fıyame ve Risdle fi a]J.vdli'ld-!Jire adlarıyla üç ayrı muhtasar meydana getirmiştir.
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Tam adı el-Budılrü's-saiire ii umılri1d-!Jire'dir. Bazı yazma nüshalarda el-Budılrü 's -sdiire ii ahvdli'l- d-!Jire (Süleymaniye Ktp., Yahya Tevfik, nr. 1371 43) şek
linde de anılmıştır. Kitap 162 bölüm (bab)
halinde düzenlenm iştir. Kıyametin kopmasından itibaren rü'yetullah *a varın
caya kadar ahirette vuku .bulacağı sem'-

Yayımlandığı yıllarda
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Türkiye'de dini duyarlılığın
gelişmesinde önemli tesiri olan
günlük siyasi gazete.
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14 Aralık 1966'da Mehmet Şevket Eygi
6 Mayıs 1969'dan itibaren sahibi Hayrettin Bulut, umumi neşriyat müdürü İsmail Oğuz, yazı iş-

tarafından kurulmuştur.

