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Budizm İ.Ö 6. yüzyılda, brahmanizm’e bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Buda, 
bu insanlara, dünyadan vazgeçme (nirvana) yoluyla acıdan kurtulmanın 
yollarını göstermiştir. Hinduizm'de ve yoga felsefesinde nirvana, kişinin yer 
yüzünde tekrar doğma ihtiyacından kurtulacak derecede gelişmiş, olgunlaşmış 
olması anlamında ele alınır. Nirvana, arzuların, maddî isteklerle beraber 
ıstırapların, acıların, nefretin sönmesi anlamına da gelir. Daha açık bir deyişle 
Budist felsefeye göre, Dünya bir çile yeridir; insan iyilik yaparak yaşamalı, 
zulüm etmekten kaçınmalı, daha da önemlisi vicdanının sesini dinlemelidir. 

Budizm, bugün dünya üzerinde yaklaşık 500 milyonu aşkın inananı bulunan bir 
dindir. İlk önce Hindistan’da ortaya çıkmış, daha sonra zaman içinde, 
Güneydoğu ve Doğu Asya’da (Çin, Japonya, Kore, Moğolistan, Nepal, Sri 
Lanka, Tayland ve Tibet gibi ülkelerde) yayılmıştır. 

Farklı bakış açılarına göre din veya felsefe olarak tanımlanan Budizm'in hedefi, 
hayattaki acı, ıstırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunları 
gidermenin yollarını göstermektir. Budizm'de öğretilerin ana çatısını meditasyon 
gibi içe bakış yöntemleri, reenkarnasyon denilen doğum-ölüm döngüsünün tekrarı 
ve karma denilen neden-sonuç zinciri gibi kavramlar oluşturmaktadır. 

Budizm, MÖ 563-MÖ 483 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen, bugün 
Buddha olarak bilinen Siddhartha Gautama tarafından kurulmuş olup, 
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Sanskritçe ve Pali dillerindeki eski Budist metinlerinde “uyanmış kişi - farkında 
olan”' anlamına gelen Buddha kelimesinden türetilmiştir. Kuzey Hindistan'da 
Sakya kabilesinden bir prens olarak, Nepal'deki Lumbini'de veya Hindistan-
Nepal sınırındaki Kapilavastu'da doğduğu rivayet edilen Siddhartha Gautama,  
29 yaşındayken şahit olduğu olaylar nedeniyle hayatın ızdırap içerdiğini fark 
ederek  , acıyı altetmek için çileci bir derviş olarak yaşamaya karar vermiştir. 

Görkemli hayatı arkasında bırakarak sarayından ayrılan Siddhartha, başlangıçta 
toplumdan ayrı bir hayat süren dervişlere katılmış, onların açlıkla veya 
kendilerine eziyet etmekle nefislerini engellemeye çalıştıklarını, böylece bazı 
olağanüstü ruhani güçler kazandıklarını, aynı zamanda vücutlarına zarar 
verdiklerini görmüş, bu yöntemlerin kendisinde tatminsizlik ve huzursuzluk 
yaratması nedeniyle çileci yaşamına bırakıp, anapanasati denilen "nefesi dikkatle 
takip etme" meditasyonunu geliştirmiştir. Böylece nefsin her isteğine boyun 
eğmeyen ve vücudu yıpratmayacak bir yaşam şekli oluşturmuştur. 

Siddharta, 35 yaşındayken ilmini tamamlayarak, aydınlanmaya ulaşmış, daha 
sonra Buda veya Gautama Buddha adını alarak öğretilerini yaymaya 
başlamıştır. 80 yaşında Kuşinagar'da (Hindistan) ölmüştür. 

Budizm, Siddhartha Gautama'nın ölümünden sonra 500 sene boyunca Hint 
Yarımadası'nda, daha sonra Asya ve Dünya'nın birçok yerinde yayılmaya 
başlamış, Hindistan  hariç Güneydoğu Asya ve Uzak Doğu kültüründe etkisini 
günümüze kadar devam ettirmiştir. 

Budizm'in, Felsefî kaynakları arasında Brahmanizm ve Hinduizm ile birlikte 
Jainizm ve yerli halklarının eski din ve kültürleri de sayılabilir. Ancak geleneksel 
olarak Budizm'in en temel kaynağı olarak Siddharta Gautama'nın aydınlanma 
deneyimi ve bu deneyim sayesinde kazandığı bilgelik  gösterilir. 

Budizm’in, tek tanrılı dinlerden temel farkı, her şeye gücü yeten bir yaratıcı tanrı 
varlığını (İşvara) reddetmesidir. Budizm’e göre, tanrılar, ruhlar ve yaşayan her 
canlı için acı, cehalet ve yeniden doğuş döngüsü (Reenkarnasyon) vardır. 
Günümüz Budizm’i, aslında bir dinin birçok özelliğini içinde barındırmaktadır. 
Fakat ibadet şekli, toplum yapısı, ayinleri, çilekeşlik, dervişlik, manastır, 
tasavvuf ve dogmatizm gibi gelenekleri tamamen farklıdır. Asya'daki kendi 
kültürel ve tarihsel özelliklerinden ayrılmayan ve bunlara sıkı sıkıya bağlı bir 
inanç olduğu varsayılan budizm’e, Batı'da tarihsel, kültürel ve dînî 
bağlamlarından yola çıkarak, aydınlanma ve demokrasi gibi değerleri birleştirdiği 
için eğilim vardır. 
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Budist din adamları ve insanlar tarafından sayıları okumak için yaygın olarak 
kullanılan tespihe "dua veya namaz boncukları" adı  verilmektedir.   

 

Menşei Nepal, El yapımı, 108 boncuk üzerine Buda mantrası (Om Mani Padme 
Hum) işlenmiştir.Tane Boyu:14,5 – 22 mm,Tespih Boyu: 86 cm, Ağırlığı: 1285 gr 

  

Budist Tespihinin Brahman kökenli olduğu varsayılmaktadır. İlk örnekleri 
Hinduizm’de görülen tespihe uzak doğu dinlerinde genellikle mala denilmektedir. 
Boncuklar, kullanıma göre üç tür olarak sınıflandırılabilir.  

       1、持珠—用手掐捻或者持念的佛珠；Tutma  veya  el boncukları 

  2、佩珠—戴在手腕或臂上的佛珠 : Bilek veya kola takılan boncuklar (Prizhu) 

  3、掛珠—掛在頸上的佛珠 : Boyunda asılı boncuklar 。 

Tutma boncukları, Buda veya mantra sayısını kaydetmek için kullanılır.   

Genelde el dalı olarak bilinen Peizhu, 18 alt boncuk ile en yaygın ve daha pahalı 
malzemeler veya parlak renklerden oluşmaktadır.  

Okuyamayan kişiler tarafından, Budizmin kendilerini koruması için boyuna 
takılan mantra işlenmiş tespihler kullanılmaktadır. Om Mani Padme Hum, 
Budistler’in kullandığı Sanskritçe en eski ve en çok kullanılan bir mantra olup,  
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”Lotus çiçeği içindeki mücevher” anlamında Buddha (Buda) kastedilmektedir. 
Mantra, Sanskritçede dînî şiir demektir.  

Sanskrit'i konuşanların ilk vatanları Pencap (Yukarı İndus Vadisi) tır. Sanskrit, 
sözcük bakımından yeryüzünün en zengin birkaç dilinden biridir. Sanskrit'in en 
son halinde 15'i ünlü, 37'si ünsüz olmak üzere toplam 52 harf vardır. 
Günümüzde halk tarafından kullanılmayan Sanskrit'i bilenler, bu dilden dini 
tören ve araştırma alanında faydalanmaktadırlar.  

Budist tespihleri,, kullanım amacına uygun olarak  farklı sayıdaki boncuklardan 
yapılmıştır. En yaygın sayı yüz sekiz olup, zihin ve bedenin bir sessizlik 
durumuna erişebilmesini sağlamak ve sıkıntıları kaldırmak için tasarlanmıştır.  

  

Menşei Nepal, El yapımı, 108 boncuk üzerine Buda mantrası (Om Mani Padme 
Hum)  işlenmiştir. Tane Çapı : 18 mm , Tespih Boyu : 44 cm. ,  Ağırlığı: 94 gr. 

Budist tespihleri, değerli ve yarı değerli taşlar, kıymetli metaller, ahşap, boynuz 
ve kemik gibi birçok malzemeden yapılmakla birlikte, günümüzde daha ziyade 
sandal ağacı, gül ağacı ve kırmızı sandal ağacı kullanılmaktadır. Naga 
boncuklarından  ( Naga Beats ) yapılan tespihler gerek malzeme, gerekse yapım 
tekniği açısından birer sanat eseri  niteliğindedir. 108 boncukla dolu bir naga 
kabuğu mala bulmak nadirdir.   

        

                                               shell beads,naga shell                                                                
108 OM MANI PADME HUM Mantra Malas, Nepal Old  Naga Conch Shell   

https://tr.wikipedia.org/wiki/Pencap
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ndus
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Naga halkı, Hindistan’ın kuzeydoğu kesiminde ve kuzeybatı Myanmar’da  
(Burma) yerleşik birkaç kavimden oluşan etnik bir gruptur. Kabilelerin benzer 
kültürleri ve gelenekleri vardır. Naga kabilelerindeki kadınlar mücevherlerinde 
cam, kabuk, taş, diş, sedef, boynuz, metal, kemik, ahşap, tohum gibi çok  çeşitli 
malzemelerle birlikte bol miktarda boncuk kullanmaktadırlar.   

Boncuklar, Hint Okyanusu’nda bulunan ve genellikle büyük bir deniz 
salyangozu  Turbinella pyrum ile daha küçük deniz salyongozu olan Monetaria 
moneta’nın chang ismi verilen fosilleşmiş kabuklarının işlenmesiyle elde 
edilmektedir. Hindistan’daki Nagaland’da ve Myanmar’da yaşayan Nagalar 
tarafından işlenen bu boncuklara Nagas denilmektedir. 

Conch, orta ve büyük boy kabuklara uygulanan yaygın bir addır. Nagas Conch, 
Naga kabuğundan yapılmış boncuk anlamındadır. 

18 boncuklu tespihler, muhtelif malzemeler kullanılarak yapılmakla birlikte, 
yeşim taşından olanlar daha çok tercih edilmektedir. 

      

 崂山绿石（崂山绿玉）18罗汉佛珠- Laoshan Greenstone (Laoshan yeşimi) 18 Lohan boncuk. 

        

.                           HETİAN JADE ROSARY –  HETİAN JADE BEATS MADE OF 18 ROHAN 
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Yeşim taşından yapılmış tespihlerin, eski kültürlere ve Hetian uygarlığında oymacılık 
sanatına ait olduğu varsayılmaktadır. Hetian (Hotan) , Çin’in kuzeybatısında 
bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi^nin (  新疆维吾尔自治区 - جاڭ ن شى غۇر   ۇئي
وم تون ى ائپ ون  Shinjang Uyghur Aptonom Rayoni )  güneybatısındadır. Beyaz - ,راي

yeşim taşı ile ünlüdür. Boncuk ve süslemelerde kullanılan  Hetian yeşimi  6,5 değerinde 
sertliğe sahip ve çok değerlidir. Yeşim (Jade) , beyaz, yeşil, mavi, sarı , siyah, vb. 
reklerde olup, beyaz olanı en kıymetli ve en iyisi olarak kabul edilmektedir. Yeşim’in, 
iki türü vardır. Jadeit, sodyum alüminyum silikat, diğeri ise Nefrit, kalsiyum 
magnezyum demir silikat. Jadeit nefritten daha nadirdir ve daha değerlidir. 

 

Menşei: Çin, Yeşim ( Hetian Jade ) ( Hetian – Hotan - Uygur Bölgesi)  –  Tanelerin üzerine 

insan yüzü (BUDA)  işlenmiş,  Tane Boyu: 17 – 22 mm,Tespih Boyu: 25 cm,Ağırlığı: 260 gr 

 

Jade, geniş bir anlamda, sanat ve zanaat için hazırlanmış çeşitli mineral ve 
kayaları içerir.  Mermer, Shoushan taşı, Qingtian taşı, Chang fosili, Balin taşı, 
Duan mürekkep taşı vb. Gibi kategorilere aittir.  Dar anlamda, yeşim yalnızca 
jadeite (Birmanya yüksek kaliteli zümrüt tarafından temsil edilmektedir) ve 
nefrite (yüksek kaliteli Hetian yeşimi tarafından temsil edilmektedir) ile ilgilidir.   

Geleneksel Budist İnanç ve Uygulamada anlam ağırlığını taşıyan birçok sembol 
vardır. Lotus çiçeği, Yasanın çarkı veya Dharma, Buddha ve Vişnu'nun ayak 
İzleri ile kafatası en önemlisidir. Lotus çiçeği hakkında yukarıda detaylı 
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açıklamalar yapılmıştır. Yasanın çarkı veya Dharma, Buddha öğretilerinin, diğer 
bir deyişle Budizm’de özgürlüğün sembolü niteliğindedir.  Dharma çarkı ya da 
"Yasanın Çarkı" ,  Budizm'de Nirvana'ya giden yolun sembolüdür. Her bir 
tekerlek, Buddha'nın sekiz katlı yolundaki bir basamağını temsil etmektedir. 
Mala (tespih), bu sembolik şekillerde ele alınmakta, Namaz ve Meditasyon 
sırasında anlamlarına odaklanılmasına yardımcı olmaktadır. Kafatasları, geçiş 
ve yaşamın kalıcılığı ile insan bilgisinin sınırları ve bedensel gücü temsil 
etmektedir. Kafatası boncukları ve sembolleri, ölümün kaçınılmazlığının, sevgi 
ve merhametle dolu yaşamları kucaklamanın gerekliliğinin yansıtmasına 
yardımcı olmaktadır. 

 

İnsanın en önemli organı ve yaşam kaynağı olan beynin koruyucusu 
durumundaki kafatası, ilkel insanların zihninde olağanüstü bir önem 
kazanmasına ve ruhların merkezi olarak algılanmasına yol açmıştır. İlk 
zamanlar insan kafatası ile başlayan kült, zamanla köpek, sığır, koyun ve at gibi 
hayvanların kafatası ile devam etmiş, hatta günümüze kadar gelmiştir. Tibet 
Budizmi olan Lama tapınaklarında da bir kafatası kültü vardır. Bu 
tapınaklarda kafatasları, bakır ya da gümüşle kaplanmıştır. Tibet Budizminde, 
kafatasları genellikle ritüel uygulamalarda kullanılır. Kafatası, geçiciliği 

simgelemekte ve şefkatli bir yaşamı teşvik etmektedir. 

Tayland’ın “Phradhatu Wat Sri Chom Tong Voravihara” adlı şehrinde bulunan 
bir kemik parçasının, Buda Siddharta Gautama’nın kafatasına ait olduğuna 
inanan Budistler, bunu kutsal bir emanet olarak görmüşlerdir. Kafatası 
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simgesinin ölümle ilişkilendirilmesi Batı kültüründe ve Hint kültüründe de 
vardır. Budist kültürünün birçok mitlerinde çeşitli biçimlerde kafatası ve ceset 
betimlemeleri kullanılmaktadır.. 

Kafatası boncuklar, genellikle yak veya buffalo kemiklerinden yapılmaktadır. 
Büyük kemik kafatası boncuklar Nepal’de yetenekli zanaatkarlar tarafından 
elde oyulmuştur. 

 

 

 


