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Shaolin Tapınağı örneğinden hareketle din ve spor arasındaki ilişkiyi ele aldığımız 

bu çalışmada Zen Buddizmi ve Shaolin Kung fusu ilişkisini inceledik. 

Shaolin Kung fusu günümüzde tüm dünyada tanınan bir Kung fu sitilidir. Shaolin 

Kung fusu sıradan bir spor dalı olmaktan öte dini bir ritüel olarak görülmektedir. Bu 

anlayışı geliştiren en önemli etken ise Shaolin efsaneleridir. Birçok sinema filmi ve 

Kung fu kitapları bu efsaneleri dünyaya yaymıştır. Bu efsaneler Zen Buddizmi ve 

Shaolin Kung fusunun kökenini tek bir kaynağa bağlamaktadır. Bu kaynak Hintli bir 

keşiş olan Bodhidharmadır. Buddizm’i ve Kung fuyu Hindistan’dan Çine getirdiği 

kabul edilir. Bu Kung fu ve Zen Buddizmi birlikteliği efsaneleri başlangıçla sınırlı 

kalmamış ve zamanla çoğalmıştır. Shaolin Kung fusu hakkında anlatılan bu efsaneleri 

kendi içerisinde kronolojik olarak ayırıp inceledik. Öncelikle her dönem için anlatılan 

efsaneleri verip ardından tarihi kaynaklarla birlikte bu anlatımları sorguladık. Zen 

Buddizmi ve Shaolin Kung Fusu arasında var olan ilişkinin ne zaman ve hangi şartlar 

altında kurulduğunu ele aldık. Daha sonra ise Shaolin Kung Fusu içerisinde Zen 

sembolizminin ifade ettiği anlamları inceledik. 

Sonuç olarak günümüzdeki hali ile Shaolin Kung Fusu, din ve spor ilişkisini 

inceleyebileceğimiz en önemli örneklerdendir. 

Anahtar Kelimeler: Buddizm, Zen Buddizmi, Shaolin Tapınağı, Kung fu, 

Shaolin Kung Fusu. 
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The aim of this thesis is to investigate the relationship between Zen Buddhism and 
Shaolin Kung Fu through the example of Shaolin Temple displaying the relationship 
between religion and sports. 

Shaolin Kung Fu nowadays is a well-known Kung fu style all over the world. 
Shaolin Kung fu is admitted as a religious ritual rather than being an ordinary sport. The 
most important factor that improves this understanding is the Shaolin legends. These 
legends have been spread in the world through many Kung fu films and books. In these 
myths, the origin of Zen Buddhism and Shaolin Kung Fu is connected to a single 
source. This source is Bodhidharma who is an Indian monk. He is considered to bring 
Buddhism and Shaolin Kung Fu to China from India. Number of the legends about 
Kung fu and Zen Buddhism association was not limited to the onset, but increased over 
time.  In this study, the legends about Shaolin Kung Fu, divided chronologically in it, 
have been examined. First, legends of each period have been given and then these 
narratives have been questioned through historical sources. It is also discussed that 
when and under what conditions the relationship between Zen Buddhism and Shaolin 
Kung Fu was founded. Then, the meanings of the symbolism of Zen within Shaolin 
Kung Fu are investigated. 

As a result, Shaolin Kung Fu within the current version is one of the most 
important examples to examine the relationship between religion and sports. 

Keywords: Buddhism, Zen Buddhism, Shaolin Temple, Kung fu, Shaolin Kung 
Fu. 
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ÖNSÖZ 

Din kavramı, çok farklı örneklere sahip olan ve bu örneklere bağlı olarak da çeşitli 

tanımlamaları yapılan bir kavramdır. İnanç ve ibadet şekilleri, kutsal kişi ve yerleri 

birbirinden oldukça farklıdır. Din, bu farklılıklarla birlikte ilk insandan günümüze kadar 

her zaman var olan bir olgudur. İnsanlık tarihinde etkisi tartışılmayan bir kurumdur. Din 

topumla ilgili diğer etkenlerle sürekli bir etkileşim içerisinde olmuştur. 

Dinin etkileşim içerisinde olduğu kavramlardan biri de spordur. Spor da insanlık 

açısından din kadar eski sayılabilecek bir kavramdır. Ferdi olarak güç veya sağlık için 

yapılan belirli vücut hareketleri olarak başlamıştır. Ancak günümüzde bireysel bir sağlık 

uygulaması olmanın çok ötesine geçmiştir. Bazen dini bir kimlik bile kazandığı 

görülmektedir. 

Çalışmamızda bu iki kadim kavramın arasında nasıl bir ilişki olduğunu inceledik. 

Çok geniş bir alana ve anlama sahip bu iki kavramın ilişkisini Zen Buddizmi ve Shaolin 

Kung Fusu örneği üzerinde inceledik. Hint kökenli bir din olan Budizm’in bir mezhebi 

konumunda olan Zen Buddizmi öğretileri ile günümüzde çok tanınıp yayılan dinlerden 

biridir. Shaolin Tapınağı’nın ise özellikle sinema sektöründeki gelişmelere bağlı olarak 

kendi adıyla anılan Kung Fu sitili ile popülerliği artmıştır. Diğer tapınaklardan farklı 

olarak her yıl binlerce kişi tarafından ibadet için değil de spor öğrenmek için ziyaret 

edilen bir yerdir. 

Tez çalışmamızın hazırlanmasında öncelikle bu konuyu seçmemde bana destek 

olan ve çalışmanın hazırlanması için yol gösteren danışman Hocam Sayın Prof. Dr. 

Kemal POLAT Bey’e teşekkür ederim. Shaolin Kung Fusu konusunda ülkemizdeki 

sayılı uzmanlardan olan hocam Okay SAĞTÜRK’e ve modern Wu Shu uzmanı olan 

hocam Ali Rıza GÖZLÜKLÜOĞLU’na yaptıkları katkı ve eleştirilerinden dolayı 

teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

İnsan dünya da var olduğundan beri din ve sporla iç içe bir yaşam sürmüştür. Dini 

inançların birçoğunda öldükten sonrasına ait farklı inançlar vardır. Bu farklı inançlara 

bağlı olarak “ ölüm ötesi” için ibadet ve tapınma şekilleri yapılır. Spor ise daha çok bu 

dünya hayatında daha sağlıklı ve daha güçlü olmak için yapılan uygulamalar sınıfına 

dahil edilebilir. Din ve spor, yaşadıkları toplum içerisinde bir birleri ile etkileşim 

içerisinde olmuşlardır. Her iki kavramda toplumlar içinde yaşanan üstün olma 

isteklerinde araç olarak kullanılmıştır. Din bazen sporu yasaklamış karşı çıkmış, bazen 

de kendi amaçları için bir alet olarak kullanmıştır. Bu bağlamda din adamları kimi 

zaman spor ve sporcuların düşmanı olurken kimi zamanda en büyük destekçileri 

olabilmişlerdir. 

Budizm, Hindistan’da doğmuş ama başka ülkelerde yaşama imkânı bulmuş olan 

bir dindir. Bu ülkelerden biri olan Çin, kalabalık nüfus yapısı ve zengin sosyokültürel 

yaşamı içinde Budizm’i eritip yeni bir şekil vermiştir. Zen, Buddizm’in Hint orijinini 

değil Çin versiyonunu yansıtan bir mezheptir. Özünde hiçbir canlıya zarar vermeme 

prensibini barındıran Buddizm, Shaolin Tapınağı ile mücadele sanatı çalışılan bir yer 

olmuştur. 

Dünya üzerinde yapılan mücadele sporlarının bazıları “ uzak doğu sporları” olarak 

tanınıp bilinmektedir. Yani kökenleri uzak doğudur. Bu uzak doğu sporlarının da ilk 

başlangıç yeri Buddizm’in Çin’e girdiği yer olarak kabul edilen Shaolin Tapınağı’dır. 

Bu iddiaya göre tüm dünyada yapılan ve karşısındaki “ rakip” ya da “ düşmanı” alt 

etmenin yollarını öğreten bu sporlar hiçbir canlıya zarar vermemeyi öğütleyen bir dinin 

tapınağından doğmuştur. 

I. ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI VE METODU 

A. Araştırmanın Konusu ve Amacı 

Spor ve din arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Spor, insanoğlunun 

davranış ve kendini ifade etme biçimlerinden birisi olarak dinle doğrudan bağlantı 

halindedir. Din ise Hırsitiyanlık örneğinde olduğu gibi sporun geniş kitleleri etkileme ve 

hitap etme gücünü özellikle sanayi devrimi sonrasında çeşitli kulüplerin kurulmasına 
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öncülük ederek kullanmıştır. Aslında her iki kurum da insanların kendilerini huzurda 

hissetme, mutlu olma ve çevresindeki insanlar ile ortak bir payda altında bulunma 

duygusunu güçlendirmektedir. Günümüzde spor özellikle de futbolun bir din haline 

geldiği iddia edilmektedir. Dolayıyla müsabakaların oynandığı stadyumlar modern 

tapınaklar ve oynanan müsabakalar da adeta bu dinsel ritüelin parçaları haline 

dönüşmüştür. Taraftarlar için takımlarının renklerini taşıyan bayraklar, geçmişten gelen 

semboller gibi değerlendirilmekte ve onların renkleri, bayrakları kutsal birer ikon haline 

gelmektedir. Arjantin’de ünlü futbolcu Maradona’yı kutsal bir figür olarak görenler bir 

cemaat oluşturmuştur. Arjantin ve Brezilya’da futbol tutkusu taraftar mezarlıklarının 

kurulmasına kadar varmıştır. İngiltere’de Aston Villa kulübü yalnızca erkeklerin 

katıldığı bir İncil sınıfının katılımcıları arasından, Birmingham City kulübü Kutsal 

Trinity Kilisesi’nce, Bolton kulübü İsa kilisesine mensup olanlarca, Everton kulübü ise 

St. Domingos Congregational kilisesinin Pazar okullarına gidenler tarafından 

kurulmuştur. Sporcular/futbolcular kendi dinsel inanışları doğrultusunda birtakım 

sembolleri mücadele ettikleri spor dalı içerisinde sık sık hayata geçirmektedirler. 

Futbolun ülkenin en önemli aktivitesi olarak görüldüğü Brezilya’da, stadyumların 

içinde insanların dinsel inanışlarını da yerine getirebildikleri küçük şapeller yer 

almaktadır. 

Din ve sporun bu genel ilişkisinin yanında bizim inceleyeceğimiz konu ise daha 

dar ve özel bir konudur. Yukarıda verdiğimiz bilgilerde sporun dine dönüşümünün 

iddiası vardı. Ancak ele alacağımız Zen Buddizmi ve Shaolin Kung Fu’su ilişkisi bir 

iddia olmaktan ötede bir durumdur. Zira Shaolin Tapınağında din ve spor tamamen 

özdeşleşmiş spor bir ibadet ve arınma aracı haline gelmiştir. 

Kişinin karşısında yer alan rakip/düşman ya da rakipleri/düşmanları yenmek için 

yapılan spor türleri genel olarak “ mücadele sanatları” olarak adlandırılır. Mücadele 

sanatları yukarıda da temas ettiğimiz gibi uzak doğu ülkeleri kökenlidir. Taekwondo, 

Kore; Karate, Judo, Aikido Japonya; Kung Fu ise Çin sporlarıdır. İlk dönemlerde sadece 

kendi din müntesipleri veya millet fertlerine öğretilen bu “ gizli teknikler” artık tüm 

dünyada bilinir ve uygulanır olmuşlardır. Ancak diğer spor dallarından farklı olarak 

doğdukları kültüre ait olan din ve felsefesini de beraberlerinde yaymaktadırlar.

 Shaolin Tapınağı ve burada çalışılmakta olan Shaolin Kung Fusu ile ilgili birçok 

efsanevi bilgi vardır. Bu efsaneler kung fu sporu ile birlikte tüm dünyaya yayılmıştır. 
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Bu yayılmada bud spor dallarında düzenlenen müsabakların yanın da televizyon 

filmlerinin etkisi de çoktur. Efsanelere dayalı kurgularla çekilen Shaolin filmleri kung 

fu sporuna olan ilginin yanında Zen felsefesini de aşılamaktadır. Din spor ilişkisi 

açısından Zen Buddizmi Kung Fu sporu ile öğretilerini yaymaktadır. Kung Fu sporu 

yapan sporcuların birçoğu için Shaolin Tapınağı mutlaka gidilmesi gereken kutsal bir 

mekân haline gelmiştir. Tapınak kung fu öğrenmek isteyenler için kurslar düzenlemekte 

ve bu kitlelerden maddi gelirler elde etmektedir. 

Çalışmamızda Shaolin Tapınağı, Shaolin Kung Fusu ve Zen Buddizmi arasında 

var olduğu iddia edilen ilişkiyi ele almaya gayret ettik. Bunu yaparken sporun dini bir 

ritüele dönüştüğü iddasına yukarıda değindik. Bu yolla kung fu öğrencilerine: 1- Zen 

felsefesi aşılamaktadır. 2- Zen Buddizmi kung fu sporu ile öğretilerini yaymaktadır. 3- 

Shaolin Tapınağı mutlaka gidilmesi gereken kutsal bir mekan haline gelmiştir. Bu 

tespitlere bağlı olarak, Zen Buddizmi dünyada yayılmaktadır. Bu sporlara mistik bir 

hava kazandırılmasının sebebinin dini kaygılar yanında maddi çıkar elde etmek ihtimali 

olduğunu da düşünüyoruz. Ayırca efsanelerde anlatıldığı şekilde Zen Buddizmi ve 

Shaolin Kung Fusu arasında ki ilişkinin doğru olmadığıdır. Shaolin Kung Fusunun 

Bodhidharma isimli Hintli bir keşiş tarafından Çin’e getirilmiş olması bize göre tarihi 

gerçeklerle uyuşmamaktadır. Shaolin Tapınağı’nda kung fu tekniklerinin ortaya 

çıkmasında dinle birlikte sosyal, ekonomik ve siyasi birçok faktör etkili olmuştur. 

Shaolin Kung Fusu bu etkenlerle ortaya çıkmış ve zaman içerisinde dini bir şekil 

almıştır. Bu iddialarımızı tarihi kaynaklara dayanarak ikinci bölümde ele aldık. 

Çalışmalarımız esnasında ülkemizde bu konuda akademik bir çalışma olmadığını 

da gördük. Bu yönü ile bu mütevazı çalışmanın bu alanda yapılan ilk akademik çalışma 

özelliğine sahip olduğu kanaatini taşıyoruz. Kişisel olarak da yaklaşık yirmi beş yıldır 

uzak doğu sporları yapan bir antrenörüm. Özellikle Shaolin Kung Fu’su çalışırken 

hocalarımızın anlattıkları ve öğrencileri heyecanlandıran nakillerin gerçek olup 

olmadıklarını sorgulamak da bu çalışmayı yapmam konusunda temel dinamiklerimden 

birini teşkil etti. Çalışmamın din ve spor ilişkisinin yanında Shaolin Kung Fu’su 

çalışmaları yapan, akademisyen, sporcu ve antrenörler için önemli bir kaynak olacağı 

kanaatini taşıyoruz. 
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B. Araştırmanın Metodu 

Bu çalışmamızda din spor ilişkisini Shaolin Tapınağı örneğinde ele alırken Zen 

Buddizmi ve Shaolin Kung Fusu arasındaki ilişkiyi araştırdık. Bunu yaparken önce 

Budizm ardından Zen Buddizmi ile Shaolin Tapınağı ve Shaolin Kung Fusu 

kavramlarını inceledik. Daha sonra aralarında var olan ilişkiyi sorguladık. Buddizm ve 

Zen Buddizmi ile ilgili olarak Dinler Tarihi alanında yazılan yerli ve yabancı 

kaynaklardan yararlandık. Shaolin Tapınağı ve Shaolin Kung Fusu ile ilgili dilimizde 

yazılan kaynaklar olmadığı için daha çok yabancı dillerde yazılan kaynakları kullandık. 

Ayrıca bu yazılı kaynaklar yanında Shaolin Tapınağı ve Shaolin Kung Fusu ile ilgili 

yabancı uzman ve akademisyenlerle de mülakatlar yaptık. Özellikle Shaolin Tapınağı ve 

Shaolin Kung Fusu ile ilgili en kapsamlı çalışmalardan birini yapan İsrail Telaviv 

Üniversitesi profesörlerinden Meir Shahar ve Çin Savaş Sanatları Tarihi konusunda 

uzman olan Amerika Vanderbilt Üniversitesi tarih profesörü Peter A. Lorge’nin 

görüşlerinden yararlandık. Ülkemizde Shaolin Kung Fusu konusunda az sayıdaki 

uzmanlardan olan değerli hocam Okay Sağtürk ile ve Wu Shu alanında uzman olan 

değerli hocam Ali Rıza Gözlüklüoğlu ile de mülakatlar yaptık. 

Çalışmamızın ilk bölümünde Buddizm, Zen Buddizmi, Shaolin Tapınağı ve 

Shaolin Kung Fusu hakkında bilgiler verdik. İkinci bölümde ise Zen Buddizm’i ve 

Shaolin Kung Fusu ilişkisini ele aldık. Bu ilişkiyi incelerken de Shaolin tapınağı ile 

ilgili anlatılan efsaneleri zaman dilimlerine göre ayırdık. Daha sonra ise bu efsaneleri 

yine aynı zaman dilimlerinde bağımsız kaynaklarda Shaolin Tapınağı ile ilgili anlatılan 

bilgileri vermek suretiyle karşılaştırdık. 

II. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

A. Din, Buddizm, Zen Buddizmi Kavramları 

Din kavramının Latince Religare-Bağlamak ve Religio-İbadet kelimelerinden 

türediği iddia edilir. Buna göre birinci kelime “ bağlamak” ikincisi ise “ ibadet” anlamına 

gelmektedir. Böylece din, Tanrıya yapılan ibadet anlamını taşımaktadır. Bir taraftan din, 

dünyanın başlangıcı ve sonu üzerindeki hakikati araştırmaya yönelirken; diğer yandan 

bir inançlar bütünüdür. O, kutsalın bir ifadesidir. Yine o, ferdi ve sosyal erkânın 
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kurumsal bir teşkilatlanmasıdır. Bazen tabii din tabiri kullanılmıştır. Böyle bir din, insan 

kalbinin tabiatına ve tabii bir ahlaka bağlılığı ihtiva etmektedir. Fakat genelde zaman ve 

mekan yönünden farklı milletlerin dinlerinden bahsedilmiştir. Bu dinler, tarihi, coğrafi 

ve sosyal bir kadronun içinde yer almışlar ve özel görünümlerini muhafaza etmişlerdir. 

Budizm’in ise bu din kavramı içerisindeki yeri hep tartışma konusu olmuştur. 

Buddizm’in bir din ya da ahlak felsefesi olup olmadığının cevabı aranmıştır. Buddizm 

ile ilgili tartışmalara girmeden hakkında kısaca bilgi vermenin konuyu daha iyi 

kavramamızı sağlayacağını düşünüyoruz. Budizm M.Ö 6.yüzyılda kuzey Hindistan da 

yaşadığı kabul edilen Siddharta Gautama Sakyamuni’nin öğretilerine dayalı olarak 

gelişen inanç sistemidir. Buddizm, Siddharta Gautama’ya verilen ve Sanskritçe ve Pali 

dillerindeki eski Buddist metinlerinde 'uyanmış kişi - farkında olan, aydınlanmış kişi' 

anlamına gelen Budda sıfatına izafeten verilmiş bir isimdir. 

Zen, Çince ch'an kelimesinin Japonca telaffuzundan meydana gelmiştir. Ch'an 

kelimesi de Sanskritçe Dhyâna kelimesinden gelmektedir. Sanskritçedeki anlamı 

“ meditasyon” yani murakabedir. Zen, bizzat Çin’de Taoizm’in ve Çin ruhiyatının 

tesiriyle yayılan Mahâyâna Buddizmi’nin özel bir şekli olarak görülmektedir. 

Buddizm’de amaç, Budda'nın tabiatının bilincinde olmaktır. Bu tabiat her birimizde 

mevcuttur. Fakat biz bunun farkında değilizdir. Zen'e göre bu tabiat, ne ibadetlerle, ne 

kutsal kitap okumaları ile ne de iyi amellerle mümkündür. Sadece, günlük hayatta 

mevcut olan mantıkî düşüncenin sınırlarını kurmakla Budda tabiatı uyanmaktadır. Bu 

uyanış, insanın benliğinin derinliklerinde olmaktadır. Böyle bir uyanışa götüren 

metotların elde edilmesi ve formasyonu, sadece üstat ile talebe ilişkileri içinde ve ruhtan 

ruha geçen bir eğitim dahilinde kişisel bir tarzda nakledilmektedir. 

Zen Buddizmi’ni diğer Buddist ekollerden ayıran bu fikri geliştiren ve Zen 

Buddizmi’ni Çine getiren kişi ise Bodhidharma’dır. Kendisi bu dini anlayışı 

geliştirmenin yanında özelde Shaolin Kung fusunun genelde de Çin Kung fusunun 

kurucusu olarak kabul edilir. 

B. Spor ve Kung Fu Kavramları 

Spor sözcüğü İngilizce'nin yardımıyla dünyaya yayılmış olsa da, köken olarak 

İngilizce bir kelime değildir. Latince dağıtmak, birbirinden ayırmak anlamına gelen 
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“ disportere” veya “ deportere” kelimesinden doğmuştur. Bu şekilde kullanılan sözcük 

zamanla anlam kaybına ve değişikliğe uğrayıp “ Disport” şeklinde kullanılmaya 

başlanmıştır. 17. yy’dan itibaren de “ sport” şeklini almıştır. Türkçemizde uluslararası 

dil etkileşiminden etkilenerek “ sport” kelimesini de zenginliğine katmış, okunuşu gibi 

“ spor” olarak kullanılmaya başlamıştır. Spor bugüne kadar da sporla uzaktan veya 

yakından ilgilenen birçok insan tarafından çeşitli anlamlarda kullanılmış ve din gibi 

sporun da değişik tanımları yapılmıştır. Bunlardan birinde spor şöyle tanımlanır: “ Ferdi 

ya da kolektif oyunlar şeklinde gerçekleştirilen ve genellikle bir yarışmaya yol açan, 

kesin kurallara göre uygulanan ve ani bir yararı beklenmeden yapılan beden 

hareketleri bütünüdür”. Sporun tarihi, insanın doğa koşullarına uyarak, ona egemen 

olmaya başlaması ve kendisini korumak için tek araç olan vücudunu ve adalelerini 

geliştirmesiyle başlar. Başlangıçta sporu, insanların fazla enerjilerini boşaltmak, diğer 

insanları geçebilmek, sağlıklı olmak ve ticari yararlar sağlamak amacı ile yapılmış 

olmadığı kesindir. Spor tarihi, insanlık tarihi ile insanın korunma ve güvenliğini 

sağlama mücadelesi ile birlikte başlamıştır. İlk çağlardan kalma bazı resimler, spor 

dallarının da o çağlarda belirmeye başladığını göstermektedir. 

Kung Fu sporu ise Çin’in milli sporudur. Genellikle tüm uzak doğu sporlarının 

Çin Kung Fu’sundan doğduğu kabul edilir. Kung Fu gerek çıplak el ve ayakla ya da 

belirli silahlarla yapılan savunma ve saldırı hareketlerini içerir. Çin’de Wu Shu 

akademisi adı altında üniversite düzeyinde yapılan bir spor faaliyetidir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BUDDİZM VE SHAOLİN TAPINAĞI 

1.1. BUDDİZM 

Batıda yapılan dinler tarihi çalışmalarında dinlerin tasnifi içerisinde Buddizm’in 

yeri hep tartışma konusu olmuştur. Zira Buddizm’in bir din ya da ahlak felsefesi olup 

olmadığının cevabı aranmıştır. Buddizm’de Tanrı problemi olmadığı için diğer 

dinlerden ayrı olarak tasnif edilmesi gerektiğini savunanlar olmuştur.1 Biz, 

çalışmamızın amacını ve kapasitesini aşacak olan bu tartışmadan uzak durup, 

Buddizm’in kurucusu Budda ve Buddizm hakkında genel bir bilgi vermekle 

yetineceğiz. 

1.1.1. Budda’nın Hayatı 

Budda’nın hayatı ile alakalı ilk bilgiler Tripitaka (Üç Sepet) adlı Pali dilinde 

yazılmış metinlerde yer almaktadır.2 Budda M.Ö. 6. yüzyılda (563-483) dünyaya 

gelmiştir. Asıl adı Siddhartha, soyadı Gautama’dır.3 Budda kelimesi ise “ ilhama eren, 

aydınlanmış kişi” anlamına gelen bir kavramdır. Ancak bu sıfat, ismi yerine kullanılarak 

günümüzde isimleşmiştir.4  Budda Kuzey Hindistan’da kurulmuş olan Sakya devletinin 

Kapilavastu şehrinde devlet başkanının oğlu olarak dünyaya gelmiştir.5 Bu durumda 

Budda Hindistan’da mevcut olan kastlardan Kşatriya kastına (askeri ve idari sınıf) 

mensuptur. Gautama 16 yaşında iken bir prensesle evlendirilir. 29 yaşında ilk defa 

çıktığı dışarıda saray hayatında görmediği kişi ve olaylarla karşılaşır. Sırası ile yaşlı, 

hasta ve ölmüş birini görür. Yaşlılık, hastalık ve ölüm gibi acıların olduğu bu dünyada, 

ızdırapsız bir hayatın peşine düşer.6 Sarayı ve ailesini terk ederek münzevi yaşamı tercih 

eder. Altı yıl süren katı bir riyazet uygulasa da bunun hayatın acı ve ızdıraplarına çözüm 

olmadığını görür. Bunun yerine kendisinin “ orta yol” olarak tanımladığı, aşırı rahatlık 

                                                 
1 Mehmet Aydın, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, Din Bilimleri Yayınları, Konya 2005, s. 119. 
2 Aydın, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, s. 117. 
3 Korhan Kaya, Buddhistlerin Kutsal Kitapları, İmge Yayınları, Ankara 1999, s. 14; Aydın, Ansiklopedik 
Dinler Sözlüğü, s. 119. 
4 Asaf Halet Çelebi, Pali Metinlerine Göre Gotama Buddha, Hece Yayınları, Ankara 2003, s. 21. 
5 Cengiz Erengil, Budizm, İnsan Yayınları, İstanbul 2004, s. 18. 
6 Jo Durden Smith, Budizm Gizli Öğretisi, Sınır Ötesi Yayınları, İstanbul 2010,  s. 45-47. 
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ve katı riyazetten uzak “ sekiz dilimli yolu” keşfeder. Bu yolu izleyerek otuz altı 

yaşlarında tüm hayatı kapsayan acı ve ızdırabın kaynağını keşfeder. Kırk beş yıl daha 

yaşar ve ölene kadar edindiği bu tecrübeleri Ganj havzasındaki her sınıftan insana 

anlatır.7 Seksen yaşında Utar Pradeş bölgesinde bulunan Kusinara şehrinde ölür.8 

1.1.2. Buddizm 

Buddizm M.Ö 6. asırda kuzey Hindistanda yaşadığı kabul edilen Siddharta 

Gautama Sakyamuni’nin öğretilerine dayalı olarak gelişen inanç sistemidir.9 Buddizm 

adı Siddharta Gautama’ya verilen ve Sanskritçe ve Pali dillerindeki eski Buddist 

metinlerinde 'uyanmış kişi - farkında olan10, aydınlanmış kişi' anlamına gelen Budda 

sıfatına izafeten verilmiştir.11 Hinduizmin, çok tanrıcılık inancına, Brahman adı verilen 

din adamlarının otoritelerine, kast sistemine ve karma doktrinine tepki olarak 

doğmuştur.12  Bu inanca mensup olan kişilerce Buddizm; Budda Dharma (Budda’nın 

Şeriatı), Budda Vacana (Budda’nın Sözleri), Budda Sasana (Buddanın Öğretileri ve 

Mesajı) terimleri ile ifade edilir.13 Buddizm Hindistan’da doğmasına rağmen burada 

tutunamamıştır. Ancak Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya’da (Çin, Japonya, Kore, 

Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Tibet gibi ülkelerde) yayılmıştır.14 Bugün; 

Güney Kore, Japonya, Bangkok, Seylan, Tibet ve Vietnam gibi ülkelerde Budist nüfus 

çoktur.15 

Buddizm hakkında bu genel bilgilerin ardından kısaca inanç sistemi, kutsal 

kitapları ve mezhepleri hakkında bilgi vereceğiz. 

                                                 
7 Ali İhsan Yitik, Budizm, Yaşayan Dünya Dinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007, s. 
308. 
8 Kaya, 14. 
9 Yitik, Budizm, s. 308. 
10 http://tr.wikipedia.org/wiki/Budiz 
11 Günay Tümer, Abdurrahman Küçük, Mehmet Alparslan Küçük, Dinler Tarihi, Berikan Yayınevi, 
Ankara 2010, s. 22 
12 Mahmut Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, Ensar Yayınları, Samsun 2011, s. 101. 
13 Yitik, Budizm, s. 308; Tümer, Küçük, Küçük,  s. 227. 
14 http://tr.wikipedia.org/wiki/Budizm (24.05.2013) 
15 Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, s. 118. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Budizm
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1.1.3. Buddizm’de İnanç Esasları 

Buddizm’in Hinduizm’deki bazı inanışlara tepki olarak doğduğunu girişte ifade 

etmiştik. Buna bağlı olarak Hinduizm’deki Veda kutsal literatürü ve buna bağlı olarak 

Brahmanların dini otoritesi kabul edilmez. Ancak ölüm sonrasına ait Hindu gelenekleri, 

yeniden doğuş (reenkarnasyon), karma ve nihai kurtuluş (mokşa)
16 gibi inançlar ya 

aynen ya da bazı değişikliklerle beraber Buddizm’de kabul edilmiştir.17 Bunların 

dışında Buddizm’e özgü üç inci, bağımlı var oluş yasası, dört temel gerçeklik, sekiz 

dilimli yol ve nirvana inançları vardır.18Biz burada Buddizm’e özgü bu inançları kısa 

başlıklar halinde ele alacağız. 

1.1.3.1. Üç İnci 

Buddizm’in çok belirgin bir amentüsü yoktur. Ancak Buddizm’e girmek isteyen 

kişinin şu sözleri söylemesi gerekir: “ Budda’ya sığınıyorum, Dhamma’ya sığınıyorum, 

Sangha’ya sığınıyorum.” Bu üç cümle Buddizm’de üç inci olarak kabul edilir. 19 

1.1.3.2. Nedensellik (Pratityasamutpada) 

İlk dönemlerde Buddizm’de yaratıcı Tanrı inancı yoktur. Bununla birlikte tesadüfi 

var oluşa da inanılmaz. “ Bağımlı Var Oluş Yasası” Buddizm’in varlığı açıklamak için 

kabul ettiği inançtır. Buna göre her durum ve her var oluş kendisinden öncekinin 

sonucu, sonrakinin de nedenidir. Yani her şey görecelidir. Bir şeyin varlık dünyasına 

çıkışı bazı ön şartlara ve diğer faktörlere bağlıdır.20 Bu sistem kendi kendine işler ve 

kendi içinde kapalı bir sistemdir. Başlangıç aşamasından son aşamaya ulaşıldığında 

tekrar başa dönen on iki aşamalı bir döngüdür. Bu on iki döngü şunlardır: 

1.Cehalet ya da yanılgı olarak ifade edilebilecek olan Avidya. 

2. Eylem niyetinde olmak. 

3.Bilinç 

4.Ad ve Biçim 

                                                 
16 Yitik, Budizm, s. 319. 
17 Tümer, Küçük, Küçük,  s. 251-252. 
18 Yitik, Budizm, s. 319. 
19 Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, s. 121. 
20 Yitik, Budizm, s. 319. 
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5.Altı Temel Duyu 

6.İzlenimler 

7.Duyular 

8.Tutkulara Bağlılık 

9.Yaşam İsteği 

10.Var Olma veya Oluş 

11.Yeniden Doğma 

12. Yaşlanma ve Ölüm.
21 

1.1.3.3. Dört Temel Hakikat 

Bu ilke Buddizm öğretisinin çekirdeğini oluşturur. Palice “ Çattari Ariyasaççani”, 

Sanskritçe ise “ Çatvari Aryasatyani” olarak ifade edilen bu dört temel hakikat sırası ile 

Dukkha, Samudaya, Nirodha ve Magga’dır.22 Bu dört temel hakikat kısaca şu şekilde 

formüle edilmiştir: 

a. Dukkha: Hayat acı ve ızdırap doludur. Acı ve ızdırap dünyevi var oluşun temel 

özelliğidir. 

b. Samudaya: Acı ve ızdırapların kaynağı insanın sahip olduğu arzulardır. 

c. Nirodha: Acı ve ızdırapları sona erdirmenin yolu arzu ve istekleri sona 

erdirmekten geçer. 

d Magga: Arzu ve istekleri yenmek için ise Sekiz Dilimli Yolu izlemek gerekir.23 

1.1.3.4. Sekiz Dilimli Yol 

Orta yol olarak da bilinen bu yol, Dört Temel Hakikat’in dördüncüsü olup ızdırabı 

sona erdirecek olan yoldur.24 Bunu gerçekleştirmek için sürekli tetikte ve ihtiyatlı olmak 

gerekir.25 Ancak aşırı uçlar olan şehvet düşkünlüğü ile katı cinsel perhizcilikden de 

kaçınmayı istediği için orta yoldur.26 Sekiz maddeden oluşur: Bunlar Maha Parinibbana 

                                                 
21 Hüseyin Yılmaz, Budist Metafiziği, Hece Yayınları, Ankara 2007, s. 90, 91. 
22 Kaya, s. 22. 
23 Kaya, s. 22-28; Yitik, Budizm, s. 319; Çelebi, ss. 49-56. 
24 Yitik, Yitik, Budizm, s. 323. 
25 Smith, s. 63. 
26 Erengil, s. 45. 
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Sutta’da geçen üç ana maddenin sonradan genişletilmiş halidir. Bu Üç Ana Madde 

şunlardır: Sila (ahlak), Samadhi (meditasyon) ve Panna (hikmet). Sekiz dilimli yol, 

ilgilerine ve içeriklerine göre bu üç maddeye dağıtılmışlardır.27 

a. Sila: Sekiz dilimli yolun üç maddesini içerir. 1.Doğru Söz 2. Doğru Davranış 3. 

Doğru Hayat (geçim). Bunlardan doğru söz, doğru davranış her Budist’in uyması 

gereken beş emirdir. Bu beş emir şunlardır: 

1. Öldürmemek ve zarar vermemek 

2. Çalmamak 

3. Duyularını yanlış yola yöneltmemek 

4. Yalan-yanlış konuşmamak 

5. İçki-uyuşturucu kullanmamaktır. 

Doğru geçim ise şu beş yasaktan ibarettir: 

1. Kasaplık yapmamak 

2. Meyhanecilik yapmamak 

3. Esrarcılık yapmamak 

4. Silah ve zehir imalatçılığı yapmamak.28 

b. Samadhi: Zihni bir hedefe yöneltmek, konsantre olmak anlamında 

meditasyona işaret eder. Sekiz dilimli yolun iki basamağını kapsar: Doğru Muhakeme 

ve Doğru Murakabe. Doğru Muhakeme, Buddist’in düşündüğü, söylediği ve yaptığı 

işlerde gösterdiği zihin keskinliğidir. Doğru Murakabe ise bir taraftan zihnin bir konuya 

yöneltilmesi, nefesin kontrolü, akla gelen düşüncelerin tahlilidir. Diğer taraftan ise hırs, 

kin, hile gibi şeylerin kaynağını bulmaktır.29 

c.Panna: Buddizm’in öngördüğü hayatın üçüncü ve en yüksek seviyesidir. Sekiz 

dilimli yolun üç basamağını içerir: Doğru Anlayış, Doğru Düşünce ve Doğru Niyet. 

Doğru Anlayış, alemi ve insan varlığını dört kutsal gerçeğe göre anlamaktır. Doğru 

Düşünce, zihnin duygusal arzu, kötülük, zulüm gibi tutumlardan arındırılmasıdır. Doğru 

Niyet, sonunda pişman olunacak yollara sapmadan zihinde iyi duygular beslemektir.30 

                                                 
27 Tümer, Küçük, Küçük, s. 258. 
28 Tümer, Küçük, Küçük, s. 259. 
29 Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, s. 119; Küçük, Tümer, Küçük, s. 259. 
30 Tümer, Küçük, Küçük,  s. 259. 
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1.1.3.5. Nirvana 

Sanskritçe bir kelime olan Nirvana, sönmek, sakinleşmek anlamına gelir.31 

Budizm de bu kelime ile aşkın (transcendantal) bir hal belirtilir. Bu hale ulaşmanın yolu 

fenomenlerin dünyasından tam olarak ayrılmaktır.32 Bu ayrılma iki şekilde olabilir. 

Birincisi; kişi yaşarken benliğini yok ederek aydınlığa ulaşmalıdır. İkincisi ise; kişinin 

ölerek ulaştığı sondur.33 Bu durumda Buddizm’de kurtuluşa ermek için bu dünya 

varlığından çıkıp diğer hayata girmeye gerek yoktur. Nirvana bu hayatta da erişilip 

kemalinden yararlanılacak olan bir saadet halidir. Bu kemale erenlerde sönmesi gereken 

şeylerin yani istek, ihtiras, kin, korku ve ümidin sönmesi halidir.34 Bu ise gelip geçici 

olmayan sürekli bir haldir. Buddist kutsal yazılarında bu hal bazen, “ karşı sahil”, 

“ fırtınalı denizdeki sakin ada”, “ serin mağara” gibi sembolik ifadelerle anlatılmış, bazen 

de “ ölümsüzlük”, “ samsara çarkından ebedi kurtuluş” ve “ sonsuz barış ve mutluluk” 

olarak tanımlanmıştır. Ancak onun “ kelimelerle tanımlanamayan sadece tecrübe 

edilebilecek mutlak kurtuluş hali” şeklindeki tanımı daha yaygındır.35 

1.1.3.6. Buddizm’in Kutsal Kitapları 

Buddizm’e ait kutsal literatür ilk dönemlerde sözlü olarak nakledilmiştir. 

Budda’nın ölümünden sonra keşişler tarafından kayda geçirilme süreci başlamıştır. 

Günümüze kadar birçok dil ve lehçede kutsal kitaplar ortaya çıkmıştır. Biz burada en 

sahih kabul edilen ve Pali Kanonu ya da Tripitaka-Üç Sepet (M.Ö. 350-90) olarak 

isimlendirilen kitaplar hakkında kısa bilgi vereceğiz.36 

Tripitaka (Üç Sepet), Vinaya-Pitaka, Sutta Pitaka ve Abhidhamma Pitaka olarak 

üçe ayrılır. 

1.Vinaya Pitaka (Disiplin Sepeti): Sangha ve keşişler ile ilgili usul ve kaideleri 

içerir. Keşiş olanlar ve olmayanlar ile ilgili hususlar, keşiş ve rahibelerin uyması 

                                                 
31 Yitik, Budizm, s. 324. 
32 Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, s. 559. 
33 Tümer, Küçük, Küçük,  s. 259. 
34 Ömer Hilmi Budda, Dinler Tarihi, Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı, Istanbul 1935,  s. 300. 
35 Yitik, Budizm, s. 324. 
36 Yitik, Budizm, s. 315; Ayrıca bu kitaplarla ilgili daha geniş bilgi için bakınız Korhan Kaya, 
Buddhistlerin Kutsal Kitapları. 
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gereken kurallar, ayinler, vaazlar, beslenme kuralları ve giyinme şekilleri gibi 

konulardan oluşan 227 kuralı ele alır.37 

2.Sutta Pitaka (Vaazlar Sepeti): Buddist öğretilerle ilgili olarak Budda ile 

öğrencileri arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır.38 

3.Abhidhamma Pitaka (En Üstün Doktrin Sepeti): Buddizm’in temel öğretileri 

ile ilgili felsefi açıklamaları ve psikolojik yorumları içerir.39 

1.1.4. Buddist Mezhepleri 

Buddizm’de Hinayana ve Mahayana olmak üzere iki temel mezhep vardır. İlk 

olarak ne zaman ortaya çıktıkları belli olmasa da40 Budda’dan sonra yapılan dördüncü 

konsilden sonra doğdukları da kabul edilir.41 

1.1.4.1. Mahayana Buddizmi (Büyük Araç) 

Mahayana Buddizmi, m.ö. ikinci yüz yıldan m.s. ikinci yüz yıla kadar uzanan dört 

yüz yıllık bir dönemde Sanskritçe metinlerin ışığında oluşmuştur. Theravada 

geleneğinde kendi başına aydınlanmayı hedefleyen Arhat yerine, Bodhisatva 

konmuştur. Bodhisatvalar başkalarının acılarını dindirmek için kendi Budalığını 

ertelemeye yemin etmiş kişilerdir. Mahayana Buddizmi Nirvanaya ulaşmayı ana hedef 

olmaktan çıkartmıştır. Çünkü ona ulaşmak oldukça zordur. Böylece Mahayana okulları 

daha geniş bir dünya görüşü geliştirmişlerdir. Ayrıca Samsara (tenasüh çarkı) ve 

Nirvanayı birbirine yaklaştıran bir felsefeye sahiptir.42  Mahayana Buddizmi Çin, Kore 

ve Japonya’da yayılmıştır. Eklektik bir teoloji, bilgi felsefesine sahip olduğu için yerli 

kültür ve dinlerle kolayca kaynaşmıştır.43 

                                                 
37 Tümer, Küçük, Küçük, s. 264; Kaya, s. 37. 
38 Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, s. 125; Kaya, s. 49. 
39 Tümer, Küçük, Küçük,  s. 265; Kaya, s. 161. 
40 Yitik, Budizm, s. 337. 
41 Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, s. 120. 
42 Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, s. 120. 
43 Kogen Mizuno, Essentials of Buddhism, Transleted by Gaynor Sekimori, Kosei Publishing Co., Tokyo 
1996, s. 172; Şevket Yavuz, Günümüzdeki Budist Mezhepleri, Yaşayan Dünya Dinleri, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007, s. 342. 
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1.1.4.2. Hinayana Buddizmi (Küçük Araç) 

Günümüzde Buddizm’in Hinayana Buddizmi adı altında yaşayan en önemli kolu 

Theravada’dır.  Sri Lanka, Myanmar, Tayland ve Kamboçya’da yaşamaktadır. 

Hinayana mezhebi eksiksiz ve mükemmel bir Buddist felsefesini temsil ettiğini, 

Buddizm’in safiyetini koruduğunu savunmaktadır. Theravada ekolü cemaat için gerekli 

olan meditasyon tekniklerini ve ayinleri, kişiyi arhatlığa götüren kademeleri tafsilatlı 

olarak belirtir. Küçük Araç anlamına gelen Hinayana ismi, kendini Büyük Araç olarak 

gören Mahayana mezhebi tarafından verilmiştir.44 

Buddist mezhepler hakkında bu kısa ve genel bilgileri verdikten sonra Zen 

Buddizmi ve Shaolin Tapınağını ele alacağız. 

1.2. ZEN BUDDİZMİ VE SHAOLİN TAPINAĞI 

Genel olarak Buddizm’i inceledikten sonra ana konumuzun unsurlarına geçiyoruz. 

Zen Buddizmi ve Shaolin Tapınakları hakkında ayrı ayrı bilgiler verdikten sonra 

aralarındaki ilişkiyi ele alacağız. 

1.2.1. Zen Buddizmi 

Zen kelimesi, Çince “ Ch'an” kelimesinin Japonca telaffuz şeklidir. Ch'an kelimesi 

de Sanskritçe dhyâna kelimesinden gelmektedir.45 Dhyâna kelimesinin Sanskritçedeki 

anlamı ise meditasyon, murakabe, iç dalınç ve toplanış, yani konsantrasyondur46. Zen 

Buddizmi ise, kökü Hint Buddizmi’ne uzanan belli bir tür derin düşünme biçimi olarak 

ifade edilebilir.47 

Zen’in anlatılması Zen Buddistlerine göre zordur. Çünkü Zen Buddizmi her 

şeyden önce bir deneyim halidir ve sözlü bir doğası vardır. Bundan dolayı da kitabi 

anlatımla ve bilimsel yaklaşımlarla anlatılamayacağı ileri sürülür. Zen kitaplarında bunu 

anlatmak için kullanılan meşhur bir söz vardır: “ Bilenler konuşmaz; konuşanlar 
                                                 
44 Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, s. 120. 
45 Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, s. 847. 
46 Daisetz Teitaro Suzuki, Hristiyanlık ve Budizm de Mistik Yaşam, Ruh Madde Yayınları, İstanbul 1991, 
s. 123; Heinrich Dumoulin, “ Zen”, Translated from German by James W. Heisig, The Encyclopedia of 
Religion, Volume: 15, Macmillian Publishing Company, New York 1987, s. 568. 
47 Heinrich Dumoulin, “ Ch’an”, The Encyclopedia of Religion, Volume: 3, Macmillian Publishing 
Company, New York 1987, s. 184. 
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bilmez.” Bu açıdan bakıldığında Zen Buddizmi hakkında dışarıdan bilimsel inceleme 

yapması kadar Zen Buddizmi’ne inanan birinin de yazması zordur. Zen, çağdaş Batı 

düşüncesinde hakim olan şekilci sınıflandırmaların hiç birisine uymayan bir yaşam 

görüşü ve yolu olarak nitelendirilir.48 Özellikle Zen Buddizmi’nin büyük modern 

havarisi49 Daisetz Teitaro Suzuki bu konuda çok net olarak Zen’in mantık dışı olduğunu 

iddia eder.50 Buna karşın Zen Buddizmi’nin anlaşılması konusunda insan akıl ve 

mantığının kabul edilmemesi bazı düşünürleri rahatsız etmiş; hatta hayal kırıklığına 

uğratmıştır. Sonuç olarak Zen, Çin düşünce tarihinin ve Çin Buddizmi tarihinin bir 

parçasıdır. Dolayısıyla diğer Çin felsefe okullarının tarihsel ortamı ile ele alındığı gibi 

Zen de tarihsel ortamı ile anlaşılabilir.51 Biz de bu görüşten hareketle Zen Buddizmi’nin 

önce tarihini ele alıp ardından savunduğu görüşleri vereceğiz. 

1.2.1.1. Zen Buddizmi’nin Tarihi Gelişimi 

Zen geleneğinin gelişimine ve çeşitli öğretilerle bu geleneğin nasıl kaynaştığı 

meselesine geçmeden önce Zen okulu ve liderleri üzerine yazılmış kaynakları vermek 

istiyoruz. 

Bu kaynaklar Zen okulunun tarihi gelişimini açıklamada çok büyük karmaşaya 

yol açmaktadır. Okulun geçerli tarihi imajı Kuzey Sung Dönemi’nin (960-1127) Zen 

kronolojisine dayanıyordu. Özellikle Beş Kronik (Çince, Wu-teng lu; Japonca 

Gotoroku) isimli tarihi kayıtlar, Tao-yuan tarafından derlenen otuz ciltlik eserin içinde 

önemli bir yer alan Ching-te ch’uan-teng lu 1004 tarihinden önce bitirilmiş ve 1011 de 

yayınlanmıştır. Zen öğretisinin başlangıcı ile kroniklerin hazırlanması arasında yaklaşık 

beş yüz yıllık bir zaman farkı bulunmaktadır. Sung Dönemi kroniklerinin tarihi önemi 

Zen okulunun ilk zamanları için son derece zayıftır. Bu kroniklerde aşırıya kaçan 

övgüler ise bu tarihi kayıtların itibarını zayıflatmaktadır. Eserin içindeki tarihi bilgileri 

efsanelerden ayırmak oldukça zordur. Mevcut bilginin doğrulanması ve açılımı için 

özellikle Zen okulundan bağımsız olan daha fazla kaynağa başvurulması zorunludur. Lü 

                                                 
48 Alan W. Watts, Zen Yolu Zen Budizm’in İlkeleri, (Çev.: Sena Uğur), Şule Yayınları, İstanbul 1998, s. 
14-15. 
49 Suzuki, Hristiyanlık ve Budizm de Mistik Yaşam, s.7. 
50 D.Teitaro Suzuki, Büyük Kurtuluş Zen Budizme Giriş, (Çev.: Sedat Umran), Ruh Madde Yayınları, 
İstanbul 1980, s. 52-57. 
51 Hu Shih, “ Ch'an Buddhism in China: Its History and Method”,  Philosophy East and West, 3(1), 
University of Hawaii Press, Hawaii 1953, s. 1. 
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(Vinaya) okulu adına Tao-hsüan (667) tarafından hazırlanan ve çok önemli tarihi bir 

doküman olan Hsü kao-seng chuan, Bodhidharma ve onun müridi Huiko’nun 

biyografisini okuyucuya sunmaktadır. Bu eserde aynı zamanda o çağ ile ilgili önemli 

yorumlar da bulunmaktadır. Tao-hsüan’ın tarihi çalışmasını takip eden diğer kaynaklar 

da Sung döneminin başlangıcında görülmektedir. Aradan geçen bu 320 yıllık zaman 

farkı Sung döneminden kalma tarihi kayıtlar dışında geride çok az uygun materyal 

bırakmıştır.52 

Bir başka kaynak olan Lankvatara Ustaları Hakkında Kronikler (Leng-ch’ieh 

shih-tzu chi) 713-741 tarihleri arasında Ching-chüen (638-750) tarafından 

düzenlenmiştir ve bu çalışma bize Kuzey ve Güney okulları arasındaki ayrılık öncesi 

durumla ilgili bilgi vermesi açısından özel bir önemi vardır. Yine kökü Kuzey okuluna 

dayanan aynı dönemlerden kalan ve bize kadar ulaşan bir kronik de Chuan fa-pao 

chi’dir. Hui-neng’in (638-713)  6. Pir Sutrası veya diğer bilinen ismiyle Platform Sutra 

(Liu-tsu ta-shih fa-pao t’an ching) Ta-fan Manastırı’nın kürsüsünde okunurdu, bu sutra 

Çin’deki Zen okulunun tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Her ne kadar bu sutranın 

yazarı ile ilgili sorular yanıtsız kalmış olsa da okulun içinde var olan derecelendirmeyle 

ilgili ilk kaynaktır. Son kitabi kaynak ise Shen-hui’nin özdeyişleridir. Bu kitapların 

yanında,  okulun ilk zamanlarından kalma mezar yazıtları bu dönemin 

netleştirilebilmesi için oldukça büyük katkıda bulunur.53 

Yukarıda söz konusu ettiğimiz kaynaklarda anlatılanlara göre Zen’in başlangıcı 

sözlü kelimeler ve yazılı ifadelerin çok ötesinde bir iletişimle başlamıştır. Bu iletişim, 

Budda’nın Akbaba Dağı’ndaki vaazını dinlemek üzere gelen binlerce kişinin önünde 

olmuştur. Hadise şöyle gerçekleşmiştir: Budda, sözlü olarak vaaz vermek yerine 

kendisinin konuşmasını bekleyen kalabalığın önünde uzun süre sessizce oturur. Sonra 

da eline bir çiçek alır. Bunu yapmaktaki amacı ise kelimelerin canlı organizmanın 

yerine geçemeyeceğini göstermektir. Binlerce kişi içinde bu mesajı sadece 

Mahakshpaya isimli talebesi anlar. Çok kısa bir sürede Mahakshpaya, Budda’nın 

öğretisinin özünü sezinlemiştir. Budda ile karşılıklı bir gülümseme ile ilk düşünce 

                                                 
52 H. Dumoulin,“ Ch’an”, The Encyclopedia of Religion, Volume: 3, s. 185. 
53 H. Dumoulin,“ Ch’an”, The Encyclopedia of Religion, Volume: 3, s. 185. 
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naklini gerçekleştirmişlerdir.54 Bazı farklı anlatımlarda ise Budda mesajını alan 

Mahakshpaya’a elindeki çiçeği vererek uyanışını kabul ettiğini gösterir. Sonuçta 

Mahakshpaya “ Budda’nın ruhunun mührü” olmuştur.55 Bu durum, yazı veya sözle 

aktarılabilecek bir şey olmadığı için de Sutralar da bu konuda bilgi yoktur.56 

Zen Buddizmi bu şekilde zihinden zihine ve üstattan öğrenciye düşünce nakilleri 

ile iletilerek daha sonra tüm Hindistan’a yayılarak devam etmiştir. Böylece bir Zen 

geleneği ortaya çıkmaya başlamıştır.57 Sakyamuni Budda’dan sonra Zen Buddizmi’nin 

Patrikleri vardır. Bunların yirmi sekizincisi Bodhidharma’dır. Bu patrikler şunlar olarak 

kabul edilir: 1.Mahākāśyapa 2.Ānanda 3.Śānavāsa 4.Upagupta 5.Dhrtaka 6.Miccaka 

7.Vasumitra 8.Buddhanandi 9.Buddhamitra 10.Pārśva 11.Punyayaśas  12.Ānabodhi / 

Aśvaghoṣa 13.Kapimala 14.Nāgārjuna 15.Kānadeva 16.Rāhulata 17.Sanghānandi 

18.Sanghayaśas 19.Kumārata 20.Śayata 21.Vasubandhu 22.Manorhita 23.Haklenayaśas 

24.Simhabodhi 25.Vasiasita 26.Punyamitra 27.Prajñātāra 28. Bodhidharma 58 

 Yukarıda aktarmış olduğumuz Hintli patriklere rağmen Zen Buddizmi’nin tarihi, 

Bodhidharma efsanesi ile başlar. Bodhidharma efsanesini ayrı bir başlık altında ele 

alacağımız için burada efsaneyi kısaca vermekle yetineceğiz. Güney Hint’ten brahman 

bir ailenin oğlu ya da kraliyet sarayından bir prens olarak kabul edilen Bodhidharma 

(bazı kaynaklarda Persli/İranlı olarak da bildirilir)’nın yeni ve farklı bir meditasyon 

şeklini Çin’e getirdiği kabul edilir. Çin’de ilk olarak Liang Hanedanlığının kurucusu 

İmparator Wu’nun (502-550) huzuruna çıkar.59  

“ Çeşitli Mahayana sutraları okuyan, şefkat ve diğergamlık gibi Buddist 

erdemlerine inanan iyi ve dindar bir Buddist olan  İmparator Wu,  Bodhidharma’ya 

“Birçok mabet inşa ettik, kutsal metinleri kopye ettik ve keşişlerle rahibeleri 

destekledik. Amellerimiz de nasıl bir fazilet görüyorsunuz?”  diye sorar. Bodhidharma 

“ Hiçbir fazilet görmüyorum. Onlar dünyaya düşkünlüğün izlerini taşıyan değersiz 

amellerdir ki ormandaki gölgelere benzerler. Sadece varmış gibi görünürler. Halbuki 

özden yoksundurlar. Faziletin yegane ve hakiki alameti bilgeliktir; saf, kusursuz ve 
                                                 
54 Smith, s. 288; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Fakülte Kitabevi, Isparta 
2002, s. 220. 
55 Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, s. 847. 
56 Yılmaz, Budist Metafiziği, s. 155. 
57 Smith, s. 288. 
58 http://en.wikipedia.org/wiki/Lineage_%28Buddhism%29 (22.06.2013) 
59 Joseph Edkins, Chinese Buddhism A Volume of Sketches, Historical, Descriptive and Critical, 
Forgetten Books 2012, s. 101. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lineage_%28Buddhism%29
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esrarengizdir. Maddi amelle kazanılmaz.” diye cevap verir. Gayretlerinin 

aşağılandığını düşünüp şaşıran imparator tekrar sorar: “Sutralar da çoğu zaman en 

yüksek ve en kutsal gerçekten söz ediliyor, peki nedir bu, değerli üstadım ?” 

Bodhidharma şu karşılığı verir: “Şu engin boşlukta kutsal hiçbir şey yoktur. ” 

Hükümdar öfkeyle sorar: “Peki, eğer en yüksek gerçeğin sonsuz boşluğunda ne kutsal, 

ne de yüce bir şey yoksa karşımda duran siz kimsiniz?” Bodhidharma: “Bilmiyorum 

majeste!” diye cevap verir.60 

O, alışılmış Buddist dini uygulamaların, Budda adına manastırların dikilmesinin, 

Sutraların ezberlenip okunmasının ve sevap kazanmak adına yapılan bütün bu tip 

amellerin ne kadar gereksiz olduğunu dosdoğru bir şekilde İmparator Wu’ya anlatmıştır. 

İmparatoru tarafından anlaşılmayan Bodhidharma imparator’un huzurundan kovulur. 

Daha sonra bir kamış üzerinde Yangtze nehrinin karşı kıyısına geçer. (Bk. Fotoğraf 1) 

Ardından Shaolin mabedinin dehlizinde duvara karşı dokuz yıl meditasyon 

pozisyonunda oturur, bu uzun sürede bacakları iş görmez hale gelir. Oradayken Hui-k’o 

(487-593) ismindeki ilk müridini kazanır. Hui-k’o kollarından birini kesip kendisine 

sunarak niyetinin ciddiyetini kanıtlar. Zen geleneği bu efsane ile zengin bir şekilde 

süslenmiştir.61 

Bodhidharma, Huiko'ya ne istediğini sorar. Huiko: "Ruhum gerçekten de bir hayli 

huzursuz. Lütfen onu teskin edin." der. Bodhidharma:"Ruhunu buraya getirebilirsen, 

ben onu senin yerine pasifleştiririm." diye cevap verir. Huiko:"Onu yıllardır arıyorum 

ama henüz en ufak bir izine bile rastlamadım" der. Bodhidharma ufak bir gülümseme ile 

"Senin ruhun, işte şimdi ve burada bir kereliğine ve sonsuza kadar pasifize edildi" der. 

Böylece Huiko aydınlanmaya ulaşır.
62 

Bodhidharma, ölmeden önce ilk müritleri arasından Hui-k’o’yu yerine patrik 

olarak seçer. Cübbesini ve kasesini ve Lankavatara Sutrası’nın çevirisini Hui-k’o’ya 

emanet eder. Böylece Huiko, Bodhidharma ile başlayan Zen geleneğinin ilk Çinli 

                                                 
60 Edkins, Chinese Buddhism A Volume of Sketches, Historical, Descriptive and Critical, s. 101; Suzuki, 
Hristiyanlık ve Budizm de Mistik Yaşam, s. 23; David Chow – Richard Spangler, Kungfu 1 Tarih, Felsefe 
ve Teknik, (Çev.: Suat Ertüzün), Okyanus Yayınları, İstanbul 2006, s. 23.  
61 H. Dumoulin,“Ch’an”, The Encyclopedia of Religion, Volume: 3, s. 186. 
62 Smith, s. 290;  Meir Shahar, The Shaolin Monastery History, Religion and the Chinese Martial Arts, 
University of Hawai‘i Pres, Honolulu 2008, s. 13; Fritjof Capra, Fiziğin Taosu, (Çev.: Kaan H. Ökten), 
Arıtan, İstanbul 1991, s. 62. 
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temsilcisi olur. Artık Zen patrikliği Hintlilerden Çinlilere geçmiştir.63 Çin’in Zen 

Buddizmi tarihinde ittifak edilen patrikleri ise şunlardır: 1.Bodhidharma 2.Huiko 

3.Sengtsan 4.Taohsin 5.Hungjen.64 

Zen Buddizmi beşinci patrik Hungjen’den sonra Kuzey ve Güney olarak ikiye 

ayrılmıştır. Beşinci patrik Hungjen’in müritlerinden Shen Hsiu’nun (605?-706) altıncı 

patrik olduğunu kabul edenler Kuzey Okulu adı ile anılır.65 Buna karşı altıncı patriğin 

Hui Neng (638-713) olduğunu savunanlar ise Güney Okulunu teşkil etmişlerdir.66 Zen 

Buddizmi’nin iki ana okula ayrılmasının ikinci bir nedeni daha vardır. Kuzey okulunun 

patriği Shen Hsiu’na göre aydınlanmaya ulaşmak, arınma ve zorlayıcı pratikler 

sonucunda tedrici bir süreçle mümkündür. Ancak güney okulunun patriği Hui neng ise 

bu fikre katılmaz. O’na göre tüm canlılar zaten Budda doğasının parçaları ise arınmaya 

ihtiyaç yoktur. Ayrıca aydınlanma tedrici bir süreç sonunda değil aniden gerçekleşen bir 

durumdur.67  Bu görüşe “ tam aydınlanma doktrini” adı verilir.68 “ Güneyin aniliği ve 

Kuzeyin yavaşlığı” Zen Buddizmi tarihinde bu iki okulun farkını anlatan bir özdeyiş 

haline gelmiştir.69 Ancak bu iki farklı ekolden Güney Okulu daha etkili ve kalıcı 

olmuştur. Güney okulun patriği Hui Neng, Çin Zeni öğretisinin günümüze ulaşan 

anlayışının başlatıcısı olarak kabul edilir.70 Kendisi Zen Buddizmi’nin doktriner 

esaslarını belirlemiştir. Görüşlerini benimseyen Buddistler tapınaklarına ve evlerine 

meditasyon bölümleri eklemeye başlamışlardır.71 

Hui-neng’in ölümünden sonra, Buddizm Çin imparatoru Wu-Tsung (845)un 

saltanatı zamanında şiddetli bir tepki ile karşılaşmıştır. 4000 mabede el konulmuş veya 

tahrip edilmiş, 250.000 kadar erkek ve kadın keşiş tekrar dünyevi hayata 

döndürülmüştür.
72 Buddizm’e baskılar yapıldığı bu dönem Çin Zen hareketi için yaratıcı 

                                                 
63 Red Pine, Bodhidharma’nın  Zen Öğretisi, (Çev.: Nur Yener), Okyanus Yayınları, İstanbul 2003, a.g.e., 
s. 14. 
64 Heinrich Dumoulin, Zen Buddhism: A History India and China Volume 1, Translated James Heisig and 
Paul Knitter,  World Wisdom, Canada 2005, s. 98. 
65 H. Dumoulin,“Ch’an”, The Encyclopedia of Religion, Volume: 3, s. 187. 
66 Smith, s. 291. 
67 Smith, s. 291; Shih, s. 3. 
68 Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, s. 848. 
69 H. Dumoulin,“Ch’an”, The Encyclopedia of Religion, Volume: 3, s. 187. 
70 Watts, s. 122. 
71 Yavuz, s. 349; Tümer, Küçük, Küçük,  s. 238. 
72 Tümer, Küçük, Küçük,  s. 239. 
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bir dönem olmuştur. “ Üstatların sözleri”, “ Tarihler ve Koah koleksiyonları” hep bu 

dönemde yazılmıştır.73 

Zen Buddizmi günümüze kadar gerek manastırlardaki keşişlerin yaşadığı elit dini 

gerekse Taoist, Konfüçyanist ve Buddist unsurların halk mitosları ile harmanlandığı 

senkretik halk dini olarak varlığını sürdürmüştür. 20. yüzyılın ilk yarısında Tai Hsü’nün 

(ö.1947) yeni yaklaşımları ile canlanmışsa da Mao dönemi ile birlikte yeniden 

gerilemiştir. Komünist sistem Çin’deki dini faaliyetleri engellemiş, tüm Buddist 

kurumların vakıf ve mülklerine el konulmuştur.74 

Çin’de ki Chan ekolü Japonya’da Zen Buddzimi adını almış ve tüm dünyada 

tanınır hale gelmiştir. Zen Buddizmi Japon sanat, edebiyat ve estetiğini derinden 

şekillendirmiştir. Ayrıca Judo ve Kendo gibi savaş sanatlarında bahçe düzeni 

tekniklerinde, çay merasimi gibi sanat ve teknik alanlarda oldukça belirleyici bir role 

sahiptir. Halkın hayatındaki bu düzen ve uyum ideali manastırlarda da temizlik, 

sessizlik, disiplin ve çalışma şeklinde kendini gösterir. Buna bağlı olarak Zen keşişleri 

toplumda çalışmayan kişiler olarak değil, meditasyon, el sanatları ve zanaatla uğraşan 

bir kesim olarak görülür. 75 

Konu sınırını aşmamak için Zen Buddizmi tarihini uzun olarak ele almak yerine 

ilgili kısımları detaylandırmış olduk. Burada yukarıda vermiş olduğumuz bazı bilgilerin 

kritiğini yapmak istiyoruz. Çalışmamızın ana konusu olan Zen Buddizmi ve Shaolin 

kung fusu ilişkisi açısından Zen geleneğinin ortaya çıkış sürecinin net olarak ortaya 

konulması gerektiğini düşünüyoruz. Zen Buddizmi geleneğinin kendi anlatımına göre 

Bodhidharma ile Hindistan’dan Çine gelmiş olduğunu belirtmiştik. Ayrıca Budda’ya 

kadar uzanan ve Zen kaynaklarının kabul ettikleri patrikler zincirini de yukarıda 

vermiştik. Ancak bu patrikler zincirinden oluşan Dhyana okuluna Hint Buddizmi 

içersinde hiç rastlanmamıştır.76Bu fikri savunanlardan Whalen Lai  “ Çin’de Buddizm: 

Tarihi Bir Araştırma” adlı makalesinde Bodhidharma’nın kendisinin ve ona kadar 

ulaşan patrikler zincirinin ilk kaynaklarda yer almadığını ancak ezoterik Zen 

                                                 
73 Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, s. 848. 
74 Yavuz, s. 349. 
75 Yavuz, s. 352. 
76 Watts, s.108. 
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geleneğinin gizli iletiminde bulunduğunu ifade eder. Böylece de Zen geleneğinin kendi 

efsanelerinden oluştuğunu savunur.77 

Ayırıca Zen Buddizmi’nin ayrıcı vasfını “ ani uyanış” fikri olarak kabul edecek 

olursak bu görüş temsilcilerinin Hint Budizmi’nde de var olduğu bilinmektedir. Ancak 

ayrı bir ekol haline geldiğine ait kaynaklarda bilgi yoktur.78 Bunun yanında 

Bodhidharma’nın yaşadığı iddia edilen dönemlerde Chan shih denilen birçok Buddist 

meditasyon ustası Çin’de bulunmaktadır.  Bunlardan tarihi kişilik olarak daha net olan 

Seng Chao (384-4149) ve Tao Sheng’i (360-434) Zen Buddizmi’nin öncüleri olarak da 

görenler vardır.79 Ayrıca Bodhidharma efsanesinden bir başka şüphe nedeni de Zen 

Buddizmi’nin Hint orijininden çok Çin tarzında olmasıdır. Zen Buddizmi’ndeki Çin 

tarzının nedenlerini aşağıda ele alacağız.80 

Zen Buddizmi’ne ait patriklerin Hint bölümünde olduğu gibi Çin kısmında da bazı 

sıkıntılar vardır. Öncelikle Zen Buddizmi Çine getirdiği iddia edilen Bodhidharma 

konusunda şüpheler vardır. Bağımsız tarihi kaynaklar tarafından hayatı ve kendisine 

atfedilen şeyleri doğrulayamıyoruz. Bodhidharma’dan bahseden ilk eserleri kendisinin 

hayatını ele aldığımız bölümde ele alıp inceledik. Ama genel olarak çağdaş 

araştırmacılar Bodhidharma konusunda oldukça şüphecidirler. Hatta kesin olarak 

yaşamadığını iddia edenler bile vardır.  Bu fikri savunanlardan biri de Amerikalı 

Buddist Ruth Fuller Sasaki’dir.  Kendisi “ Bugün oldukça açık bir şekilde biliyoruz ki, 

Çin’deki Zen okulunun kökeni Hintli bir öğretmene uzanmaz ve bu okulun birçok kökü 

Çin’in kendi içinde yer alan düşüncelerin derinlerinde yatmaktadır” demektedir.81 

H.Dumolin’in de bu konudaki görüşü kayda değerdir. Efsanedeki Bodhidharma’nın 

gerçek olduğuna dair sağlam tarihsel kanıtların olmadığını iddia eder. Ama bu tür 

efsanelerin sadece dini kaygılar taşımadığını aynı zamanda sanatsal hayal gücünün eseri 

olduğunu belirtir. Benzer efsanelerde olduğu gibi Bodhidharma efsanesinde de aynı 

şeye dikkatimizi çeker: yeni ve beklenmedik bir şeyle ilişkilendirilmek.82 Bu tespite 

uygun olarak efsanelere göre, Bodhidharma sadece Zen Buddizmi’nin Çin’deki ilk 

                                                 
77 http://www.thezensite.com/ZenEssays/HistoricalZen/Buddhism_in_China.pdf (12.07.2013) 
78 Watts, s. 108. 
79 H. Dumoulin, “Ch’an”, The Encyclopedia of Religion, Volume: 3, s. 186. 
80 Watts, s. 116. 
81 H. Dumoulin, “Ch’an”, The Encyclopedia of Religion, Volume: 3, s. 186. 
82 H. Dumoulin, Zen Buddhism: A History India and China Volume 1, Translated James HEISIG and 
Paul Knitter,  World Wisdom, Canada 2005,  s. 86. 
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patriği değildir. Kendisi Shaolin Tapınağında yapılan kung fu sporunun da ilk 

hocasıdır.83 

Zen Buddizmi’nin Bodhidharma tarafından Çine getirildiği iddiasındaki 

problemleri yukarıda dile getirmeye çalıştık. Şimdi de Zen Buddizmi’nin ortaya çıkış ve 

gelişmesi ile ilgili bağımsız araştırmacıların daha çok tercih ve kabul ettikleri görüşü 

sunmak istiyoruz.  Tarihi kaynaklar Buddizmi’nin Çin’e Bodhidharma’dan yüz yıllarca 

önce girdiğini göstermektedir. Bunun bir göstergesi Çin’de Han Dönemi’nin (M.Ö 206-

M.S 220) sonlarında Buddist tanrı heykellerinin ortaya çıkmaya başlamasıdır.84 

Efsaneye göre Han İmparatoru Ming Ti’nin gördüğü bir rüya ile ilk Buddist keşişler ve 

dolayısı ile Buddizm Çin’e girmiştir. Bu ilk gelen keşişler için yapıldığı iddia edilen 

Loyang şehrindeki Beyaz At Tapınağı (White Horse Temple) günümüzde hala 

ayaktadır.85 Yine Buddist bir topluluğun, Çin’in Kiangsu eyaletinin kuzey bölgesinde 

65 yılında kraliyet himayesinde yaşadıkları bilinmektedir. Brahmanların baskılarından 

kaçan Buddist keşişler deniz ve kara yolu ile Hindistan’dan Çin’e gelmişlerdir.86 

Buddizm, Çin’e ilk girdiği bu dönemlerde daha çok dışarıdan gelen yabancılar ve 

alt sosyal tabakadakiler tarafından inanılan bir din görünümündedir.  Ancak Buddizm 

2.asrın ortalarında hanedan ve entelektüel elitler tarafından kabul görmeye 

başlamıştır.87Ancak Buddizm Çin’de yayılırken Hint orijinalliğini yitirmeye başlamıştır. 

Çin medeniyeti Buddizm ile ilk karşılaştığında en az iki bin yıllık bir geçmişe sahiptir. 

Bu yeni inanç sistemi, Çin zihniyetine uydurulmadan içine kabul edilemeyeceği sağlam 

bir kültürle karşılaşmıştır.88 Bir araştırmacının benzetmesine göre “ Çin, Buddizm’i 

sindirmeden yutmak istemedi.”89 Pragmatik Çin mantalitesi, Hint Buddizmi’nin pratik 

yönlerine odaklanmış ve onları “ Ch'an-Zen” adı altında çok özel bir ruhanî disiplin 

haline getirmiştir.90 Buddist fikirleri Çinceye tercüme etmek için Taoist deyimler 

                                                 
83 Pine, s. 11; Chow – Spangler, s. 26; Bernard Faure, Bodhidharma, The Encyclopedia of Religion, 
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kullanılmıştır.91 Bu tercümelere öncülük eden en önemli kişi Hint Keşişi Kumaraji’dir.92 

Kendisi, Kutsang ve Chang’da 384 ve 413 yılları arasında Sutraları Çinceye çevirmiştir. 

Bu çevirme işindeki en önemli yardımcısı ise aynı zamanda kendisinin öğrencisi olan 

Seng chao’dur. Seng Chao ise Buddizm’i kabul etmeden önce Konfüçyanist ve Taoist 

metinlerin nüshalarını çoğaltan bir keşiştir.93 Taoist bilgin ve din adamlarının bu desteği 

ile Hint Buddizmi’nde temellenen bu yeni dinin ana prensipleri Taoist terminoloji ile 

karışmıştır. Böylece Çin sosyokültürel yapısına uygun bir hale gelmiştir.94 Nitekim bu 

duruma karşı çıkan Buddist keşişler de vardır. Keşiş Dao’an (312-385), bu dönemde 

yapılan tercümelerde orijinal Buddist kelimeler yerine bazı Taoist terimlerin 

kullanılmasını eleştirmiştir.95 

Buraya kadar aktarmaya çalıştığımız bilgilerden anlaşıldığı üzere Zen Buddizmi, 

Bodhidharma adlı Hintli keşişin Çin’e getirmesi sonucu bir anda ortaya çıkmış değildir. 

Aksine, Mahayana Buddizmi ile uzun bir zaman dilimi içerisinde Taosit klasiklerle 

beraber Konfüçyüsçü görüşlerin de karışması sonucu ortaya çıkan bir gelenektir.96 Bu 

durum Çin kültürü açısından çok normal bir durumdur. Çin nüfusunun büyük kısmı tek 

başına hiçbir dine bağlı kalmayıp hem Konfüçyüsçülüğü hem Taoizm’i hem de 

Buddizmi benimsemektedir. “ Üç din uyum içindedir” ve “ üç sistem aslında tektir” 

anlayışı yaygın bir kanaattir. Konfüçyüsçüler “ farklı istikametlerin çatışmaya 

girmeksizin izlenebileceğini” ifade etmişlerdir. Benzer şekilde Taoistler de “ Tao’nun 

biri, ikiyi, üçü yarattığına” ama “ bilginin biri bağrına bastığına” ve Tao sahibi kişinin 

“ aynı anda iki yönü birden izleyebileceğine” inanırlar. Böyle bir kültür ortamında Hint 

Buddizmi, içine katılan Çin felsefesi ile Zen (Chan) Buddizmi’ne dönüşmüştür.
97 

Bu süreçlerden geçerek ortaya çıkan Zen Buddizmi’nin ne olduğu günümüzde 

tartışılan bir konudur. Zen bir din ya da felsefe midir sorusuna D.T. Suzuki şu cevabı 

vermektedir: “  Zen’de tüm doğu felsefesinin kristalize biçimini buluruz, ancak bundan 

felsefe teriminin alışılagelmiş uygulamalarını bulabileceğimiz anlamı çıkmamalı. 

                                                 
91 Tümer, Küçük, Küçük,  s. 237. 
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Kuşkusuz Zen, mantık ve analiz üzerine kurulu bir sistem olmak yerine, eğer bir şey ise 

o da mantığın tam karşıtı olması… Bu doğrultuda Zen’de kutsal kitaplar, dogmatik 

ilkeler veya sembolik formüller yerine geçen simgeler de bulunmaz. Bana Zen ne öğretir 

diye sorulursa, kısaca Zen’in hiçbir şey öğretmeyeceğini söylerim. Zen’in öğretisi 

içinde eğer bir şeyler varsa, oda kişinin kendi benliğinden açığa çıkar… Zen din midir? 

Terimin güncel kullanımına dayalı anlamıyla ele alınırsa değildir. Zen’in tapacağı bir 

tanrısı yanında, dinsel töreni de bulunmaz. Geleceğin barınılacak bir yer olmaması 

nedeniyle ölüm de amaçlanmaz… Zen kendini tüm dogmatik dini zorunluluk ve 

sorumluluklardan arındırır. Zen’de Tanrı yoktur demek Tanrı’nın varlığını inkar demek 

değildir. Zen’i ne inkar ne de kabulcülük ilgilendirir…” 98 

Zen, bugün anladığımız anlamda din ya da felsefe değildir. Bu nedenle kişiyi 

aydınlanmaya götürürken bilinen yolların dışında hareket eder.  Zen kendisini 

anlayabilen kişiye bir anda aydınlanmayı gösterebilir. Anlayan kişi için bir söz bile 

yeterli olur. Ancak araya kitaplar ya da uzun konuşmalar ve izahlar girerse kişi Zen’den 

uzaklaşır. Kişi Zen’i kendi iç dünyasında arayarak bulabilir.99 Anlatılmak istenen şey 

sözle anlatılmayabilir. Bunun yerine işaret ya da şifahi olmayan iletişim yolları ile 

aktarılabilir.100 Çünkü Zen pratik yaşama aittir. Zen’in ne olduğunu göstermek isteyen 

bir Zen üstadı, bir parmağını havaya kaldırmıştır. Bir başka üstat bir top atmış bir diğeri 

de Zen’in ne olduğunu soran kişinin suratına tokat vurmuştur. Tüm bunlarla verilmek 

istenen mesaj Zen’in kavramsallığı reddedip sadece hayatın canlı gerçekleri ile 

uğraştığıdır. Bir parmağın havaya kaldırılması günlük hayatımızda alışılmış bir şeydir. 

Ancak Zen bakışı ile bu harekette yaratıcı bir hayatiyet vardır. Zen bu gerçeği bizim 

gelenekler ve kavramlarla kuşatılmış hayatımız içinde gösterebilecek bir yoldur.101 

Zen Buddizmi’nin bu tarihi gelişim ve oluşum bilgilerinden sonra bu dine ait 

önemli temel kavramları vereceğiz. 
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25 
 

1.2.1.2. Zen Buddizmi’nde Aydınlanma 

Zen Buddizmi’nin aydınlanma ile ulaşmak istediği hedef, “ Budda Hakikatidir”. 

Bu hakikat bilgiye dayanmaz ve tüm zihni fonksiyonların üzerinde, mantıki faaliyetlerin 

durduğu anda ortaya çıkan manevi aydınlanmadır.102 Bu aydınlanmanın ise Sutralar 

tarafından nakledilmediğini bunun yerine üstattan öğrenciye aktarıldığını savunur.103 

Ama Zen’deki uyanışın bu aktarılması daima dolaysız bir aktarımdır. Bu aktarım 

geleneksel bir dörtlükte şöyle ifade edilir: 

“Kutsal yazıtların dışında kalan özel bir gelenek; 

Harflerden ve kelimelerden tamamen bağımsız; 

Doğrudan insanoğlunun kalbinin işaret edildiği yerde; 

Kişinin kendi doğasını görmesi ve Buddalığa ulaşması.”104 

Zen’in bu aydınlanma şekli, diğer Buddist ekollerden farklıdır. Çünkü yukarıdaki 

dörtlükte anlatıldığı şekli ile tüm manastır pratikleri ve doktrinlerine karşıdır. Biraz 

daha açacak olursak normal Buddist uygulamalar olan felsefe dersleri, Sutraların ve 

bunların açıklamalarının sürekli olarak okunması, bağlılık yeminleri ve iyi işlerde 

bulunulması için yapılan baskıları reddeder. Çünkü bu ve benzeri bilinen uygulamaların 

müridi aydınlanmaya götürecek yolu göstermek yerine engel olacağı 

düşünülmektedir.105 

Kişinin bu Buddalığa ulaşması “ ani aydınlanma” olarak ifade edilen haldir. İçsel 

potansiyeller, sıradan bilincin sahasına bu etapta girerler ve tüm şüphelerle sorunlar da 

bir anda kişiden uzaklaşırlar. Aydınlanmış kişi dünya işlerine katılmaya bu noktaya 

ulaştıktan sonra da devam edebilir. Ama artık onun tam olarak bu dünyadan biri olduğu 

da söylenemez. O, doğumun, ölümün, zaman ve mekanın ötesindeki ebedi bir şimdiki 

anın içinde yaşar.106 

Buddizm de aydınlanmaya ulaşan ideal kişiler Mahayanistlere ve Hinayanistlere 

göre değişmektedir. Hinayanistlere göre ideal kişi Arhat; Mahayanistlere göre 

Boddhisattva’dır.  Arhat, nirvanaya ulaşmış ve böylece bütün dünyevi kaygılardan 

                                                 
102 Yavuz, s. 349. 
103 Watts, s.110. 
104 H. Dumoulin a.g.e., s. 184. 
105 Smith, s. 289; Chan,  s.443. 
106 Smith, s. 296. 
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kurtulmuş kimsedir. Hinayanistlere göre bu seviyeye ancak kendini keşişliğe adayanlar 

ulaşabilir.107 Bu aydınlanmada nihai amaç bireysel kurtuluştur.108 Mahayanistler ise bu 

konuda daha farklı bir görüşe sahiptir. Boddhisattva,  yalnız kendisi için kurtuluşunu 

aramayıp, sevgi ve bilgelik erdemiyle ıstırap çeken kişilerin de kurtuluşa ulaşmasına 

çalışan ve bunun için nirvanaya girmekten kaçınan kişidir. Yani kurtuluş hedefi bireysel 

değil evrenseldir.109 Bodhidharma efsanesinin bu anlayışa uygun olarak şekillendiğini 

görüyoruz. Bodhidharma aydınlağa ulaşan bir kişi olarak ölümünün ardından tekrar 

dünyaya dönmüş ve aydınlanmayı başka insanlara ulaştırmak için yollara düşmüştür.
110 

1.2.1.3. Meditasyon 

Zen kelimesinin de işaret ettiği gibi, meditasyon Zen Buddizmi’nin temel 

özelliklerindendir.111Meditasyon, Sanskritçe Dhyana demektir. Dhyana algılamak, 

üzerine düşünmek, ruhu bir şeye yöneltmek anlamına gelen dhi kökünden türemiştir. 

Dhyana terim olarak ise “ ruh yüreğini” toplamak, düşünceleri doğru yoldan 

saptırmamak veya ruh yüreği tek bir objeye konsantre etmektir.112 Meditasyonda, bilinç 

belirli bir nesne üzerinde yoğunlaştırılarak o nesnenin imgesinin zihinde 

canlandırılmasına çalışılır. Bu uygulamada en çok kullanılan araçlar kırmızı killi 

topraktan yapılmış, yirmi-yirmi beş santim çapında yassı bir teker, bir su birikintisi, ateş 

ya da bir duvar yarığından görülen hava gibi şeylerdir. Meditasyonun konusu olan 

nesneye uzun süre bakılarak gözler kapatılır ve zihinde o nesnenin bir eş imgesi belirir. 

Önceleri o nesne tüm ayrıntıları ile kusurları, eksikleri ile zihinde canlanır; ancak 

uygulama sürdürüldükçe zihninde tüm kusurlardan arınmış, tümü ile ruhsal ve yetkin 

bir imge canlanır. Meditasyondaki hedefte işte bu ruhsal yetkin imgenin oluşmasını 

sağlamaktır.113  Bu sağlandıktan sonra zihin meditasyon ile eğitilebilir. Çünkü 

eğitilmemiş zihin sürekli daldan dala atlayan maymunlar gibidir. Durmadan konudan 

konuya atlar; bir türlü sonu gelmeyen arzular, nefretler ve hayaller onu her zaman 

                                                 
107 Kemal Polat, Katolik Hıristiyanlıkta Azizlik ve Azizler, Salkım Söğüt Yayınları, Erzurum 2008, s. 28. 
108 A.İhsan Yitik, Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancının Tenasüh İnancıyla İlişkisi, Ruh Madde 
Yayınları, İstanbul 1996, s. 87. 
109 Tümer, Küçük, Küçük, s. 278. 
110 Edkins, Chinese Buddhism A Volume of Sketches, Historical, Descriptive and Critical, s. 103. 
111 Chan,  s. 443; Yavuz, s. 349. 
112 Suzuki, Hristiyanlık ve Budizm de Mistik Yaşam, s. 92. 
113 Yılmaz, s.142; Winston L. King, Meditation, The Encyclopedia of Religion, Volume: 9, Macmillian 
Publishing Company, New York 1987, s. 328. 
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meşgul eder. Zihin zaman zaman bunların farkına varır ve bu durumdan rahatsızlık 

duyar. Ancak bu haldeki bir zihinle aydınlanmaya ulaşmak mümkün değildir. 

Meditasyon bu nedenle çok önemlidir.114 

Buddizm’in uzun tarihi süreci içerisinde meditasyon, değişmez temel 

özelliklerinden biri olmuştur. Buddist otoriteler her fırsatta Buddizm’in ancak 

meditasyonla bilinip yaşanabileceğini ve Nirvanaya onunla ulaşılacağını 

vurgulamışlardır.115 En başta Budda Sakyamuni altı yıl ve Bodhidharma ise dokuz yıl 

meditasyon yapmıştır.116 

Zen Buddizmi bu konuda da farklı bir bakış açısına sahiptir. Meditasyon, Çin’de 

Taoistlerin sonsuz hayat arayışında çok eskiden beri yaptıkları bir uygulamadır. Zen’in 

getirdiği meditasyon anlayışı ise “ devrimci manada bir meditasyon” olarak 

nitelendirilir. Çünkü Buddizm Çin’e geldiğinde Çinliler Hindu Meditasyon anlayışını 

değiştirmişlerdir. Buddist meditasyonundaki çevre ile alakayı kesip duyuları bastırarak 

yüce gerçeğe erme amacını bir kenara bırakmışlardır. Meditasyonu hayat enerjisini 

koruma, nefes alma, arzuları dindirme, özü koruma ve hayatı besleme şeklindeki 

geleneksel amaçlara yönelik olarak kullanmışlardır.117 Dolayısı ile Zen Buddizmi’nin 

kabul ettiği maditasyon ile klasik Buddizm’deki meditasyon aynı amaca yönelik 

değildir. Zen’de meditasyon Koan’ın çözümünü elde etmek için bir araçtır. 

Meditasyonun kendisi son bir amaç değildir. Koan ve meditasyon Zen’in iki ayrı ayağı 

olarak kabul edilir.118 

1.2.1.4. Koan 

Koan kelimesinin anlamı problemler demektir. 119 Tang Hanedanlığı’nın 

sonlarında ortaya çıkmıştır. Terim olarak ise Zen Buddizmi’nde eski üstatlar ve 

keşişlerle ilgili anekdot ya da bir Zen öğreticisi tarafından sorulan sorular demektir. Zen 

Buddizmi’nin ilk dönemlerinde görülmezken sonradan daha az yetenekli Zen 

                                                 
114 Yitik, Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancının Tenasüh İnancıyla İlişkisi, s. 81. 
115 Yılmaz, Budist Metafiziği, s.135. 
116 Niyogen Senzaki-Ruth Strout McCandless,  Budizm ve Zen, (Çev.: Nur Yener), Okyanus Yayınları, 
İstanbul 2001, s. 39. 
117 Chan, s. 445. 
118 Suzuki, Hristiyanlık ve Budizm de Mistik Yaşam, s. 93. 
119 Yılmaz, Budist Metafiziği, s.158. 
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müritlerinde Zen bilinci oluşturmak için ortaya çıkartılmış yapay yardımcı bir araçtır.120 

Zihnini boşaltamayan ve akli önyargılarını kıramayanlara yardımcı olur. Bu 

problemlerin 1700 kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bu problemlerin birini 

çözülebilmesi bazen yıllar sürebilir. Ancak bu çözümler rasyonel çözümler değildir. Bu 

sorulardan birkaçına şu örnekler verilebilir: “ bir elin çıkardığı sesi duymak”, “ ana 

karnına düşmeden önce ana özlemi çekmek”, insanın cansız bedenini sürükleyip 

götüren kimdir?”, “ bana doğru yürüyüp gelen kimdir?”, “ her şey bire rücu eder, peki bu 

sonuncusu neye rücu eder?” bu soruların cevabını bulmak için düşünmek zor bir iştir. 

Düşünen kişi tıpkı kovalanan bir farenin labirentin içinde koşup durmasını andırır. 

Düşünen kimse kendisinde değildir ve çok fazla gayret sarf eder. Sonunda zihinle 

problem arasındaki perde; yani insanın kendisini müşahede eden benliği kalkar. Zihin 

ve problem şimşek sürati ile anlaşır. Artık problem çözülmüştür ve kişi bilmektedir. 

Aslında çözülen problem değil zihnin doğasının anlaşılmasıdır.121 

1.2.1.5. Wu Hsin (Boş Zihin) 

Yukarıda Zen Budizmi’nin eski Çin dinlerinden özellikle de Taoizm’den 

etkilendiğini belirtmiştik. Wu Hsin, bu etkileşimi gösteren önemli bir kavramdır. 

Kavramın önce Taoizm’deki anlamını verip ardından Zen Buddizmi’ndeki kullanımını 

açıklayacağız. 

Wu kelimesi –sızlık, -sizlik ya da olmama anlamlarına gelir. Wei kelimesi ise 

yapmak, etmek, çabalamak, kendini zorlamak veya meşgale anlamlarına gelir.122 

Dolayısı ile Wu Wei kavramı da   “ yapmama”  yada “ eylemsizlik” anlamında 

kullanılır.123 Ancak her iki anlamda da bir hareketsizlik vardır. Dolayısı ile kavramın 

asıl anlamını anlatmaktan uzaktır. Oysa bu kavramla anlatılmak istenen içinde hareketi 

barındıran hareketsizliktir. Bu anlamda Wu Wei, yapmadan yapmak ya da oluşun 

önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Wu Wei, Taozim’in temel kaynağı olarak 

kabul edilen Tao Te King adlı klasikte üzerinde durulan bir kavramdır. Lao Tzu’ya göre 

Tao ile birlikte olmak, kişinin erdeme (te) ve müdahale etmemeye (wu wei) ulaşmasıyla 

                                                 
120 D. Suzuki, Büyük Kurtuluş Zen Budizme Giriş, s. 94; Peter Harvy, An İntroduction to Buddhism 
Teachings History and Practies, Cambridge University Press, Cambridge 2000, s.273. 
121 Yılmaz, Budist Metafiziği, s.158. 
122 Alan W. Watts, s. 39. 
123 LaoTzu, Tao Te Ching, (Çev.: Osman Yener), Anahtar Kitaplar Yayınları, İstanbul 1998, s. 9. 
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mümkündür. Tao ile birlikte olunca da artık evrenle aynı şey olarak özgürce akar, ateş 

onu yakmaz, su onu boğmaz.124 

Zen Buddizmi’nde ise “ Wu Hsin” “ Zihin Yokluğu” ya da “ Zihin Boşluğu” 

demektir.125 Ancak burada kastedilen boşluk, doluluğun zıddı anlamındaki boşluk 

değildir. Daha çok hiç bir şeyin alınmadığı ve hiçbir şeyin verilmediği koşulsuz bir 

durum anlamındadır.126 Boş denmesinin sebebi ise zorunluluktur: 

“ boş denemez ona 

boş değil de denemez 

ikisi de olduğu söylenemez 

ya da hiç biri olmadığı 

fakat onu belirtebilmek için 

“boş” denmiştir ona.”127 

“ Gerçek zihin olmayan zihindir.” deyimi Zen Buddistlerinin arasında çok 

yaygındır. Kişi zihnini doğal yöntem olan “ bütün ve kendiliğinden bir şekilde çalışması 

için kendi başına bırakmayı” öğrenmesi kastedilir.128 

1.2.2. Buddizm ve Zen Buddizmi’nde Tapınak Hayatı 

Bu bölümde öncelikle Buddizm’deki tapınak hayatına kısaca deniğip ardından 

Zen Buddizmi’ne ait tapınak yaşamını inceleyeceğiz. 

1.2.2.1. Buddizm’de Tapınak Hayatı 

Buddizm’in üç incisinden biri Budda tarafından kurulan Sangha teşkilatıdır. 

Genelde bekar rahiplerden oluşmaktadır. Bu bir anlamda bir ruhban cemaatidir. Aslında 

Sangha topluluğu sadece rahip ve rahibelerden oluşmaz. Halktan da bu topluluğun içine 

girerek, bu hayat tarzını benimseyenler yer alabilmektedir. Budda'ya sığınıyorum; 

Dharma'ya sığınıyorum; Sangha'ya sığınıyorum” şeklindeki kredo, Buddizm'de Tri-

                                                 
124 Harvy, s. 272; Cem Şen, Enerjinin Dansı Tai Chi Ch’uan, Dharma Yayınları, İstanbul 2003, s. 46-47. 
125 Harvy, s. 272; Watts, s. 45. 
126 Senzaki-McCandless, s. 36. 
127 Watts, s. 90. 
128 Watts, s.46. 
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Natna (Üç İnci) olarak ifade edilmektedir.129 Bizzat Budda tarafından kurulan Sangha 

topluluğu, dünyevi hayata önem vermeme ve arzuları öldürme felsefesi üzerine 

oturmaktadır. Budda zamanında da ondan sonra da toplanan müritler, halkın 

verdikleriyle geçinmeye başlamışlardır. Sangha cemaati için en önemli toplantı günleri, 

dolunay ve yeniay zamanlarıdır. Bu günlerde Sangha topluluğu bir araya gelerek, 

Buddist inanç esaslarını tekrar ederler. Genelde ilk Sangha cemaati yağmur mevsimini 

inzivada geçirmişlerdir. Bu uygulama zamanla dini bir gelenek haline gelmiştir.130 

Buddist keşişlerin bu yağmur mevsimlerinde, korunmaları amacıyla ilk 

dönemlerde yapılan küçük hücreler zamanla Buddist tapınakları olan Viharalara 

dönüşmüşlerdir. Vihara, Theravada geleneğine ait bir terim olsa da tüm Buddist 

ekollerce kullanılmaktadır.131 Bu yapılar genellikle avlu içinde yan yana sıralanmış 

kapısı olmayan veya kapısı sürekli açık duran hücrelerden oluşur. Buddist keşişler 

çoğaldıkça Vihara, Stupa ve tapınaklardan oluşan büyük manastırlar yani 

Mahavihara'lar ortaya çıkmıştır.132 

Viharalarda yaşayan Buddist keşişlerin uymaları gereken tapınak hayatı ile ilgili 

kurallar Buddist kutsal kitabı Vinaya Pitaka da yer alır. İçeriğinden dolayı bu kitap 

“ davranış kuralları koleksiyonu” olarak da bilinir. Keşiş ve rahibelerin günlük ve dini 

hayatta uymaları gereken tüm kuralları içerir.133 Bu kurallar ayda iki kere yapılan 

toplantılarda yüksek sesle okunarak tekrarlanır.134 Her okumanın bitiminde, dinleyen 

keşişlere bu kurallara karşı gelen olup olmadığı sorulur. Eğer bu kurallar karşı gelme 

suçunu işleyen keşiş varsa çıkıp suçunu itiraf eder. “ Uposatha” denilen bu töreni ilk 

olarak Budda’nın kendisi düzenlemiştir. Bu kurallar ilk dönemlerde 152 iken daha 

sonradan 227’ye çıkartılmıştır.135 Ancak bir Buddist keşişi “ üç bin ahlak kuralının ve 

seksen bin küçük disiplin kuralının bedenleşmiş hali” olarak da ifade edenler vardır.136 

Bu kuralların beş tanesi en temel çerçeveyi oluşturur: 

1- Hiçbir canlıya zarar vermemek. 

                                                 
129 Erengil, s. 63. 
130 Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, s. 667. 
131 Yitik, Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancının Tenasüh İnancıyla İlişkisi, s. 72. 
132 Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, s. 786-787. 
133 Yitik, Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancının Tenasüh İnancıyla İlişkisi, s.56. 
134 Smith, s. 138 
135 Kaya, s. 37. 
136 Senzaki-McCandless, s. 49. 
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2- Kendilerine gönülden ikram edilmeyen hiçbir şeye el sürmemek, bunları 

almamak. 

3- Şehvani zevkler dünyasını terk edip bekar biri olarak kalmak. 

4- Adaletli, şefkatli ve merhametli bir tarzda konuşup düşünmek. 

5- Sarhoşluk etkisi yapan tüm maddelerden özenle kaçınmak.137 

Genel olarak bir Vihara’da bulunan bölümler şunlardır: 1-Genel ibadet salonu: 

Budda heykelinin bulunduğu ana bölümdür. Kutsiyetinden dolayı Budda heykeli odada 

bulunan her şeyden yukarıdadır.138 Ayrıca Budda “ bu dünyanın öğretmeni” olarak 

merkezdedir ve diğer karakterler onun sağına ve soluna yerleştirilir.139 Bu heykelin 

hemen önünde sandalyeler ve sangha üyelerinin puja sırasında oturmaları için 

hazılanmış özel bir platform vardır. Buddistler giriş kapısının tam karşısına 

yerleştirilmiş Budda heykelinden ilham alan keşişlerin okudukları ilahileri dinlerler. 2-

Meditasyon Odası: Meditasyon için Vihara’da bulunan herhangi bir oda 

kullanılabileceği gibi özel olarak tahsis edilen odalar da vardır. Bu odalarda zihnin 

üzerinde yoğunlaşacağı bir nokta ya da bir duvar resmi yer alır. Meditasyonu yönetecek 

olan üstat için hazırlanmış bir sandalye veya minderle kaplanmış ayrı bir platform da 

bulunur. Keşişler bu sandalyenin önünde üstadın karşısında oturarak meditasyon 

yaparlar. 3-Misafirhane: Keşişlerin konaklaması için yapılan bir bölümdür. Keşişler 

günlük ihtiyaçlarını burada kendileri karşılarlar.     4-Kutsal Emanetler Binası: 

Sanskritçe “ Stupa”  adı verilir. Farklı şekillerde bina edilmelerine karşı genelde konik 

kubbeleri ve abartılı dış süslemeleri ile dikkat çekerler. İlk olarak yapılma nedeni 

Budda’nın yakılan cesedinden arta kalanların saklanmasıdır. Ancak zamanla başka 

kutsal kişiler ve krallarında yakılan cesetlerinden arta kalanlar içinde stupalar inşa 

edilmiştir. 5-Özel Olarak Düzenlenmiş Avlu: Her Viharada mutlaka bulunan bir 

kısımdır. Bu avluda da mutlaka Bodhi Gaya’daki tarihi ağacın tohum ya da dallarından 

üretilen kutsal bodhi ağacı yer almalıdır. 140 

                                                 
137 Yılmaz, Budist Metafiziği, s. 128; Budist İntişar Cemiyeti, Buda Talimatı, Kosaido Printing Co. Ltd., 
Tokyo 1986, s. 199. 
138 Yitik, Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancının Tenasüh İnancıyla İlişkisi, s. 73. 
139 J. Edkins, Religion in China, Forgotten Books E book 2012, s. 41. 
140 Yitik, Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancının Tenasüh İnancıyla İlişkisi, ss. 73-75. 
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Genel olarak bu tapınaklarda yaşayan Budist bir keşişin günlük yaşamı sıkı bir 

programa bağlıdır. Tapınaktaki hayat meditasyon merkezinde kuruludur. Aydınlanmaya 

ulaşmak için yaptıkları en önemli faaliyet budur.141 

Bunun yanında takdimeler ve dualar da önemlidir. Budda için özenle hazırlanmış 

çiçekler, kaseler içindeki rengarenk mumlar ve farklı kokular saçan tütsü çubukları 

Theravada geleneğinin en temel sunum maddeleridir, Mahayana Buddistlerinin ise, puja 

adını verdikleri yedi aşamalı bir ibadetleri vardır. Burada hamd, değişik takdimeler 

sunma ve ibadet bir aradadır. Bu ayrıntılı ibadet şu aşamalardan oluşur: 

1-Secde: Tapınakta bir heykel veya ikon şeklinde temsil edilen Budda veya 

Boddhisatva’ya kendini teslim etmek ve saygı göstermek için yapılan davranışlar 

bütünüdür. 

2-Takdimeler Sunmak: Çiçek, ışık, tütsü, hediyelik eşya, yiyecek, içecek ve 

müzikten oluşan yedi parçanın tapınaktaki heykele sunulması işlemidir. Bunlar bazen 

bir kaseye konularak takdim edilir. 

3- Günah İtirafı: Kişinin yaptığı veya aklından geçirdiği kötü fiilleri ve 

düşünceleri itiraf etmek ve sonrasında Budda veya Boddhisatva’dan geleceğe yönelik 

olarak yardım istemesidir. 

4- Sevinç Gösterisi: İtiraf sayesinde ortaya çıkan ve insanın haz aldığı bir 

durumdur. Bu, Budda ve Boddhisatva sayesinde kötülükten uzaklaştırmanın ve iyiliğin 

farkına varmanın bir göstergesi olarak kabul edilir. 

5- Niyaz Etme: Dharma çarkının ebediyen dönmesi için Budda ve 

Boddhisatvalardan yardım dilemek anlamına gelir. 

6- Budda ve Boddhisatvaların Dünya da Aktif Kalmalarını İsteme: Mahayanistler 

bunu sadece kendileri için değil, tüm varlıkların adına talep ettiklerini söyleyerek, 

Therevada geleneğinden farklı düşündüklerini göstermek için isterler. 

7- Hediye Vermek: Puja esnasında ziyaretçilerden elde edilen malların hepsi 

bütün varlıkların iyiliğine adanır. Böylece, halk arasında bir paylaşım sağlanarak dini 

vecibenin gurur ve bencillik için yapılmadığı gösterilmiş olur. Buddist ibadet takvimi ay 

takvimine göre belirlenir. Buna göre her ayın birinci (hilal) ve on beşinci (dolunay) 
                                                 
141 http://cleffairy.wordpress.com/2008/07/13/the-life-of-a-buddhist-monk/ (12.08.2013) 
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günleri uposatha günüdür. Uposatha ziyaret etmek manasına gelir. Bugünlerde 

Buddistler keşişler viharalarda oruç tutup, dua eder ve meditasyon yapar. 142 

Keşişlerin sahip oldukları sekiz tane kişisel eşya vardır. Bunlar, sadaka kasesi, 

kemer, jilet, sopa, diş fırçası ve üç parça elbisedir. Bunlar dışında kişisel eşyalara sahip 

değildirler. Buddist keşişlerin farklı renkte kıyafetleri vardır. Genellikle sarı, turuncu ya 

da kahverengi elbiseler giyerler. Bu renkler keşişlere Hint ormanında gördükleri ağaçtan 

düşmekte olan yaprakları hatırlatır. Böylece devam etmekte olan doğum-ölüm zincirine 

vurgu yapılmış olur.143 

Keşişlerin günlük yaşamlarında mezhepler arası bazı farklılıklar vardır. Ancak 

tapınaktaki keşişler genellikle saat dört gibi erken saatlerde daha güneş doğmadan 

kalkarlar. Kişisel ihtiyaçlarını gördükten sonra keşiş kıyafetlerini giyerler. Tütsüler 

yakıp odalarında bulunan Budda heykelinin önünde diz çökerler. Ardından büyük 

salona geçip günah itirafı yaparlar. Daha sonra ellerinde sadaka kaseleri ile dışarı 

çıkarlar ve saat yedi gibi tapınakta olurlar. Her keşiş dilenerek topladığı şeyleri ortaya 

koyar ve herkes istediğinden dilediği kadarını alır. Bu kahvaltının ardından keşişler 

toplu ayin yapmak için genel ibadet salonunda toplanırlar. Bu toplu ayinin ardından baş 

keşiş tarafından Vinaya Pitaka’dan pasajlar okunur. Bununda ardından keşişler 

odalarına çekilip kutsal kitaplardan ezberler yapmaktadırlar. Saat onbirde ikinci yemek 

yenir. Tekrar odalarına çekilen keşişler kutsal kitap okuma ve ezberleme işlerine devam 

ederler. Bir banyonun ardından saat beş altı arasında istirahat ettikten sonra büyük 

salonda toplanırlar. Sabahkinden daha uzun süren bir ayin daha yapılır. Ayinin ardından 

odalarına çekilen keşişler yapmaları gereken ödevler varsa onu yapar; yoksa uykuya 

geçerler. Theravada mezhebine bağlı bir keşişin bir günlük hayatı böyledir.144 

1.2.2.2. Zen Buddizmi’nde Tapınak Hayatı 

Buraya kadar genel olarak Buddizm de tapınak hayatı ile ilgili bilgi verdik. Zen 

tapınak hayatının anlatıldığı bu bölümde ise daha çok keşişlerin günlük 

uygulamalarında diğer mezheplerde görülmeyen farklılıklar üzerinde duracağız. 

                                                 
142 Yitik, Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancının Tenasüh İnancıyla İlişkisi, s. 76-77. 
143 http://cleffairy.wordpress.com/2008/07/13/the-life-of-a-buddhist-monk/ (12.08.2013) 
144  Emine Zehra Turan, Budizmde Manastır Hayatı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), AÜSBE 
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara 2004, s. 51-53. 
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Zen Buddizmi diğer Buddist ekollere göre meditasyona daha çok önem verir. Bu 

nedenle de Zen Buddizmi’ne ait tapınaklarda yukarıda verdiğimiz bölmeler içerisinde 

meditasyon odası ön plana çıkar. Budda zamanında Buddist keşişler meditasyon 

yapmak için daha çok ağaçların altını, dağlarda oyulmuş mağaraları veya ormanlar 

içerisindeki barınakları kullanmışlardır. Özellikle Wei, Jin, Güney ve Kuzey 

Hanedanlıkları (220-589) zamanlarında yamaçlarda oyulmuş çok sayıda mağara 

meditasyon için kullanılmıştır. Bodhidharma’nın halefleri Huike ve Sengcan zamanında 

da meditasyon için tenha yerler ve bu mağaralar kullanılmıştır. Bu dönemler Zen 

keşişlerinin toplumsal hayattan uzak oldukları zaman dilimleridir. Keşişler daha çok bu 

mağaralarda meditasyon yaparak günlerini geçirmektedir. Ancak dördüncü patrik 

Daoxin zamanında Zen Buddizmi tapınak dışına çıkmaya başlamıştır. Keşiş olmayan 

Zen takipçileri bu dönemde görülmeye başlamış ve bunlara ait kurallar belirlenmiştir. 

Beşinci patrikle birlikte Zen Buddizmi’nin kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrıldığını 

yukarıda görmüştük. Bunlardan Usta Huineng de günlük yaşam içerisinde Zen eğitimi 

yapılmasını kabul etmiştir. Yerleşim yerlerinden uzak olan manastır kuralları Usta 

Mazu tarafından belirlenmiştir. Usta Baizhang (720-814) ise toplumla beraber yaşayıp 

bir bütün oluşturacak şekilde yeni bir sangha yapısı meydana getirmiştir. Günümüzde 

de geçerli olan bu kurallarla kişilerin meditasyon yapabileceği ve uyuyabileceği Chan 

Salonu oluşturulmuştur. Keşişler de tapınakta hayatı içerisinde meditasyon yapmanın 

yanında gündelik işlerde yapmaya başlamışlardır.145 

Bu konuda Usta Baizhang kural koymanın ötesinde bunları kendi şahsında da 

tatbik etmiştir. Usta Baizhang “ç alışmadan yemek olmaz” sözünü söylemiş ve her gün 

manastır işlerinde çalışmaya başlamıştır. Onun çok yaşlı olduğunu düşünen talebeleri 

çalışmasını durdurmak için kendisine ait bahçe küreğini saklamışlardır. Bunun üzerine 

Usta Baizhang ise yemek yemeyi tamamen terk etmiştir. O’nun bu kararlı çalışmaları 

netice vermiştir. Artık tapınaklarda süpürmek, temizlemek, yakacak odun toplamak, 

tarla ekmek, yakın ve uzak köylerden yiyecek dilenmek gibi birçok bedensel faaliyet 

keşiş yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Bu işlerden hiç biri hakir görülmeden 

keşişler arasında kardeşlik duyguları ile yapılır. Bu yönü ile de Zen tapınaklarında 

yaşayan keşişler Hindistan da yaşayanlar gibi “ tembel” değildirler. 146 Zen Buddist 

                                                 
145 http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_new_list/index.aspx?nodeid=624 (19.10.2013) 
146 Suzuki, Hristiyanlık ve Budizm de Mistik Yaşam, s. 109. 

http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_new_list/index.aspx?nodeid=624
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keşişleri yoğun geçen tarım sezonunun ardından kışın Chan Salonunda meditasyon 

yaparlar. Genellikle Chan meditasyonu yedi günle başlayıp kırk dokuz güne kadar sürer. 

Böylece yıl içinde kısa gibi görünen bu süre de yoğunlaştırılmış bu çalışmalar ile daha 

ileri düzeylere ulaşılması hedeflenir.147 

Zen Buddizmi’ne ait tapınak yaşamı hakkında bu genel bilgilerden sonra asıl 

konumuz olan Shaolin Tapınağına geçmek istiyoruz. 

1.2.2.3. Shaolin Tapınağı 

Bu bölümde öncelikle Shaolin Tapınağının tarihi hakkında bilgiler verip coğrafi 

konumunu ele alacağız. Ardından tapınağın yönetim şeklinden ve gündelik hayattan 

bahsedeceğiz. 

1.2.2.3.1. Tapınak Tarihi ve Coğrafi Konumu 

Shaolin Tapınağı, resmi web sitesinde verilen bilgilere göre, tapınak 23 Mayıs 

495 veya 496 yılında Kuzey Wei (386-557) İmparatoru Xiaowen(471-499) tarafından 

yaptırılmıştır. Hintli Keşiş olan Batuo (Fotuo ya da Buddhabhadra olarak da bilinir) için 

Honan Eyaletinin 13 km kuzey batısında bulunan Denfeng Şehrine yakın Songshan 

dağının batı eteğinde yaptırılmıştır.148 Batou, Çine ilk gelen keşişlerdendir. Hindistan’da 

beş rahip arkadaşı ile birlikte kendilerine mürit aramışlar, ancak çok da başarılı 

olamamışlardır.149 Bunun üzerine başka ülkelerde Buddizm’i yaymanın daha iyi 

olacağını düşünen Keşiş Batuo Hindistan’dan 490 yılında ipek yolu ile Çin’e gelmiştir. 

Çin İmparatoru Xiaowen, keşiş Batuo’dan Buddizm’e ait kutsal yazıları Çince’ye 

çevirmesini ve Buddizm’i yaymasını istemiştir. Bunun için de Songshan Dağı’nda 

küçük kapalı bir platform olarak Shaolin Tapınağını yaptırmıştır.150 Tapınak ilk olarak 

tek bir bina olarak yapılmış ve rahiplerin günlük ihtiyaçları devlet tarafından 

karşılanmıştır.151 Günümüzde ise bu tapınak yedi ana salon merkezinin etrafında 

kuruludur. 160 metre boyunda ve 360 metre genişliğinde yaklaşık 57.600 m2 lik bir 

alandır. 
                                                 
147 http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_new_list/index.aspx?nodeid=624 (14.09.2013) 
148 http://www.shaolin.org.cn/ (13.08.2013); Faure, s. 263. 
149 Lai, s. 2. 
150 Shahar, s. 17. 
151 Lai, s. 2. 
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Batuo, Shaolin Tapınağının ilk baş keşişi olmuştur. Batuonun gözetiminde 

keşişlerin gece gündüz vardiyeli olarak çalıştığı ve Avatamsaka Sutra, Mahaparinirvana 

Sutra, Vimalakirti Sutra ve Dasabhumika Sutra dahil 600 ün üzerinde kutsal Buddist 

metnini Çinceye çevirdikleri nakledilmektedir.152 

Çin kültüründe yüksek dağların özel bir yeri vardır.153 “ Çin’de Tanrı Dağlar 

vardır” deyişi bu özel yerin anlatımında kullanılır. Shaolin Tapınağının inşa edildiği 

Songshan Dağı da Çin’in kutsal dağları arasında yer alır. Burası m.ö. erken dönemlerde 

devletin kutsal koruyucuları olarak seçilen “ beş kutsal dağ”dan biri olarak kabul edilmiş 

ve tanrılaştırılmıştır. Songshan Dağları, Çin medeniyetinin başladığı Orta Çin 

ovalarında yer alır. Kuzeyinde Sarı nehir ve güneyin de Huai ve Yangtze nehirleri 

bulunur. Doğusunda Chang’an ve batısında Kaifeng adlı iki eski şehir merkezi yer alır. 

Bu iki şehrin arasında diğer önemli bir şehir olan Luoyang bulunur. Songshan dağları 

bu üç şehir arasında stratejik açıdan önemli bir yerdir. İleride aktaracağımız bilgilerde 

görüleceği üzere Shaolin Tapınağının sık sık saldırıya uğramasında bu stratejik 

konumun etkisi büyüktür.  Songshan tek bir dağ değildir. Denfeng bölgesinde doğudan 

batıya uzanan sıra dağlardan meydana gelir. Otuz altı tepedir. Bu sıra dağların 

doğusunda en yüksek nokta Taishi tepesidir. Batıda ise en yüksek nokta Shaoshi 

tepesidir ve Shaolin Tapınağı bu tepenin eteklerindedir.154 

Tapınak yapımı için Songshan Dağı’nın seçilmesinde dağın kutsallığı ve yanında 

imparatorun rahatlıkla ulaşabilmesi için başkent Luoyang’a yakın olması da etkili 

olmuştur.
155 Tapınağın yapımı için bu kutsal dağın seçilmesini Meir Shahar  “ dinlerin 

birbirlerinin kutsal yerlerini mülk edinme eğilimine” bağlar. Budist misyonerlerin 

Budizmi yaymak için dağın kutsallığından yararlanmak istediklerini iddia eder.156 

“Çin’de Budhizm: Tarihi Bir Araştırma” adlı makalesinde Whalen Lai aslında Shaolin 

tapınağı örneğinde olduğu gibi Buddist tapınakların dağlarda ve ormanlarda 

kurulmasının sebebini şehirlerde Buddizm’e karşı yapılan baskılardan uzak kalabilme 

                                                 
152 Chow – Spangler, s. 20; http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_newS_list/index.aspx?nodeid= 
325&page=ContentPage&contentid=2135"contentid=2135 (12.10.2013) 
153 Çeşitli kültürlerde dağ kültürü hakkında geniş bilgi için baknz. Kemal Polat, “ Orta Asya'da Dağ Kültü 
ve Kırgızistan-Oş Süleyman Dağı”, I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 7–11 
Eylül 2005 Doğubayazıt/Ağrı. 
154 Shahar, s.11-12, Ashley Croft, The Shaolin Temple, Martial Arts Publishing Limited, La Vergne 2009, 
s. 8. 
155 Croft, s. 15. 
156 Shahar, s.12. 
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çabasına bağlamaktadır.157 Çünkü Buddizm seçkinler ve halk arasında yayılıp 

popülerlik kazanmış olsa da bazı Çinliler için yabancı bir din olmaya devam etmiştir.  

İlk Buddist manastırlar birinci yüzyılda Çin’de kurulmuştur. Takip eden yüz yıllarda 

Çin toplumunda tanınmış ve dini hayatın bir parçası olarak kabul görmüştür. Aile 

bütünlüğü ve soylarının devamı için çocuk ihtiyacı çok erken çağlarda Çin toplumunun 

önemli değerleri arasında yer almış ve Konfüçyüsçü düşünce yapısının temeli haline 

gelmiştir. Yerleşik tarım kültürlerinde olduğu gibi Çin toplumunda da tanıdık 

komşularla birlikte devam eden bir yaşam şekli hâkimdir. Hükümet de bürokratik 

kontrol açısından aile birimlerinin nüfus kayıtlarını tutmuştur. Manastır hayatı ise cinsel 

yaşamdan ve aileden uzak kalma konusundaki ısrarı ile problem olmaya devam etmiştir. 

Bu gibi nedenlerle Buddist rahipler rahatsız edici bir şeklide Çin toplumunun dışında 

durmuşlardır.158 

Yukarda saydığımız dini, sosyal ve siyasi sebeplerin etkisi ile Shaolin Tapınağı 

Songshan dağının az eğimli bir tepesinde inşa edilmiştir. Tapınak inşa edilirken de 

etrafına birçok fidan dikilmiştir. Tapınak adını bu yeni dikilen ağaçlardan almış ve 

Mandarin Dilinde Shao Lin yani “ Genç Orman Tapınağı” olarak anılmıştır.159 Meir 

Shahar tapınağın adını eteklerinde kurulduğu Shaoshi Tepesinden aldığını savunur.160 

Shaolin Tapınağı resmi web sitesinde Shaolin kelimesinin, “ Shaoshi Tepesi 

Ormanındaki Tapınak” anlamına geldiği ifade edilir.161 

Shaolin Tapınağı’na Bodhidharma gelene kadar geçen süreç içerisinde tapınakla 

ilgili olarak çok fazla bir bilgi kaynaklarda geçmemektedir. Zaten Shaolin Tapınağı 

Bodhidharma ile meşhur olmuştur.
162 Bodhidharma’nın Hindistan’dan Çin’e gelişi 

480163 ve ya 527 yılları olarak kaydedilmektedir.164 

Ancak Shaolin Tapınağı, bu tarihten sonra sıradan bir tapınak olmanın ötesinde 

Zen Buddizmi’nin merkezi olmuştur. Ayrıca Shaolin kungfusu ile de ün yapmıştır. Bu 

sayede birçok mürit adayı ve ziyaretçi çekse de; bazı tarihlerde ise bu ün sayesinde 
                                                 
157 Lai, s. 17. 
158 Peter Lorge, Chinese Martial Arts From Antiquity to the Twenty First Century, Cambridge University 
Press, New York 2012,  s. 105-106. 
159 Yoga ve Sağlık Dergisi, Haziran 2009,  s. 28. 
160 Shahar, s. 11. 
161 http://www.shaolin.org.cn (12.10.2013) 
162 Shahar, s.12. 
163 Shahar, s. 13. 
164 Edkins, Chinese Buddhism A Volume of Sketches, Historical, Descriptive and Critical, s. 86. 
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yakılıp yıkılmıştır. Sahip olduğu araziler ve mallar nedeni ile de yağmalara maruz 

kalmıştır. Bu inişli çıkışlı olaylardan sonra günümüzde çok farklı bir konuma ulaşmıştır. 

Halen tapınakta 150 keşiş yaşamaktadır. Bunun yanında Shaolin Tapınağı’na bağlı on 

altı tapınak daha vardır.165 Shaolin Tapınağı hakkında birçok film ve belgesel çekilmiş 

birçok kitap yazılmıştır. Bu materyallerin sonucu olarak günümüzde yılda yaklaşık iki 

milyon kişinin ziyaret ettiği bir tapınak haline gelmiştir.166 

Bu kadar çok ziyaretçi gelmesini sadece Zen Buddizmi ve Shaolin kung fusuna 

bağlamak doğru olmayabilir. Çünkü Shaolin Tapınağı sanat tarihi ve Çin dinler tarihi 

açısından da bol tarihi belge ve yapıya sahiptir. Bu belgelerin bazıları şunlardır: Wu 

imparatoriçesinden (684-705) Qianlong İmparatoruna (1736-1795) kadar uzanan bazı 

güçlü hamiler tarafından bağışlanan iki yüz oyma taş kitabeden oluşan paha biçilmez bir 

koleksiyon. Ayrıca Shaolin Tapınağı ile ilgili bireysel şiirlerden oldukça uzun 

monografilere kadar değişen çok fazla edebi kompozisyon vardır. Bu yazılarda 

imparatorlar, memurlar ve şairler nazım ve nesir yolu ile Shaolin’in hol ve kulelerinin 

güzelliğini övmektedirler. Çin sanat tarihi açısından tapınaktaki resim ve heykeller çok 

özel ve önemlidir.167 

Ayrıca Shaolin Tapınağı, Pagoda Ormanları (Stupa) ile de Buddist mimarisi 

açısından bir hazinedir. Genellikle seçkin keşişlerin ve baş keşişlerin yakılıp küllerinin 

saklandığı bu zarif taş yapıların üzerlerinde Çin Buddizm tarihi açısından önemli 

metinler yazılıdır. Tang, Song, Jin, Yuan, Ming ve Qing hanedanları (618-1911) gibi 

uzun bir zaman dilimi içerisinde, çeşitli boyutlarda 240’dan fazla Pagoda vardır. Pagoda 

Ormanı isimlendirmesinin doğruluğunu gösterir (Bk.Fotoğraf 5). İnşa edildikleri 

hanedanlıkların dönemine göre şekil ve yazıları ile birbirinden ayrılırlar. Ormanın batı 

kısmında Ming Hanedanlığı döneminde bir Hintli keşiş pagodası ve ormanın doğusunda 

Yuan Hanedanlığı döneminde bir Japon keşiş pagodası örneğinde olduğu gibi bazı 

Pagodalar ise önde gelen yabancı keşişlerin hatıralarını barındırır. Özetle Pagoda 

Ormanı Çin antik mimari tarihi, oyma ve hat sanatı ve dinler tarihi incelemeleri için 

nadir bulunan bir hazinedir.168 

                                                 
165 http://www.shaolin.org.cn/ (01.08.2013) 
166 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8417844.stm (12.07.2013) 
167 Shahar, s. 11. 
168http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_newS_list/index.aspx?nodeid=316&page=ContentPage&c
ontentid=2126 (12.08.2013) 
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1.2.2.3.2. Tapınak Yönetimi 

Tapınaktaki tüm dini faaliyetler ve diğer işler hiyerarşik bir düzenle 

yürütülmektedir. Tapınağın içerisindeki bu hiyerarşik yapıya dayalı sistem, Çin 

kültürünün önemli dayanaklarından biri olan Konfüçyüsçülüğün, Shaolin Tapınağı’nı 

etkilemesi olarak görülür. Buddist sistemde çok geçerli olmayan ama Konfüçyüs 

felsefesinin temel unsurları olan sınıf yapısı ve aile sistemi Shaolin Tapınağı’nı da 

şekillendirmiştir. Bu hiyerarşik düzende en tepede “ Baş Keşiş” bulunur. Sonra sırası ile 

yukarıdan aşağı doğru, ustalar, keşişler ve öğrenciler şeklinde bir sıralama vardır. Bu 

sıralamada ustalar ailedeki babayı, büyük usta ya da baş keşiş ise büyük babayı temsil 

etmektedir. Tapınağa katılan her yeni üye, kardeşi temsil ederken; kıdemli öğrenciler ise 

ağabey olmaktadır.169 

Tapınak düzeninin en tepesinde baş keşiş bulunur. Kuruluşundan bu yana seksen 

beş baş keşiş görev yapmıştır. Günümüzdeki baş keşiş Shi Yongxin’dir.170 

Tapınağın idaresinde Baş Keşişe yardımcı olan dört üst düzey keşiş vardır. Bunlar 

Baş Büyük Usta, Batı Salonu Büyük Ustası, Arka Salon Büyük Ustası ve Chan Salonu 

Büyük Ustası olarak isimlendirilmiştir. 1.Baş Büyük Usta: Tapınak hiyerarşik 

sıralamasında Baş Keşişten sonra gelir. Tapınağın yönetiminde baş keşişin 

yardımcısıdır. Genellikle tapınaktaki kuralları düzenler ve kural ihlallerinde verilmesi 

gereken cezayı belirler. 2.Batı Salonu Büyük Ustası: Baş Büyük Ustanın astı olarak 

görülür. Genellikle keşişler içerisinden saygınlığı ile öne çıkan biri bu makama atanır. 

Görevi ise Budist inanç ve disiplinleri teşvik ederek Budist doktrinin öğretilmesine 

önderlik etmektir. 3.Arka Salon Büyük Ustası: Batı Salonu Büyük Ustasının 

yardımcısıdır. Budist öğretileri öğretmek için atanmıştır. Asıl salonda çok nadiren görev 

yaparken tapınağın diğer rutin işlerini idare eder. 4.Chan Salonu Büyük Ustası: Bu 

makamın tapınakta ki görevi çok önemlidir. Tüm tapınak keşişlerinin vaaz ve talimat 

görevlerini yürütür.171 

Baş Keşiş ve dört büyük ustanın dışında tapınakta farklı görevleri olan sekiz 

tapınak ofisi sorumlusu daha vardır. Bunlarda tapınak danışmanı, resepsiyonist, sınav 

                                                 
169 Order of Shaolin Ch'an, The Shaolin Grandmasters Text, Tuttle Publishing, Oregon 2006, s. 97. 
170  http://www.shaolin.org.cn/ (12.11.2013) (Bu baş keşişler için bakınız Ek 1)  
171http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_new_list/index.aspx?nodeid=341&page=ContentPage&co
ntentid=2214 (12.11.2013) 

http://www.shaolin.org.cn/
http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_new_list/index.aspx?nodeid=341&page=ContentPage&contentid=2214
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gözcüsü, mali şef, göçebe keşişlerin barınak sorumlusu, yazı işleri sorumlusu, sekreter 

ve tapınağın düzenli iş takipçisidir. Ancak bu görevliler ve görevleri farklı kültürlerdeki 

tapınaklara göre değişebilmektedir.172 

1.2.2.3.3. Shaolin Tapınağında Günlük Yaşam 

Shaolin keşişleri içinde dört öğrenci tipi vardır: 1.Tapınağın ilk inşa edildiği 

tarihten bu yana bulunan Buddist keşişler. 2. Shaolin tapınağı savaş sanatları eğitimi 

mezunu olan ve çoğunlukla tapınaktan ayrılıp kendine ait Shaolin kung fusu okulları 

açan Buddist keşişler. Bunlar genellikle Shaolin Tapınağı’nın bulunduğu Denfeng ili 

civarında doğmuşlardır ve aileleri nesillerdir Shaolin kung fusu yapmaktadır. 3. Bunlar 

ise profesyonel dövüş sanatçılarıdır. Buddist keşişlerin uymaları gereken kurallara 

uymak zorunda değillerdir. Ancak yine de tapınakta veya tapınak dışında uluslararası 

gezilerde diğer keşişler gibi cübbe giyip kung fu gösterisi yaparlar. Bunlara “ sahte 

keşişler” ya da “ gösteri keşişleri” adı da verilir. 4. Bunlar Laik Müritlerdir. Tapınakta 

eğitilmiş başarılı dövüş sanatçıları olabildikleri gibi Çin dışındaki ülkelerden gelip 

belirli bir süre Shaolin Kung Fusu eğitimi alan sıradan insanlar da olabilirler. Bu kişiler 

Buddist keşişlerinin yaşam şekillerine yemek yasakları ya da kıyafet giyme örneğinde 

olduğu gibi uymazlar. Bu tasnifi aslında Shaolin kung fusu açısından Buddist keşişler 

ve dünyevi öğrenciler olarak da yapanlar vardır. 173 

Shaolin keşişleri için günlük hayat Buddist ritüeller ve kung fu çalışmaları ile 

beraber devam eder. Buddist inancı gereği olarak tapınaktaki yaşam tarzı oldukça sert, 

yoğun ve zordur. Yoğundur çünkü meditasyon salonu ile ilgili olarak binden fazla kural 

vardır. Örneğin, ilk otuz beş günlük seans içinde, keşişler yüzlerini yıkayamaz, tıraş 

olamaz ve banyo yapamazlar. Meditasyon odasında uyuyamazlar ve banyo için özel 

zamanları vardır. Bunlarla keşişlerin zihinsel ve bedensel eğitimlerinin izlenebilmesi 

amaçlanır. Shaolin Tapınağı’ndaki yaşam tarzının sert ve zor olduğunu gösteren en iyi 

kural ise meditasyon salonuna girildiğinde görülür. Burada kırmızı bir kağıtta, keşişlerin 

yapmaları muhtemel sekiz türlü durumda hangi sopa yeme cezasını alacaklarını 

gösteren bir liste asılıdır. Meditasyon sırasında uyuklayan, ya da uyku halinde başını 

                                                 
172http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_new_list/index.aspx?nodeid=341&page=ContentPage&co
ntentid=2211 (12.11.2013) 
173 Shahar, s. 45. 
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sallayan keşişleri sopa ile dövmek için devriye gezen “ tütsü görevlileri” vardır.  Ayrıca 

burada keşişlerle meditasyon ve ruhsal ilerlemeleri hakkında konuşan gurup liderleri 

vardır. Keşişlerin her birerlerinin farklı karmaları olması nedeniyle çalışma ve kazanım 

dereceleri de farklıdır. Bu nedenle grup liderleri keşişlerin gelişimindeki hassas 

konularda yardımcı olmaktadırlar. 

Bu yedişer günlük oturumlar sırasında üç kere grup lideri olan keşişler, sordukları 

sorular ve aldıkları cevaplara göre keşişlerin gelişimleri hakkında bilgi sahibi 

olmaktadırlar. Dikkat edilmesi gereken yerlerde keşişleri uyarmakta ve rehberlik 

yapmaktadırlar. Çünkü bu gurup liderleri ya da deneyimli diğer keşişlerin rehberliği 

olmasa yoldan ayrılmak çok kolaydır. 

Keşişler günde en fazla dört saat uyku uyuyabilir. Uzun sürecek bu meditasyon 

uygulamaları sırasında kendilerini iyi hissetmeleri önemlidir. Bu nedenle keşişlere bu 

süre içerisinde yararlı gıda, çay ve içecekler hazırlanır. Shaolin Tapınağı’nda bitkisel 

ilaç yapımı bilindiğinden, keşişlerin durumlarına göre kırk dokuz gün sürecek 

meditasyon uygulama dönemlerinde sorun yaşamamaları için Çin bitkisel ilaçları 

hazırlanır. Her akşam en az beş tütsü süresince meditasyon yapılır ve keşişlere öğretiler 

anlatılır. Shaolin Tapınağı’nda herkes kıdemi veya düzeyi ne olursa olsun meditasyon 

süresine riayet etmekle sorumludur. Böylece her keşiş aydınlanmaya götürecek iç 

huzuruna kavuşacaktır. Böylece bu yaşam ve ölüm döngüsünden kurtuluş için çaba 

gösterme isteği artacaktır.174 

Buraya kadar aktarmış olduğumuz dini ritüeller ve bunların uygulanması diğer 

birçok Buddist tapınağı ile birlikte bazı farklarla beraber ortak sayılır. Ancak Shaolin 

keşişlerini diğerlerinden ayıran önemli bir uygulama farkı Shaolin Kung Fusudur. 

Hindistan’da doğduğu şekli ile görülmeyen bu uygulama Buddizm’e Çin kültürünün bir 

katkısıdır. Ortaya çıkışını ikinci bölümde detayları ile ele alacağız. Ancak burada genel 

olarak bilgi verecek olursak Shaolin Kung Fusu, Shaolin Tapınağı keşişlerince çalışılan 

bir tür Çin mücadele sanatıdır. 

Anlatılan efsanelere göre bu sanat, ilk olarak Hindistan’dan gelen ve Zen 

Buddizm’in ilk patriği olarak kabul edilen Bodhidharma tarafından öğretilmiştir. 

                                                 
174http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_Article_list/index.aspx?nodeid=451&page=ContentPage&
contentid=5645 (13.11.2013) 

http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_Article_list/index.aspx?nodeid=451&page=ContentPage&contentid=5645
http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_Article_list/index.aspx?nodeid=451&page=ContentPage&contentid=5645


42 
 

Başlangıçta  keşişlerin riyazetten zayıf düşen bedenlerini güçlendirmek için basit birkaç 

hareketle başladığı iddia edilmektedir.175 Zaman içerisinde gelişerek çeşitli mücadele 

tekniklerinin de eklenmesi ile nesilden nesile aktarılarak bugün uygulanan Shaolin 

Kung Fusu ortaya çıkmıştır. Sıradan bir mücadele sporu olmaktan çok keşişlerin yaşam 

biçimi haline gelmiştir.176 Kung fu, tapınağın günlük programı içerisinde değişmez bir 

uygulama haline gelmiştir. Sıradan bir insanın tahammül edemeyeceği uygulamalar 

sıcak ya da soğuk günlerde hiçbir değişiklik yapılmadan uygulanır.177 

Dünyevi öğrencilerin Shaolin Tapınağı’ndaki yaşamları ise yukarıda verdiğimiz 

keşiş yaşamından daha farklıdır. Buddist dini ritüelleri uygulamalar yapmayıp günün 

büyük bir kısmını kung fu öğrenerek geçirirler. Sekiz dokuz yaşlarında birçok çocuk 

aileleri tarafından kung fu öğrenmeleri için tapınağa gönderilirler (Bk.Fotoğraf 11). Bu 

öğrenciler sağlık ve fizik konutrolünün ardından tapınağa alınırlar. Tıpkı keşişler gibi 

sabah saat dörtte gong sesi ile kalkarlar. Temel çalışma, silahlı çalışma, silahsız çalışma 

ve dayanıklılık çalışmaları yaparlar (Bk.Fotoğraf 12-13). İyi bir kung fucu olarak 

gelişimlerini tamamlarlar.178 

Shaolin Tapınağı hakkında bu genel giriş bilgilerden sonra Shaolin Kung Fusu ve 

Zen Buddizmi arasındaki ilişkiyi ele alacağız. Ancak bu ilişkinin özellikle tarihi 

yönünün daha iyi anlaşılabilmesi için kung fu sporunun da tarihine kısaca değinmek 

gerekmektedir. 

1.2.2.3.4. Kung Fu Tarihi 

Shaolin Kung Fusu ve Zen Buddizmi arasındaki ilişkiyi incelerken kung fu 

sporunun tarihini de ele almamız gerekiyor. Bu gerekliliğin sebebi ise efsanelere dayalı 

anlatımı kabul eden bazı araştırmacıların Zen Budizmi ile birlikte kung fu sporunu da 

Çin’e Hintli keşiş Bodhidharma’nın getirdiği
179 ve Çin’de silahsız savunma sanatı 

ilkelerinin altıncı yüzyılda Zen Budizmi ile ortaya çıktığı iddialarıdır.180 Bu bölümde bu 

iddiaların doğruluğunu araştırıp Shaolin kung fusu ve daha ötesinde genel olarak kung 
                                                 
175 Robert W. Simith, Shaolin Tapınağındaki Dövüş Sanatlarının Sırrı, (Çev.: Selim Yeniçeri), Okyanus 
Yayınları, İstanbul 2000, s. 13. 
176 Chow-Spangler, s. 26. 
177 Eugene Herrigel, Zen Budizmi Yolu, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul 1978, s. 15. 
178 Order of Shaolin Ch'an, The Shaolin Grandmasters Text, s. 98. 
179 Pine, s. 7; Douglas L. Wong, Shaolin Fighting, Unique Publications, Burbank 1982, s 15. 
180 Chow-Spangler, s. 21. 



43 
 

fu sporunu tarihi olarak inceleyeceğiz. Bu bölüm de kung fu sporu ile ilgili yaptığı 

çalışmalarla tanınan Stanley E. Henning’in ve Peter Lorge’nin çalışmalarından 

yararlanacağız. 

Günümüzde gerek Çin’de gerekse tüm dünyada kung fu yerine “ Wu Shu” terimi 

kullanılır.181 (Bk.Fotoğraf 14) Ancak Wu Shu teriminin kullanımına kadar kırk 

civarında farklı terim kullanılmıştır. Kaynaklarda geçen bu kelimelerden bazıları 

şunlardır: Jueli, Juedi, Jiji, Wuji, Xiangpu, Xiangpo, Shoupo, Zuojıao, Quanfa, 

Quanshu. Kungfu terimi ise Çince klasik metinlerde yoktur.182 

Yirminci yüz yılın sonlarına kadar normalde Çince dövüş sanatlarını ifade etmek 

için kullanılan bir kelime değildir. Kung fu terimi ilk olarak 1966 yılında yayımlanan 

bir makale kullanılmıştır. Yine bu Çin mücadele sisteminin batı dünyasında 

tanınmasında önemli bir rolü olan Bruce Lee’de 1962 tarihli bir yazısında “ Gong fu” 

terimini kullanmıştır. Çin’de 1984 yılında Gong fu kelimesi bir gazetede dövüş sanatları 

anlamında kullanılmıştır. Kung fu, Wade-Giles sistemindeki  “  功夫”  karakterlerinin 

Latin harfleri ile yazılmış şeklidir ve şu anda en yaygın olarak kullanılan Pinyin 

sistemindeki karşılığı Gong fu’dur. Ancak Gong fu şimdiye kadar İngilizce sözlüklere 

girmemiştir. Uzmanlar batıda gong fu yerine kung fu teriminin kullanılmasını 

muhtemelen film alt yazı ya da dublajlarında yapılan yanlış tercümeden kaynaklandığını 

iddia etmektedirler. Çünkü bu kelime doğrudan dövüş sanatlarını ifade eden bir anlama 

sahip değildir.183 Kung kelimesi başarı; fu kelimesi ise gayret ve kuvvet demektir. Kung 

fu terimi ise bir sanatın, bir becerinin ya da zor bir görevin yüksek ölçüde teksif edilen 

gayretle öğrenilmesi, başarıyla üstesinden gelinmesi demektir. Bu açıdan bakıldığında 

Muhammed Ali boks’ta ve Michelangelo ise sanatta kung fu’yu başarmışlardır.184 

Kung fu kelimesinin bu hatalı kullanımı yanında Çin mücadele sanatlarını 

günümüzde ifade eden kavramın Wu Shu (Vu Şu) olduğunu söylemiştik. Wu Shu terimi 

ilk olarak Güney Song Hanedanlığı döneminde yaşamış bir şair olan Yan Yanzhg (384-

456) tarafından kullanılmıştır.185 “ Wu” kelimesi silah, güçlü, cesur gibi anlamlara 

                                                 
181 Ümit Horasanlı, Dünyanın En İlginç Sporları, Safran Yayınları, İstanbul 2009, s. 220. 
182 Wong Kiew Kit, The Art of Shaolin Kung Fu: The Secrets of Kung Fu for Self-Defense, Health, and 
Enlightenment, Tuttle Publishing, Boston 2001, s. 11; Lorge, s. 10. 
183 Lorge, s. 9; Chow-Spangler, s. 10. 
184 Chow-Spangler, s. 10. 
185 Horasanlı, s. 220. 
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karşılık gelir. “ Shu”  kelimesi ise teknik, bilim ve sanat demektir. İki kelimenin 

birleşmesi ile meydana gelen Wu Shu ise askeri teknik, cesurların tekniği, dövüş sanatı 

ve savaş sanatı gibi anlamlara sahiptir.186 

Bu kelime bilgisinden sonra kung fu terimi ile ifade ettiğimiz Çin mücadele 

sanatlarının tarihine geçmek istiyoruz. Öncelikle kısaca konu hakkında ki efsanevi 

bilgilerden bahsedip sonra bunların değerlendirmesini yapacağız. 

Genel olarak iddia edilen görüşe göre kung fu’nun kökeni Shaolin Tapınağı’dır. 

Bununla beraber günümüzde uygulanan iki kung fu sitili iki Çin dinine göre 

şekillenmiştir. İlki “ Dışsal Stil” olarak ifade edilen Shaolin Kung Fusu’dur. Bu stilin 

kurucusu ise Zen Buddizmi’ni Çin’e getirdiği iddia edilen Hintli keşiş Bodhidharma’dır. 

Bu iddianın daha ilerisinde Bodhidharma, “ kesin olarak” bütün Çin Mücadele Sanatları 

olan Kung funun kurucusu olarak da lanse edilmektedir.187 Kısaca efsaneye göre 

Shaolin Tapınağına gelmiş ve keşişlerin katı riyazetten dolayı zayıf düştüklerini ve 

meditasyon yaparken uyuya kaldıklarını görmüştür. Bodhidharma Shaolin keşişlerine 

günümüzde Shaolin Kung fusuna dönüşecek olan spor çalışmalarını başlatmıştır.188 

Kung fu sporu ile Zen Buddizmi’nden önce ilişkilendirilen diğer din ise 

Taoizm’dir. Taoist öğretide sağlığı korumak için kullanılan ve hayvan hareketlerinin 

taklit edilmesi ile ortaya çıkan Tao Yin uygulamaları yapılmaktadır. Bedenin kasılması 

ve gevşetilmesi olarak tercüme edilebilecek bu uygulamaları, fiziksel hareketler ve 

duruşlar ile farklı solunum tekniklerinin bir arada kullanılmasından oluşmaktadır. Bu 

hareketler hastalıkları ortadan kaldırmakta ve uygulayan kişilerin uzun ve sağlıklı 

yaşamalarını sağlamaktadır. Bu uygulamaların nasıl ortaya çıktığı ile ilgili olarak farklı 

görüşler ileri sürülse de çok net olarak bilinmemektedir. Ancak Taoizm’deki bu hayvan 

hareketlerinin taklit edilme uygulamasının Şamanizm’den189 geçtiği iddia edilmektedir. 

Bu iddiaya göre duruşu ve hareketleri taklit edilen hayvanın ruhuna bürünmeye 

çalışılmaktadır. Hareketleri taklit edilen hayvanın ruhuna bürünme sonucu o hayvanın 

gücüne de sahip olunacaktır. Bu anlamda bilinen ilk uygulamalar Taoist bir keşiş ve 

                                                 
186 Kaşgarlı Muhammed Tursun Mahmut, A’dan Z’ye Wu Shu, İstanbul trs., s. 9. 
187 Chow-Spangler, s. 21. 
188 Pine, s. 7. 
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hekim olan Hua To tarafından uygulatılmıştır. Beş hayvan olarak kaplan, ayı, maymun, 

yılan ve kuşun hareketleri taklit edilmektedir. 190 

Zamanla bu Şamanik inanç Çin kültürü içerisinde yoğrularak değişime uğramıştır. 

Taoizm’in yaratılış kuramındaki kavramlar gündelik hayat ve sporla ilişkilendirilmeye 

başlamıştır. Wu Wei kavramının yokluk anlamına geldiğini yukarıda vermiştik. Ancak 

bu kavram Taoistler tarafından günlük hayatta bir şey yapmama veya eylemsizlik olarak 

anlaşılmamıştır. Wu Wei doğa içinde sakin oluş ve doğaya direnç göstermeden 

benimseme olarak kabul edilmiştir. Wu Wei’nin edilgenlik ilkesi doğal tepkiler vermeyi 

öğütler. Bu kavram Çin kung fusuna yeni bir anlayış getirmiştir. Kung fu da 

“ kendiliğindenlik istidadı” kavramını geliştirmek için düzenli bir pratik sonucu herhangi 

bir hareket wu wei halini alabileceği iddia edilir.191 

Efsaneye göre ikinci kung fu sitili ise bu Taoist anlayıştan doğan “ İçsel Sitil” 

olarak isimlendirilen Tai Chi Chuan’dır. Bu sitilin kurucusu ise Taoist bir keşiş olan 

Chang San-feng’dir. Hayatı hakkında çok fazla şey bilinmemekle beraber Song 

Hanedanlığı, Yuan Hanedanlığı ve Ming Hanedanlığı dönemlerinde yaşadığı iddia 

edilmektedir. Hakimlik yapmış ancak ölümsüzlüğü elde etmek için bu makamı terk 

etmiştir. Shaolin Tapınağı’nda on yıl kalmış Ch’an Buddist meditasyonunda ve Shaolin 

Kung Fusu’nda ustalaşmıştır. Ancak kişisel hedefine ulaşamadığı gerekçesi ile Shaolin 

Tapınağı’nı terk etmiştir. Taoist keşişlerin inzivaya çekildikleri Hupeh şehrinde bulunan 

Wu Tang dağlarına çekilip münzevi hayatına devam etmiştir. Bir gün kulübesinde 

meditasyon yaparken öğle vakti garip sesler duyarak dışarı çıkar. Bir ağaç dalına 

sarılmış haldeki yılan ve onu yakalamaya çalışan şahin arasındaki mücadeleye şahit 

olur. Daha güçlü ve sert olduğu için şahinin kazanmasını beklerken yılanın kazandığını 

görür. Bu olay üzerine bu iki hayvanın mücadele tekniklerini inceleyip sistemleştirir. 

Böylece Tai Chi Chuan egzersizleri iki hayvanın mücadelesinden ilham alan Taoist bir 

keşiş tarafından kurulmuş olur. Temel mantık olarak amaca ulaşmak için zıtların 

etkileşimini ele alan Yin-Yang ilkesinden hareket eder. Ancak Chang San-feng’in ilk 
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amacı yeni bir mücadele sistemi kurmaktan çok uzun bir ömür için vücut sağlamlığı 

elde etmektir.192 

Bu her iki stilin zaman içerisinde gelişmesi sonucu Çin mücadele sistemi olan 

kung fu doğmuştur. Tapınaklarda kung fu çalışan keşişler sadece dövüş eğitimi değil 

şiir, müzik, kimya, din ve felsefe eğitimi de almışlardır.193 

Yukarıda Çin kung fusu’nun dış ve iç stil olarak ikiye ayrıldığını gördük. Bunun 

dışında kabul edilen bir ayrım daha vardır. Yangtze ırmağı olarak da bilinen Chang 

Nehri’nin kuzeyinde kalan topraklarda yapılan kung fu “ Changquan” (uzun yumruk) 

olarak isimlendirilmiştir. Buna karşı Chang ırmağının güneyinde kalan topraklarda 

çalışılan kung fu ise “ Nanquan” (güney yumruğu) olarak anılmıştır. Kullanılan tekme 

ve yumrukların teknik özelliklerinden kaynaklanan bu ayrım günümüzde Dünya Wushu 

Federasyonun kabul ettiği farklı on iki sitilden ikisini oluşturur.194 

Buraya kadar kung fu hakkında anlatılan ve efsanelere dayanan tarihi bilgileri 

kısaca naklettik. Mitler ve efsaneler ile örgülenmiş kung fu tarihi günümüzde birçok 

araştırmaya konu olmuştur. Bu araştırmaların ana konusunu ise kung fu spor tarihinin 

efsanelerden ayıklanmasıdır. Kısaca bu araştırmacılardan bir kaçı hakkında bilgi 

vermek istiyoruz. Çünkü çalışmamızın ileriki bölümlerinde kendilerinin eserleri ve 

yaptığımız mülakatlara sık sık atıfta bulunacağız. Konu ile ilgili olarak ilk ve önemli 

çalışma batıda değil Çin’de yapılmıştır. Bu ilk bilimsel çalışma, Çinli bir avukat ve 

dövüş sanatları ustası195 olan Tang Hao tarafından 1930 yılında yapılmıştır. Kendisi 

kung fu ile ilgili popüler olan efsaneleri hedef alıp bunları tarihi bilgilerle çürütmüştür. 

Bu konudaki başka bir isim de Xu Jedong’tur. Bu iki araştırmacının öncülük etmesi ile 

özellikle batıda birçok bilimsel araştırma yapılmaya başlanmıştır.196 

Bu konuda araştırmaları ile öne çıkan bir araştırmacı da Stanley E. Henning’dir. 

Kendisinin yazmış olduğu “ The Martial Arts Encounters Academia” adlı makalesi 

birçok batılı araştırmacı için örnek olmuştur.
197 Kendisi ile konu hakkında yapmış 

olduğumuz mülakatlarda kung funun başlangıcının herhangi bir tapınağa ait olmadığını, 

                                                 
192 Chow, Spangler, s. 40-41-42. 
193 Akira Mavata, Kungfu Öğreniyorum, Tempo Yayınları, İstanbul 1976,  s. 28. 
194 Mahmut, s. 20. 
195 http://en.wikipedia.org/wiki/Tang_Hao (15.10.2013) 
196 Stanley E. Henning, Military Affairs, Vol.45, No.4, December 1981, s. 177. 
197 Lorge, s. ix. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tang_Hao
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bu başlangıcın uzun bir zamanda toplumun genelinde yaşanan askeri temelli olaylarla 

ilgili olduğunu ifade etmiştir.198 

Konu hakkında fikir alış verişinde bulunduğumuz bir başka isim “ Chinese Martial 

Arts From Antiquity to the Twenty-First Century” isimli bilimsel eserin yazarı ve 

Vanderbilt Üniversitesi’nde tarih profesörü olarak görev yapmakta olan Peter A. 

Lorge’dir. 

Bu kaynak bilgisinden sonra yukarıda aktarmış olduğumuz efsanelerin 

değerlendirilmesine geçebiliriz. Konu hakkında anlatılan en yaygın efsane Çin Kung 

fusunun Shaolin Tapınağı’nda doğmuş olduğudur. Ancak yapılan akademik çalışmalar 

bunun yanlış olduğunu göstermektedir.199 

Peter Lorge “ Chinese Martial Arts From Antiquity to the Twenty-First Century” 

adlı eserinde Çin dövüş sanatlarını M.Ö. 1200 den günümüze kadar ele almış ve kung 

funun tarihte saklı kalmış ve değişmiş yönlerini ortaya koymuştur. 200 

Lorge bunu yaparken konu hakkındaki en büyük efsanenin kung fu ile ilgili yazılı 

kaynak olmadığı iddiası olduğunu belirtir. Çünkü bu iddiayı kabul eden birçok kişi için 

kung fu hakkındaki tek bilgi kaynağı kung fu hocalarının anlattıkları sözlü gelenek 

haline gelmektedir. Oysa Çin tarihi bize Çin dövüş sanatı olan kung fu hakkında birçok 

yazılı kaynak vermektedir. Bu kaynaklardan yola çıkarak Çin’de kung funun 

başlangıcının herhangi bir dini faaliyet ya da günümüzde ki algılanma şekli ile kişisel 

gelişim faaliyeti olmadığını söyler. Bu dövüş sanatlarının öncelikle askeri faaliyetler 

olarak görülmesi gerektiğini belirtir. Bu ayrım günümüz mücadele sporlarına yüklenen 

anlam açısından son derece önemli bir tespittir. Dövüş sanatlarının avcılık ya da 

güvenlik gereksinimlerinden kaynaklandığını ancak zamanla bazı zihinsel ve ruhsal 

becerilerin belirteçleri olarak görülmeye başlandığını belirtir.201 

Lorge’ye efsanelerde anlatıldığı şekli ile kung fu aydınlanmaya yardım eden bir 

araç olmaktan öte öncelikle kişinin hayatta kalabilmesi için önemlidir. Özellikle Çin 

gibi nüfus olarak kalabalık ve sık olarak iç savaşların yaşandığı toplumlarda mücadele 

teknikleri sadece ruhsal anlamda kişisel gelişimin çok ötesinde anlamlara sahiptir. 

                                                 
198 Stanley E. Henning ile 20.05.2013 tarihli mülakat. 
199 Thomas A. Green, Martial Arts of the World An Encyclopedia 1, ABC-CLIO, California 2001, s. 38. 
200 Lorge, s. 11. 
201 Lorge, s. 1-2. 
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Yapılan iç savaşlarda çiftçilikle uğraşan kişiler genellikle ordunun ön saflarında göğüs 

göğüse savaşmak zorunda kalmıştır. Bu da sıradan insanların bile dövüş sanatları 

konusunda çalışmak zorunda bırakmıştır. Çin toplumunda mücadele tekniklerinin 

yaygınlaşmasının diğer bir nedeni de Zen ya da Taoizm değil Konfüçyanizm’dir. 

Konfüçyüs’ün ideal toplumunda erkekler için dövüş sanatları çalışmaları özellikle de 

okçuluk çok önemlidir. Bu tespitlerle konu ele alındığında dövüş sanatları konusundaki 

efsanelerle örgülenmiş olan modern algının yanlışlığı da ortaya konmuş olur. Sonuç 

olarak Çin mücadele sanatı olan kung funun Shaolin Tapınağı’nda doğduğu iddiaları 

tarihi ve sosyal gerçeklere uymamaktadır. Çin’de dövüş sanatlarının Taoizm’den ve Zen 

Budizmi’nden de önce çalışılmıştır.202 

Türkiye Wu Shu Federasyonu’nun resmi web sitesinde Wu Shu’nun tarihi ile 

ilgili verilen bilgiler de yukarıdaki görüşleri doğrular niteliktedir. Buna göre, Xia 

(M.Ö.2100-1600) hanedanlığı döneminde kurulan, savaşlarda geliştirilip kullanılan Wu 

Shu, iki ana çatıda toplanmıştır 1- Askeri Wu Shu hareketleri, 2- Wu Shu hareketi okul 

eğitimi. Shang (M.Ö.1600-1066) hanedanlığı döneminde görülmeye başlanan Wu Shu 

eğitimindeki el şekilleri, Zhou (M.Ö. 1066-221) hanedanlığı döneminde savaş oyunu 

eğitimi seriler halinde pratik haline getirilmiştir. Qin (M.Ö.221-206) ve Han (M.Ö.206-

M.S.220) hanedanlığı döneminde, Wu Shu’nun gelişimi için birlikler kuruldu ve Jiaoli 

(boğuşma) ve Jijian (kılıç dövüşü) dövüşleri oluşturuldu. Tang (618-907) hanedanlığı 

döneminde Wu Shu; gelişmeye, ilerlemeye ve savaşçı askerler tarafından askeri 

eğitimlerde jianshu (kılıç sanatı) kullanılmaya başlandı. Li-Bai ve Zhang-Xucao 

şiirlerinde ve kitaplarında, Wu Shu çalışmalarını bir kültür olarak tanımladılar. Song 

(960-1279) ve Yuan (1279-1368) hanedanlıkları döneminde; Yinglue ve Gongjian gibi 

organizasyonlar kurularak Wuyi (Wu Shu - savaş sanatı), halk arasında çalışılmaya 

başlandı. Tekli çalışma ve karşılıklı çalışma metotları geliştirildi. Ming (1368-1644) ve 

Qing (1644-1912) hanedanlıkları, Wu Shu'nun gelişim dönemleri olmuştur. Changquan, 

Houquan, Shaolinquan, Neijiaquan gibi 10 bölüm ve Taijiquan, Baguazhang ve 

Xingyiquan gibi stiller oluşturulmuştur. 

Günümüzde, Wu Shu'da yapılan değişiklikler ile beden eğitimi organizasyonları, 

döğüş dernekleri ve savaşçı birlikleri oluşturulmaya başlanmıştır. 1909 yılında 

                                                 
202 Lorge, s. 1-2-4-5-6. 



49 
 

Shanghai' de Jingwu Spor Birliği, 1910 yılında Tianjin' de Çin Savaşçı Birliği, 1927 

yılında Nanjing' de Çin Merkezi Devlet Wu Shu Enstitüsü kurulmuştur. 1936 yılında, 

Çin Wu Shu takımı, Olimpiyat oyunlarında gösteriler yaptı. Çin devletinin 

kuruluşundan (1912-1949) sonra, Wu Shu gelişmeye başlamıştır. 1956 yılında Beijing' 

de Çin Wu Shu Birliği kurulmuştur. Daha önce Wu Shu grupları olarak hareket 

ediliyordu. 1958 yılında Changquan, Nanquan, Taijiquan stillerinin standart formları 

oluşturulmuştur. 1985 yılında, Xian' da yapılan toplantı neticesinde, komiteler 

oluşturularak Beijing' de Uluslararası Wu Shu Federasyonu kurulmuştur. Türkiye’de ise 

Wu Shu sporu 1999 yılında federasyon olmuştur.
203 

 

 

 

 

                                                 
203 http://www.twf.gov.tr/wushubrans.html (02.08.2013) 

http://www.twf.gov.tr/wushubrans.html


50 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

SHAOLİN TAPINAĞI VE SHAOLİN KUNG FUSU İLİŞKİSİ 

Birinci bölümde Buddizm ve Zen Buddizmi’nin genel inanç ve ibadet anlayışları 

ile tapınak yaşantılarını ele aldık. Bu bölümde ise konunun doğru temellendirilmesi ve 

iyi anlaşılabilmesi için öncelikle Shaolin Tapınağı’nda çalışılan Shaolin Kung Fusu’nun 

tarihi gelişimini ele alacağız. Bunu yaparken de birinci bölümde kısaca bilgi verdiğimiz 

Bodhidharma’nın hayatını Shaolin Kung Fusu açısından detaylı olarak ele alacağız. Bu 

tarih incelemesinin ardından tapınakta kungfu çalışılmasına neden olan dini sebepleri 

inceleyeceğiz. 

2.1. TARİHİ OLARAK SHAOLİN TAPINAĞI VE SAHOLİN KUNG FUSU 

İLİŞKİSİ 

Shaolin Tapınağı ve Shaolin kung fusu arasındaki dini ilişkiyi ele almadan önce 

konunun tarihi hakkında bilgi vermenin doğru olacağı kanaatindeyiz. Tarihi ilişki ele 

alnırken zaten konunun dini boyutu da temellendirilmiş olacaktır. 

2.1.1. Bodhidharma 

Dinler tarihi bize pek çok dine ait azizlik örnekleri sunar.204 Bu azizlerin hayat 

hikayeleri çoğu zaman efsanelerle örülüdür. Genellikle de bu efsanelerin gerçekliğini 

tespit etmek oldukça zordur. Zen Buddizm’inin kurucusu olarak kabul edilen 

Bodhidharma’nın hayat hikayesi de içerisinde aynı zorlukları barındırır. Hayatı, 

özellikle Zen Buddistlerinin aktardıkları birçok efsanevi bilgilerle şekillenmiştir. Ancak 

bu anlatılar sıradan bir din adamı portresinin çok ötesine geçmiştir. Bu farklılığın sebebi 

de Zen Buddizm’inin kurucusu olmasından daha çok Shaolin Tapınağı ile olan 

ilişkisidir. Çünkü Shaolin Tapınağı’nı da diğer tapınaklardan ayrılmasının nedeni 

Shaolin Kung Fusu olarak bilinen mücadele sanatıyla olan ilişkisidir. İşte Bodhidharma, 

dünya çapında popülaritesi olan bu mücadele sanatının kurucusu olarak kabul edilir. 

                                                 
204 Geniş bilgi için, Kemal Polat Katolik Hırsitiyanlıkta Azizlik ve Azizler, Salkım Söğüt Yayınları, 
Erzurum 2008. 
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Çalışmamızın bu bölümünde hem Zen Buddizm’i hem de Shaolin Kung Fusunun 

kurucusu olarak kabul edilen Bodhidharma’nın hayatı ele alınacak; onun hakkında 

bilinen ve yaygın olan efsaneler aktarılacaktır. Bu efsaneler kendi içerisinde çelişen 

anlatımları barındırmaktadır. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise bu efsanelerin 

kaynakları üzerinde duracağız. 

2.1.1.1. Bodhidharma’nın Hayat Efsanesi 

Yaşamı boyunca birkaç müridi dışında çok kimsenin tanımadığı
205Bodhidharma,  

bugün tüm dünyada tanınan bir isim haline gelmiştir. Efsanelere göre o bir taraftan 

Buddizm’in özünü kavramış bir aziz; diğer taraftan mücadele sanatı uzmanıdır. Ayrıca 

devrine göre çok iyi bir tıp bilginidir. Bunların dışında o, Buddizm’i Çin’e getiren 

kişi,206 geleneksel olarak Hint Buddizmi’nin yirmi sekizinci patriği ve Çin 

Budizm’indeki Chan (Japonca Zen) okulunun kurucusu olarak kabul edilir.207 

İsmi, Hindistan’da Bodhidharma,  Çin’de P’u-ti tamo208  veya Ta-mo olarak 

bilinirken, Japonya’da Daruma olarak bilinir.209 Kaynakların çoğunda Hindistanlı olarak 

nitelenmekle beraber İranlı olduğunu iddia edenler de vardır.210 Hindistan’da Madras 

yakınlarındaki Kanchipuram da211   ya da Orta Hindistan’daki Kashiapmadanga 

eyaletinde212 doğduğu kabul edilir. Brahman kralı Sugandha’nın213 üçüncü oğlu olarak 

dünyaya gelmiştir.214  Doğum ve ölüm tarihi ile ilgili olarak farklı rivayetler vardır. 

Doğum tarihi olarak 448-480215 -483216-485217 tarihleri verilir. Ölüm tarihi olarak ise 

520218-527-555219 tarihleri kabul edilir. Bu durumda yaklaşık olarak 450 ile 550 yılları 

arasında yaşadığı söylenebilir. Bodhidharma’nın Hindistan yaşamı ile ilgili olarak 

bilgilerin farklı olmasının nedeni, onun hakkındaki bilgilerimizin genellikle, Çin’e 
                                                 
205 Pine, s. 12. 
206 Kaya, s. 31. 
207 Faure, s. 263; Erengil, s. 74. 
208 Chow - Spangler, s. 21. 
209 Faure, s.263. 
210 Shahar, s. 13. 
211 Croft, s. 22. 
212 Edkins, Chinese Buddhism A Volume of Sketches, Historical, Descriptive and Critical, s. 87. 
213 Croft, s. 22. 
214 Chow, Spangler, s. 21. 
215 Faure, s. 263. 
216 Croft, s. 22. 
217 Shahar, s. 13. 
218 Faure, s. 263. 
219 Shahar, s. 13. 
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geldikten sonraki yaşamına ait olmasıdır. Efsaneler Bodhidharma’nın Çin’e gelene 

kadarki yaşamından bahsetmezler. Dayandığı kaynak bilinmemekle birlikte 

Bodhidharma’nın hayatını konu alan bir belgeselde, dövüş sanatları eğiticisi ve şifacılık 

yapan bir aziz olarak sunulmaktadır.220 

Bodhidharma tamamen dini nedenlerle doğup büyüdüğü ülkesini terk ederek 

Çin’e gelir. Onun Çin’e geliş amacını Song Hanedanlığı döneminde yazılan dini 

motiflerle dolu Heki-gan-shu’nun (Mavi Kaya) yorumcusu Yengyo (1063-1135) şöyle 

nakleder: “Bodhidharma, Çin ruhunun Mahayana Buddizm’inin öğretilerini alabilecek 

olgunluğa eriştiğini görünce güney yolundan Çin’e geldi ve halkı ‘ruhun mührüyle 

yoğrulmaya’ hazırladı. Beklentilerle doluydu…” 221 

Bodhidharma’nın, Hindistan‘dan, Çin’e Buddizm’i yaymak için,222 dindar bir 

Buddist olan İmparator Liang Wu’nun daveti ile223gittiği belirtilse de bir başka sebep 

olarak da Hindistan’da Buddizm’i yok etmek isteyen Hindu brahmanların baskıları ve 

öğretilerinden rahatsız olan diğer Buddist din adamlarının verdikleri sıkıntılar da 

gösterilmektedir.224 

Hindistan’dan Çin’e gidiş tarihi 480225 ile 527226 yılları arasında kabul edilir. Bu 

durumda kırk yaş civarında Çin’e gelmiş olması gerekir. Hindistan ve Çin arasında 

kullanılan karayolu Türkler tarafından engellendiği için Bodhidharma’nın227 Çin’e deniz 

yolu ile güneyden gelmiş olması ihtimali daha çok kabul görür.228 Ancak bu bilgilerin 

yanında “Doğrulanmamış vakayinameler O’nun yaya olarak yüzlerce kilometreyi 

yürüyüp, haydutlarla dolu yollardan sağ olarak kurtulup dondurucu Himalaya 

dağlarını aşarak Çin’e ulaştığını” ifade eden efsanelerde vardır.229 Bodhidharma’nın bu 

                                                 
220 http://www.youtube.com/watch?v=pdfKIbdXvyM (12.12.2013) 
221 Suzuki, Hristiyanlık ve Budizm de Mistik Yaşam, s. 22-24. 
222 Chow, Spangler, s. 21. 
223 Croft, s. 22. 
224 Edkins, Chinese Buddhism A Volume of Sketches, Historical, Descriptive and Critical, s. 86. 
225 Shahar, s. 13. 
226 Edkins, Chinese Buddhism A Volume of Sketches, Historical, Descriptive and Critical, s.86; Tümer, 
Küçük, Küçük,  s.  238. 
227 Pine, s. 8. 
228 Croft, s. 22; Edkins, Chinese Buddhism A Volume of Sketches, Historical, Descriptive and Critical, s. 
86. 
229 Chow, Spangler, s. 23. 

http://www.youtube.com/watch?v=pdfKIbdXvyM
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deniz yolculuğu, Hindistan kıyılarını ve Malaya yarım adasını dolaşarak üç yıl 

sürmüştür.230 

Üç yıl sonra Bodhidharma’nın Çine ulaştığı tarihlerde Çin’de Altı Hanedanlar 

dönemi yaşanmaktadır.231 Çin’de ilk olarak Kuang şehrine (bugünki adı ile Guang-

zhou) veya Liu Sung Hanedanlığı’na (420-479) bağlı bir şehir olan Nanyüeh’e gelir. 

Son olarak Kuzey Wei Hanedanlığı’nın  (386-534) başkenti olan Luoyang’a hareket 

eder.232 Bu dönemde Luoyang yarım milyondan fazla nüfusu ile dünyanın en kalabalık 

şehirlerinden biridir.233 Bodhidharma’nın Luoyang’a gitmesinin en büyük sebebi 

İmparator Wu ti’nin Budizm’i kabul etmiş olmasıdır. 

Buddizm’i öğrenme ve yaşama gayreti içinde olan İmparator Wu, 

Bodhidharma’nın geldiğini öğrenince kendisini saraya davet eder.234 Sarayda imparator 

tarafından karşılanır ve imparator kendisine sorular sorar. Bu konuşmaya ait tarihi 

kaynaklar da sağlam bir bilgi yoktur. İlk olarak gerçekleştiği iddia edilen tarihten çok 

sonra 1002 ya da 1004 yılında Tayuan tarafından yazılan Aydınlanmanın Naklinin 

Kaydı (Transmission of the Lamp) isimli eserde geçer.235Ancak Zen Buddizmi’nin 

günümüzde ki “ büyük modern havarisi” olarak nitelendirilen D.T. Suzuki bu diyaloga 

ait tarihsel kaynakların olmamasını bir sorun olarak görmez ve Zen Buddistlerin tarihsel 

olguları önemsememelerini gerekçe olarak olarak gösterir.236 

Bodhidharma ile imparator Wu arasında geçtiği iddia edilen konuşma 

Bodhidharma’nın Buddizm anlayışını yansıtması bakımından önemli olduğu için 

aşağıda konuşmayı kaynaklarda geçtiği hali ile aktarmayı uygun bulduk. 

“ Çeşitli Mahayana sutraları okuyan, şefkat ve diğerkâmlık gibi Buddist 

erdemlerine inanan iyi ve dindar bir Buddist olan İmparator Wu,  Bodhidharma’ya 

“Birçok mabet inşa ettik, kutsal metinleri kopya ettik ve keşişlerle rahibeleri 

destekledik. Amellerimiz de nasıl bir fazilet görüyorsunuz?”  Diye sorar. Bodhidharma 

“ Hiçbir fazilet görmüyorum. Onlar dünyaya düşkünlüğün izlerini taşıyan değersiz 

amellerdir ki ormandaki gölgelere benzerler. Sadece varmış gibi görünürler. Halbuki 
                                                 
230 Pine, s. 8. 
231 Chow, Spangler, s. 21. 
232 Faure, s. 263. 
233 Pine, s. 12. 
234 Suzuki, Hristiyanlık ve Budizm de Mistik Yaşam, s. 24. 
235 Pine, s. 11. 
236 Suzuki, Hristiyanlık ve Budizm de Mistik Yaşam, s. 22. 
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özden yoksundurlar. Faziletin yegane ve hakiki alameti bilgeliktir, saf, kusursuz ve 

esrarengizdir. Maddi amelle kazanılmaz.” diye cevap verir. Gayretlerinin 

aşağılandığını düşünüp şaşıran imparator tekrar sorar:  “Sutralarda çoğu zaman en 

yüksek ve en kutsal gerçekten söz ediliyor, peki nedir bu, değerli üstadım ?” 

Bodhidharma şu karşılığı verir: “Şu engin boşlukta kutsal hiçbir şey yoktur. ” 

Hükümdar öfkeyle sorar: “Peki, eğer en yüksek gerçeğin sonsuz boşluğunda ne kutsal, 

ne de yüce bir şey yoksa karşımda duran siz kimsiniz?” Bodhidharma: “Bilmiyorum 

majeste!” diye cevap verir.237 

İmparator tarafından anlaşılamayan Bodhidharma saraydan ayrılır. Gitmekte 

olduğu güzergâhta karşına çıkan Yangzte nehrini mucizevi olarak bataklık sazları 

üzerinde geçer.238 Başkentin yakınında bulunan Buddist keşişlerin yaşadığı Shaolin 

Tapınağı’na ulaşır. Tapınakta kalmaya başlar. Doğrudan aydınlanmaya dayalı kitabi 

öğretimden uzak bir Buddizm’i salık vermiştir. Bu, tapınak içerisinde keşişlerin kabul 

ettikleri ve yaşadıkları Buddizm’le taban tabana zıt bir anlayıştır. Keşişlerin Buddist 

kutsal kitaplarını okumaktansa meditasyon yapmalarının daha doğru olduğunu savunur. 

Doğal olarak Bodhidharma Buddizm’e olan yaklaşımının farklı olmasından dolayı 

sarayda olduğu gibi Shaolin Tapınağı’nda da rahatsızlık uyandırmaya başlamıştır.239 Bu 

rahatsızlığın çoğalması sonucu Shaolin Tapınağı baş keşişi Fang Chang, 

Bodhidharma’yı tapınaktan uzaklaştırır.240 

Shaolin Tapınağı’ndan ayrılmak zorunda kalan Bodhidharma Song Dağı’nın batı 

Shaoshih doruğunda ve tapınağın yaklaşık bir mil uzağında bulunan bir mağaraya 

yerleşir. Bu mağaranın içerisindeki kaya duvara bakarak dokuz yıl boyunca meditasyon 

yapar.241 

Bu meditasyon sırasında Bodhidharma bir keresinde uyuyakalır. Bu duruma çok 

sinirlenir ve uykuya yenilmemek için göz kapaklarını kesip atar. Bu efsaneye uygun 

olarak günümüzde bile Bodhidharma’nın resimleri çizilirken göz kapakları olmadan 

gözleri iri ve patlak olarak resmedilir.242 Ayrıca göz kapaklarını attığı yerden ise çay 

                                                 
237 Edkins, Chinese Buddhism A Volume of Sketches, Historical, Descriptive and Critical, s. 101; Suzuki, 
Hristiyanlık ve Budizm de Mistik Yaşam, s. 23; Chow, Spangler, s. 23. 
238 Chow, Spangler, s. 24. 
239 Edkins, Chinese Buddhism A Volume of Sketches, Historical, Descriptive and Critical, s. 86-101. 
240 Chow, Spangler, s. 24. 
241 Senzaki - Mc Candless, s. 39; Pine, s. 11. 
242 Chow, Spangler, s. 24. 
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bitkisinin yetişmeye başladığı iddia edilir. Bu ileride keşişlerinde uyku problemini 

çözecek bir olaydır. Ancak tarihi kayıtlara göre Çin’de çay içme geleneğinin 

Bodhidharma’nın ölümünden çok sonra Tang Hanedanlığı (618-907) zamanında ortaya 

çıkmış olması bu efsaneyi çürütür.243 

Zen Buddizm’i açısından çok önemli olan bu mağara meditasyonu sırasında 

olanlar bunlarla sınırlı kalmaz. Bodhidharma’nın dokuz yıl boyunca hiç hareket 

etmeden oturması sonucu ayakları başkalaşmaya başlar ve ayaklarını kaybeder. Bu 

iddiaya uygun olarak bazı popüler ikonografilerde Bodhidharma ayaksız olarak 

gösterilir.244 Ancak hareketli bir yaşamın bedensel ve ruhsal faydalarını çok iyi bilen 

Bodhidharma’nın hareketsiz oturmaktan ayaklarını kaybetmesi de uygulamada çelişkili 

bir Bodhidharma imajı sunmaktadır. Shaolin Tapınağı’na tekrar kabul edildiğinde 

keşişler için aydınlanmalarına yardımcı olması için egzersiz programı koyan 

Bodhidharma’nın yıllarca oturduğunun iddia edilmesi ciddi bir çelişkidir. Bu çelişkili 

imajı düzeltmek için olsa gerek kabul edilen bir izah vardır. Buna göre “ duvar 

meditasyonu” iddia edildiği gibi dokuz yıl boyunca günün yirmi dört saati süren bir 

meditasyon değildir. Güneş doğarken ve batarken ikişer saat süren bir meditasyondur. 
245 Ayrıca bu geçen sürede bulunduğu mağaranın kaya duvarında Bodhidharma’nın 

bakışlarının etkisi ile büyük bir delik meydana gelir.246 Bodhidharma’nın ünü bu olayla 

yayılır ve bundan sonra “ Duvara Bakan Brahman” olarak da anılmaya başlar.247 

Bodhidharma’nın meşhur olması hemen olumlu sonuçlara neden olur. 

Bodhidharma bu mağara meditasyonuna devam ederken ilk müridini kazanır. Bu ilk 

mürit ileride Bodhidharma’nın yerine geçip Zen Buddizmi’nin ikinci patriği olarak 

kabul edilecek olan Huiko’dur. Kendisi Bodhidharma’yı duymuş ve öğrencisi olmak 

niyeti ile meditasyon yaptığı mağaraya gelmiştir. Bodhidharma’nın devam etmekte olan 

meditasyonunu bozmamak için sabaha kadar ayakta yağan kara aldırmadan mağaranın 

                                                 
243 Chow, Spangler, s. 25. Ayrıca efsanenin yaygınlığını göstermesi açısından bakınız “ Tea The Eyelids 
Of Bodhidharma”, isimli kitap Elco Hesse tarafından yazılmış ve İngiltere de 1982 yılında basılmıştır. 
Kitabın adından da anlaşılacağı üzere çay Bodhidharma’nın göz kapakları olarak anlatılır. 
244 Faure, s. 264. 
245 Chow, Spangler, s. 24. 
246 s. Prebish Charles, Historical Dictionary of Buddhism, The Scarecrow Press Inc, London 1993, s. 74; 
Faure, s. 264; Shahar, s. 17. 
247 Faure, s. 264 . 
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önünde bekler. Beklediği cevabı alamayınca samimiyetinin bir göstergesi olarak kolunu 

kesip Bodhidharma’ya sununca müritliğe kabul edilir.248 

Bodhidharma ile Huiko arasında geçen konuşma Bodhidharma’nın manevi 

yüceliğini gösteren iyi bir örnektir: Bodhidharma, Huiko'ya ne istediğini sorar. Huiko: 

"Ruhum gerçekten de bir hayli huzursuz! Lütfen onu teskin edin" der. Bodhidharma: 

"ruhunu buraya getirebilirsen, ben onu senin yerine pasifleştiririm" diye cevap verir. 

Huiko:"onu yıllardır arıyorum ama henüz en ufak bir izine bile rastlamadım" diye 

cevap verir. Bodhidharma ufak bir gülümseme ile, "senin ruhun, işte şimdi ve burada 

bir kereliğine ve sonsuza kadar pasifize edildi" der. Böylece Huiko aydınlanmaya 

ulaşır.249 

İlk müridini kazanan Bodhidharma artan ünü sayesinde kovulduğu Shaolin 

Tapınağı’na tekrar kabul edilir. Özellikle Bodhidharma’nın bakışları ile mağaranın kaya 

duvarında açtığı deliği gören Shaolin Tapınağı Baş Keşişi Fang Chang onu tapınağa 

almak zorunda kalır.250 Bodhidharma tapınağa ilk geldiğine göre manevi ağırlık olarak 

daha güçlü dönmüştür. Tapınak içerisindeki keşişlerin günlük programlarına müdahale 

edebilmektedir. Özellikle keşişlerin kendisinin öngördüğü şekilde meditasyona ayak 

uyduramadıklarını görür. Keşişlerin bedenleri sürekli meditasyon ve diyet yapmaktan 

zayıf düşmüştür. Meditasyon sırasında uykuya yenik düşerler. Bunun üzerine 

Bodhidharma onlardan gidip ertesi sabah tekrar gelmelerini ister. Gelirken de zihin ve 

bedenleri ile Budda'nın yolunu takip edip izleyecek hale gelene kadar bedenlerini 

çalıştırmalarını da ister. Bunu yapabilmeleri için de tapınağın günlük programına 

keşişler için bir dizi fiziksel egzersiz koyar.251 Bu egzersiz bir hareket serisidir ve “ On 

Sekiz Lohan Hareketi” olarak adlandırılır. Bu hareketler yogaya dayalı düzgün nefes 

tekniklerinden meydana gelen hareketlerdir.252 Bu hareketler zaman içerisinde Shaolin 

Kung Fusu olarak bilinen dövüş sporuna dönüşür. Bodhidharma’nın gelmesi ile Shaolin 

Tapınağı keşişleri günlük yaşamlarında bir de mücadele sanatı çalışmaya başlamıştır.253 

                                                 
248 Charles, s. 73. 
249 J. Smith, Budizm Gizli Öğretisi, s. 290; Shahar, s. 13; Capra, s. 62. 
250 Chow, Spangler, s. 24. 
251 Funakoshi, s. 63-64; Croft, s. 22. 
252 Yoga ve Sağlık Dergisi, Sayı:28, Haziran 2009. 
253 Pine, s. 11; Chow, Spangler, s. 26; Faure, s. 264; Funakoshi, s. 64. 



57 
 

Bodhidharma’nın Shaolin Tapınağı’nda kaldığı süre içinde manevi ağırlığının 

arttığına değinmiştik. Ancak Bodhidharma’nın artan bu nüfuzu tapınak içerisinde eski 

yaşam tarzını savunan keşişleri rahatsız etmeye devam eder. Bu rahatsızlıklar sonucu 

defalarca zehirlenir. Hiçbir canlıya zarar vermemek üzere söz verip tapınakta yaşayan 

keşişlerin yine başka bir keşişi sadece fikirlerinden dolayı kıskanıp da zehirlemeleri de 

oldukça ilginç bir iddiadır. Bodhidharma en sonunda yine bir zehri kendi isteyerek yutar 

ve zehrin etkisi ile ölür. Ölümünün ardından yerine geçen Huiko’nun bir süreliğine 

saklanma ihtiyacı hissetmesi Bodhidharma’nın Çin’de düşmanlık kazandığının bir 

göstergesi olabilir. Öldüğü yer bilinmemekle beraber Lo Nehri kıyısında öldüğü iddia 

edilir. Öldüğü iddia edilen yerin o dönemde infazların yapıldığı bir yer olması nedeni ile 

Bodhidharma’nın, Wei İsyanı sonlarında idam edilmiş olma ihtimalini gündeme 

getirir.254 Bunun yanında öldüğünde yüz elli yaşında olduğu ve ölüm sebebinin 

zehirlenme değil yaşlılık olduğu da efsanelerde belirtilir.255 Öldükten sonra Honan ve 

Shen-si arasındaki Hiuug-er Shan (Ayı Kulağı Dağları) dağlarına gömülür.256 

Ölmeden önce ilk müritleri arasından Huiko’yu yerine patrik olarak seçer. 

Cübbesini ve kasesini ve Lankavatara Sutrası’nın çevirisini Huiko’ya emanet eder. 

Böylece Huiko Bodhidharma ile başlayan Zen geleneğinin ilk Çinli temsilcisi olur. 

Artık Zen patrikliği Hindistanlılardan Çinlilere geçmiştir.257 

Mahayana Buddizm’indeki nirvanaya ulaşan ideal kişi Boddhisattva anlayışına 

uygun olarak, Bodhidharma’nın efsanevi yaşamı ölümünün ardında devam eder. Zen 

tarihçisi Tu Fei’nin aktardığına göre, Bodhidharma’nın öldüğü gün Kuzey Wei 

İmparatorluğunun sivil görevlisi Sung Yün Hindistan dönüşü sırasında Pamir Dağı’nda 

Bodhidharma’yı görür.258 Bodhidharma’nın elinde bir bambu kamışının ucuna asılmış 

olan tek bir ayakkabı vardır ve Bodhidharma yalınayaktır. Buddist metinleri araştırmak 

için gittiği Hindistan’dan dönen Sung Yün Bodhidharma’yı tanır ve nereye gittiğini 

sorar. Bodhidharma batıya gittiğini ve dönünce kendisi ile karşılaştığını herkese 

anlatmasını söyler. Luoyang’a dönen Sung Yün, Bodhidharma’nın öldüğünü ve 

gömüldüğünü öğrenir. Sung Yün başından geçenleri anlatır. Bodhidharma’nın mezarını 

                                                 
254 Faure, s. 263. 
251.Pine, s. 14; Chow, Spangler, s. 27; Edkins, Religion in China, s. 103. 
256 Edkins, Religion in China, s. 103; Croft, s. 26. 
257 Pine, s. 11. 
258 Faure, s. 264. 
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kendisi veya olayı anlattığı müritleri açar. Mezarın içerisinde sadece bir tek ayakkabı 

vardır. Bodhidharma’nın cesedi yoktur. İmparatorluk emri ile ayakkabı oradan alınır ve 

Shaolin Tapınağı’na götürülür. Ayakkabı 728 yılında Tang Hanedanlığı zamanında 

çalınır ve bir daha da bulunmaz.259 

Bu son olayda da dikkat çeken bir ayrıntı vardır. Bodhidharma’nın Pamir 

Dağlarında karşılaştığı imparatorluk görevlisi kendisini tanır. Ancak dokuz yıl boyunca 

oturarak meditasyon yaptığı için ayaklarını kaybeden Bodhidharma’nın nasıl yürüdüğü 

değil çıplak ayaklı oluşu dikkatini çeker.260 Bu anlatım da yine efsanelerdeki çelişkili 

Bodhidharma hikayelerine bir örnektir. 

2.1.1.2. Bodhidharma’nın Hayat Efsanesinin Değerlendirilmesi 

Bodhidharma’nın hayatı hakkındaki efsaneleri yukarıdaki bölümde verirken bu 

efsanelerin kendi içerisinde çelişen yanlarını da göstermeye çalıştık. Bu bölümde ise 

Bodhidharma hakkında tarihi bilgileri verip konu ile ilgili akademik çalışmalardan 

yararlanarak efsaneleri değerlendirmeye çalışacağız. 

Bodhidharma efsanelerinin başlangıcı incelendiğinde öldüğü kabul edilen tarihten 

yaklaşık yüz elli yıl sonra şekillendiği görülür. Kronolojik bir sıra takip ettiğimizde 

Bodhidharma isminin geçtiği en eski metin Lo Yangdaki Buddist Manastırların Kaydı 

(Luoyang Qielan Ji / Record of Buddhist Monasteries in Lo-yang) adlı eserdir. Bu kitap 

Luoyang bölgesinde bulunan Buddist Manastırları tasvir eder ve 547 yılında Yang 

Hüsan-chih tarafından yazılmıştır. Bu kitapta Bodhidharma’nın, 516 yılında inşa 

edilmiş ve 528 yılından sonra askeri bir kamp haline getirilmiş olan Yung-Ning 

Manastırını ziyaret ettiği ve ona hayran kaldığı anlatılır.261 Ancak bu bahsi geçen keşiş 

Bodhidharma’nın Song Dağı’nda bulunan Shaolin Tapınağı ziyaretinden ve orada 

kaldığından hiç bahsedilmemiştir. Kitapta verilen bu kısa ve açık olmayan bilgilerden 

bahsedilen keşişin Zen Buddizmi Çin’e getirdiği iddia edilen Bodhidharma olduğunu 

çıkartmak zordur.262 

                                                 
259 Croft, s. 26; Chow, Spangler, s. 28; Edkins, Religion in China, s. 103. 
260 Edkins, Religion in China, s. 103. 
261 Faure, s. 263. 
262 Shahar, s. 13; Faure, s. 263; Dumoulin, Zen Buddhism: A History India and China Volume 1, s. 86. 
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Bu kitaptan sonra Bodhidharma’nın yaşamı ile ilgili ilk kaynak 645 yılında Tao-

hüsan tarafından kaleme alınan ve 667 de ölümünün ardından gözden geçirilip 

düzeltilen “ Önemli Keşişlerin Biyografilerinin Sürdürülmesi” (Xu Gaoseng Zhuan - 

Continuation of the Biographies of Eminent Monk –) adlı eserdir. Bu eserde 

Bodhidharma’nın güney Hindistan’dan gelen bir Brahman olduğu ve Song Dağı’nda 

yaşadığı ifade edilmektedir.263 Henri Dumoulin, Tao-hüsan’ın bunları yazdığı zamanın 

yaklaşık olarak Bodhidharma’nın yaşadığı iddia edilen tarihten yüz yıl sonrasına ait 

olduğunu belirtir. Bu kitabın ikinci elden aktarma olduğunu ve muhtemel kaynağının da 

yukarıda bahsettiğimiz Yang Hsuan Chih’in gözlemleri olduğunu iddia eder.264 

Bu kitaplardan sonra üçüncü bir kaynak olarak Chuanfa Baoji tarafından 710 

yılında yazılan “ Dharmanın İletiminin Değerli Kaydı” (Precious Record of the 

Dharma’s Transmission) gibi bir eser zikredilebilir. Bu erken sekizinci yüz yıl 

yazılarında Bodhidharma hakkında verilen bilgiler çoğalmaya başlamıştır. 

Bodhidharma’nın Shaolin Tapınağı yaşamı, yıllarca yaptığı iddia edilen “ duvar 

meditasyonu” , müridi Huike’ye geçmiş olan yazıları (Lankavatara Sutra) ve Huike’nin 

kolunu keserek O’nun tarafından aydınlanmaya ulaştırılması anlatılır.265 Chuanfa Baoji, 

bu bilgilerle beraber Bodhidharma’nın öğretisinin o günlerde popüler ve geleneksel 

öğretilerle karşılaştırıldığında anlaşılması zor bir disiplin olduğunu da belirtir. Bu 

farklılıklar nedeniyle Bodhidharma’nın düşmanlık gördüğünü ve iftiraya maruz 

kaldığını anlatır.266 

Sekizinci ve on birinci yüzyıllara geldiğimizde yazılan kitaplar bol miktarda dini 

mesajlar içeren Bodhidharma hikayeleriyle doludur. Bodhidharma’nın temel özellikleri 

daha sekizinci yüzyılda şimdiki şeklini almış olsa da zaman içerinde gelişip büyümeye 

devam etmiştir. Örnek vermek gerekirse Bodhidharma efsanesi, Li-tai fa-pao chi (774), 

Pao-lin chuan (801) ve Tsu-t’ang chi (952) adlı eserlerle gelişmiş ve 1004’te Ching-te 

Chuan-Tenglu adlı eserle de klasik evresine ulaşmıştır. Bu süreç içersinde Bodhidharma 

efsanesi Pao-chih ve Fu Hsi gibi Taoist veya diğer Buddist figürlerin bazı özelliklerini 

de ödünç almıştır.267 

                                                 
263 Faure, s.263; Shahar, s. 13. 
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Çağdaş araştırmacı Bernard Faure ise bu efsane gelişiminin daha erken tarihlerde 

olduğunu iddia etmektedir. Ona göre Shaolin Tapınağı, Bodhidharma ve Songshan 

Dağı’nı birbirine bağlayan efsane, Faru (638-689), Huian (ö. 709), Daoxin (580-651) ve 

Hongren (601-674) gibi ilk Zen keşişlerinden sonra tamamlamıştır. Böylece Shaolin 

Tapınağı yakınındaki bir mağarada dokuz yıl duvar meditasyonu yapan Bodhidharma 

ve yağan kara aldırmadan bekleyip en son kolunu keserek dini şevkini gösteren Huike 

efsaneleri yedinci yüzyılın sonunda şekillenmiştir.268 Bu ilk kaynaklar Bodhidharma 

efsanesinin, kendisinin öldüğü kabul edilen tarihten yaklaşık yüz elli yıl sonra ortaya 

çıktığını gösterir.269 

Günümüz araştırmacıları bu bilgilerden yola çıkarak Bodhidharma’nın yaşamı ve 

Zen Buddizmi içindeki konumu hakkında şüphe etmişlerdir. Gerekçeleri ise 

Bodhidharma’nın anlatılan hayat hikâyesinin kendisinden gelen bir aktarıma sahip 

olması ve bağımsız kaynaklarla doğrulanamamasıdır. Yine bu bağlamda Zen 

Buddistlerinin kabul ettikleri ve Bodhidharma’nın yirmi sekizincisi olduğu Buddist 

Patrikleri listesinin de hayali olduğunu iddia ederler. Çünkü Hint Buddist metinleri 

gerek Bodhidharma’dan gerekse de bu patrikler listesinden hiç bahsetmemişlerdir.270 Bu 

fikri savunanlardan biri de Whalen Lai’dir. “ Çin’de Buddizm: Tarihi Bir Araştırma” 

adlı makalesinde Bodhidharma’nın kendisinin ve ona kadar ulaşan patrikler zincirinin 

ilk kaynaklarda yer almadığını ancak ezoterik Zen geleneğinin gizli iletiminde 

bulunduğunu ifade eder. Böylece de Zen geleneğinin kendi efsanelerinden oluştuğunu 

savunur.271 

Bodhidharma’nın hayat hikayesi ile ilgili bu şüpheci yaklaşımların yanında 

Shahar gibi daha olumlu düşünen araştırmacılar da vardır. O, Bodhidharma ve Shaolin 

Tapınağı arasındaki ilişkinin, yukarıda verdiğimiz kaynaklarla beraber başka güvenilir 

yazılı kaynaklar ve Shaolin Tapınağı’ndaki arkeolojik kazılarla ispatlandığını 

belirtmiştir. Bunlardan Shaolin Tapınağında bulunan dikili taşlar tapınağın 

Bodhidharma ile ilişkisini kademeli olarak ortaya koymaktadır. İlk olarak Shaolin 

Tapınağında 728 tarihli bir dikili taşta Bodhidharma’nın Song Dağı’nda kaldığı anlatılır. 

Ardından 798 tarihli başka bir dikili taşta ise Bodhidharma ile halefi ve müridi olan 

                                                 
268 Lorge, s. 108. 
269 Faure, s. 263. 
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Huike arasında cereyan eden kol kesme hadisesi anlatılır. Shahar’a göre bu kitaplar ve 

dikili taşlar Bodhidharma’nın varlığı konusundaki şüpheleri gidermektedir.272  Ancak 

Shahar’ın bu saydığı delillerde yine Zen ve Shaolin kaynaklı delillerdir. Ayrıca ondan 

bahseden ilk dikili taş kendisinin yaşadığı iddia edilen tarihten yaklaşık iki yüz yıl 

sonrasına aittir. Bu durum Bodhidharma’nın varlığı hakkında bağımsız tarih 

kaynaklarında bilgi olmadığı iddiasını doğrular niteliktedir.273 

Bu bağlamda Peter Lorge’de, Bodhidharma hikayesinin sonradan oluşturulduğunu 

savunan araştırmacılardandır. Zen Budistlerinin neden böyle bir Bodhidharma kişiliği 

var etmeye çalıştıkları sorusu akla gelebilir. Lorge’ye göre bu hikayenin amacı Shaolin 

Kung Fu tekniğinin eski olduğunu ve sürekli uygulanan bir teknik olduğunu 

göstermektir. Bunu diğer tekniklere karşı bir meşrulaştırma ve üstünlük kurma girişimi 

olarak görür. Ayrıca bu eskilik iddiasının sadece Shaolin Kung Fusu’na has olmadığını 

da belirtir. Bu durumun bütün dövüş sanatları için de geçerli olduğunu da ekler. Çünkü 

bir mücadele sanatının eskiliği onun üstün ve doğru bir sanat olduğunu gösteren en 

önemli sebep olarak görülür.274 

Bu şüpheleri artıran bir başka bilgiyi de Shaolin Tapınağı’nın resmi internet 

adresinde bulmaktayız. “  Xingzheng, Degen, Miaoxing, Henglin, Yuekong, Xiaoshan, 

Kinnara, Fuyu, Zhicao, Huichang and Tanzong, Bodhidharma, Sengchou”. Kung fu 

ustaları başlığı altında günümüzden geriye doğru verilen bu listenin başında 

Bodhidharma değil de Sengchou vardır. Aslında Sengchou’nun kung fu ustası olarak bu 

listenin başında yer alması Bodhidharma ve Shaolin Kung Fusu efsanelerinin 

güvenilirliği konusunu gösteren çok önemli bir veridir.275 

Kung funun Shaolin Tapınağı’na Bodhidharma ile birlikte gelmediğini savunan 

bir Shaolin keşişi de vardır. 31. nesil Shaolin keşişi olan Shi De Shan, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde Houston Shaolin Tapınağı’nın kurucusu ve ustası. Çin’deki Shaolin 

tapınağından mezun olmuş ve tapınağın izni ile Amerika’da Shaolin keşişliğini 

sürdürmektedir. Kendisi ile yapılan bir mülakatta, Shaolin keşişlerinin vahşi hayvan ve 

haydut saldırıları nedeni ile mücadele tekniklerini Bodhidharma gelmeden önce çalışmış 

olduklarını ifade etmektedir. Ayrıca keşişlerin tapınağa gelmeden önceki hayatlarında 
                                                 
272 Shahar, s. 14. 
273 Watts, s. 114-115-116. 
274 Lorge, s. 8. 
275 http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_SL_new_T/sl_new.aspx?nodeid=379 (24.09.2013) 

http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_SL_new_T/sl_new.aspx?nodeid=379
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kung fu eğitimi almış olabileceklerini de belirtmektedir. Kung funun Shaolin Tapınağı 

kurulmadan çok önceleri de Çin’de çalışılmasını da gerekçe göstermektedir.276 

Bodhidharma ile ilgili efsaneleri ve bunlara karşı olumsuz ya da olumlu görüşleri 

yukarda nakletmeye çalıştık. Bodhidharma’nın yaşadığına dair Zen Budist yazıları 

dışında tarihi kaynaklarda bilgi yoktur. Dolayısı ile yaşayıp yaşamadığına dair daha 

farklı tarihi bilgi ve belgeler bulunana kadar kesin bir şey söylemek imkânsız gibi 

görünmektedir. 

Ancak mülakat yaptığımız mücadele sanatı hocaları genellikle Bodhidharma 

efsanelerinin doğruluğunu savunmaktadır. İlk olarak gazeteci kimliği yanında 

ülkemizde mücadele sanatları konusunda ki çalışmalarıyla da tanınan hocam Okay 

SAĞTÜRK ise Bodhidarma’nın yaşamı ve rolü hakkında farklı bir görüş sunuyor. Ona 

göre, “Shaolin Kung Fusunda pratik çalışmalar sonucunda öğrencide meydana gelmesi 

öngörülen fiziksel ve ruhsal gelişim ve değişim aşamaları öğrencilerde aynen 

görülmektedir. Bu değişim ve gelişim sonuçları sözlü aktarımların değerini 

artırmaktadır. Bu sonuç ön görülerinin doğru olması, Shaolin kung fusunun başlangıcı 

için anlatılan efsanelerin doğruluğunu göstermektedir. Ancak ilk planda Bodhidharma 

bu kung fu tekniklerini tapınağa keşiş adayları çekebilmek için kullanmıştır. Bu 

mücadele teknikleri Buddizm’in ruhuna da aykırı değildir. Çünkü öncelikle amaç nefsin 

yenilmesidir. Ayrıca saldırganı öldürmeden ona acı verecek hareketlerle kötü iş 

yapmasını engellemekde istenir. Shaolin Kung fu teknikleri Bodhidharma tarafından 

tapınak programına eklenmiş ve gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır.”277 

Ayrıca, Bingöl Üniversitesi’nde Sosyoloji Anabilim Dalında görev yapan Doç. 

Dr. Kubilay AKMAN’da konuya benzer şekilde yaklaşıyor: “Bildiğiniz gibi Zen 

Budizm’in Çin’e gelmesinde en etkili olan isim olarak Bodhidharma (Damo) kaydedilir. 

5. Yüzyıl civarında Shaolin Tapınağı’na geldiği rivayet edilir. Muhtemelen kendisi 

oraya gittiğinde, hali hazırda uygulanan Kung Fu antrenmanları vardı. Bu anlamda, 

Bodhiddharma Kung Fu’yu Hindistan’dan Çin’e getirdi demek fazla iddialı bir tez olur. 

Ne var ki şu söylenebilir, Hindistan’da var olan bir savaş sanatı olan Kalari 

Payattu’nun atası olan bazı sanatlardan teknikler de Bodhidharma ve başka keşişlerle 
                                                 
276 Alan Fickling, Martial Arts and Buddhism: A Study of the History of the Shaolin Temple, Monroe 
Summer Research Report, 12 September 2008, s. 2-3; http://www.houstonshaolintemple.net/dasifu/ 
(22.08.2013) 
277 Okay Sağtürk ile 17 Temmuz 2013 tarihli mülakat. 

http://www.houstonshaolintemple.net/dasifu/
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beraber Çin’e gelerek yerel sanatlarla harmanlanmış olabilir. Neden Zen ve Kung Fu iç 

içedir? İki nedenle: İlki, Buddistler öldürmek yasak olduğu için, kendilerini ve 

tapınaklarını korumak adına “öldürmeden” hasımları etkisiz hale getirecek bir 

savunma sanatına ihtiyaç duyuyorlardı. Bu yüzden, Kung Fu’nun bu derece 

gelişmesinin temelinde şiddet değil, şiddetsizlik amacı vardır aslında. İkincisi, Zen zihni 

“kesin”dir, hem yüzeyde hem derindedir. Bu yönleriyle de savaş sanatlarına çok 

uygundur. Bunu Japonya’da da görürüz, birçok Kılıç ustası ya da Budo’nun (Savaş 

Sanatı) farklı türlerinde yoğunlaşan ustalar Zen’de çok odaklanmışlardır ve bu yönleri 

onlara savaşta da başarı sunmuştur.”278 (Bk. Fotoğraf 25) 

Yazılı kaynaklarda Bodhidharma efsanesini doğrulamak için yeterli argüman 

bulunmadığını sorduğumuzda ise şöyle cevap vermiştir: “ Ben bir tarihçi değilim. 

Sosyolog ve kung fu eğitmeniyim. Bu soruyu, sosyolog tarafıma yöneltiyorsanız, biraz 

daha “etnometodolojik” bir daireden bakmanızı öneririm. Yani, tarihi bir kişiliğin var 

olup olmadığından ziyade, o kişi ve tema üzerinden bugün insanlar nasıl bir öznel ve 

kültürel anlam üretiyorlar, buna bakmanız daha anlamlı olur. Mesela Aborjinler’in 

“Düş Zamanı” kavramı ile ilgili bir araştırma yapmaya çalışsanız, yok efendim öyle 

40.000 yıl önceden öyle atalar yok, vs. diyerek onların tabularını çürütmeye mi 

çalışacaksınız; yoksa Aborjin mantalitesinde bu “zaman” algısı nereye tekabül ediyor, 

neyi ifade ediyor, onu mu anlamlandırmaya çabalayacaksınız. Bu bir yaklaşım 

tercihidir tabii ki, tek bir metodolojik bakış olduğunu söyleyemeyiz. Bir kung fu 

eğitmeni olarak cevap vermemi isterseniz, biz yaptığımız sanatlarla ve bize gelen 

soyağacıyla ilgiliyiz. Bodhidharma’ya dayanan bir iddiamız yok. Yaptığımız her sanatın 

kurucusundan bize doğru gelen bir silsile var ve bu zincirin bize nasıl aktarıldığı tarihi 

olarak gayet açık. 20. Yüzyıl’da Çin’deki tapınaklar bir kırılma yaşadı, daha önce 

başka kırılmalar var. Bu anlamda, geçmişten tam anlamıyla emin olamayız.”279 

Okay SAĞTÜRK hocanın öğrencisi olan ve uzun yıllar Shaolin Kung Fu 

eğitmenliği yapan Turgay YOKUŞ hoca da bu efsanelerin doğruluğunu kabul 

edenlerdendir.280 

                                                 
278 Kubilay Akman ile 12 Haziran 2013 tarihli mülakat. 
279 Kubilay Akman ile 12 Haziran 2013 tarihli mülakat. 
280 Turgay Yokuş ile yapılan 20 Temmuz 2013 tarihli mülakat. 
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Ancak mücadele sanatı hocalarından Bodhidharma ve Shaolin Kung füsunun 

başlangıcı ile ilgili anlatılan efsaneleri doğru kabul etmeyenler de var. Shaolin Kung Fu 

tekniklerini kendisinden öğrendiğim hocam Nizamettin Turan bu görüşte olanlardan. Bu 

konudaki görüşleri şöyle: “ Shaolin Kung Fu teknikleri uzun yıllar sonucu gelişen ve çok 

etkili olan mücadele teknikleridir. Ancak bu tekniklerin doğuşu ile ilgili anlatılan 

efsaneleri sorgulamadan kabul etmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Sizin yapmakta 

olduğunuz bu tez çalışması dışında Shaolin ile ilgili ciddi bir araştırmanın yapıldığını 

bilmiyorum. Bodhidharma ile ilgili anlatılan efsanelerin tarihi kaynaklarda olmadığını 

söylediniz. Bu anlatımların doğru olup olmaması benim Shaolin Kung fu tekniklerine 

olan bakışımı değiştirecek bir etken değildir. Benim için bu tekniklerin özel, etkili ve 

doğru bir sistem olması önemlidir.”281 

Bu konuda benzer bir düşünceye sahip olan mücadele sporu eğitmenlerinden biri 

de Ali Rıza Gözlüklüoğlu’dur. Kendisi mücadele sanatları ile uzun yıllar ilgilenmiş ve 

Türkiye Wu Shu Federasyonu’nun kurulmasında aktif olarak rol almıştır. Kendisine 

Bodhidharma ile ilgili sorduğumuz soruya verdiği cevap şöyle: “ Gerek Shaolin Kung 

Fu gerekse diğer mücadele sanatları ile ilgili sözlü gelenekten gelen çok fazla anlatım 

vardır. Mücadele sanatı çalışanlar olarak biz genellikle kulağa hoş gelen bu efsaneleri 

olduğu gibi kabul ederiz. Çünkü bu efsaneler bizim ilgilendiğimiz mücadele sanatlarına 

ayrı bir hava katar. Hindistan’dan gelen garip bir keşiş daha önce hiç bilinmeyen dövüş 

tekniklerini Shaolin rahiplerine öğretir. Bu teknikler sıradan döğüş teknikleri değildir. 

Çalışan kişiye insanüstü güçler kazandıracağı gibi bir imajla sunulur. Ancak özellikle 

batılı araştırmacıların yapmış oldukları çalışmalar bu konuda bize farklı veriler 

sunmaktadır. Örnek olarak Stanley E. Henning gibi asker kökenli bir araştırmacı Kung 

funun kökenlerinin tapınaklarda değil, Çin askeri geçmişinde aranması gerektiğini 

savunuyor. Ben de kişisel olarak bu kanaatteyim.”282 

Türkiye’de Kung Fu sporu alanında önde gelen antrenörlerin Bodhidharma ve 

Shaolin Kung Fusu hakkında ki görüşlerini aktardık. Bodhidharma hakkında ki tarihi 

bilgi ve belgelere rağmen efsaneleri olduğu gibi kabul eden hocalarımız var. 

Kanaatimizce bu kabul edişin en önemli sebebi Bodhidharma efsanesinin Shaolin Kung 

Fusu’na mistik bir hava katmasıdır. Bu mistik hava Kung Fu çalışan öğrencileri zorlu 

                                                 
281 Nizamettin Turan ile yapılan 25 Temmuz 2013 tarihli mülakat. 
282 Ali Rıza Gözlüklüoğlu ile yapılan 28 Temmuz 2013 tarihli mülakat. 
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teknikleri yapmaları için motive etmektedir. Kung Fu hareketleri sıradan bir mücadele 

teknikleri olmanın ötesinde anlamlar kazanarak, felsefesi olan bir spora dönüşmektedir. 

2.1.2.3. Shaolin Tapınağında Shaolin Kung Fusu’nun Tarihi Gelişimi 

Shaolin Tapınağı tarihine baktığımızda efsanelerle örülü bilgilerle karşılaşırız. 

Sıradan bir Buddist tapınak iken Zen Buddizmi ve Shaolin Kung Fusu ile meşhur 

olmaya başladıkça efsanelerde bu şöhrete uygun olarak çoğalmıştır. Shaolin 

Tapınağı’nda çalışılan Shaolin Kung Fusu’nun doğuş ve tarihi gelişimini göz önüne 

alarak dört bölüm halinde inceleyeceğiz. Bu bölümlere ayırmamızdaki temel sebep 

Shaolin kung fusunun gelişimine etki eden coğrafyanın, sosyal ve siyasi etkilerdir. 

Shaolin Tapınağı kung fusu ve din ilişkisini daha sonra ele alacağız. 

1. 500-900 yılları arası Shaolin Tapınağı 

2 .900-1600 yılları arası Shaolin Tapınağı 

3. 1600-1900 yılları arası Shaolin Tapınağı 

4. 1900 den günümüze kadar Shaolin Tapınağı 

2.1.2.3.1. 500-900 Tarihleri Arasında Shaolin Tapınağı ve Shaolin Kung Fusu 

Bu bölümde Shaolin Tapınağı’nda çalışılan Shaolin Kung Fusu hakkındaki efsane 

bilgilerini kısaca aktarıp ardından kaynaklara dayanarak Shaolin Kung Fusu’nun 

doğmasının tarihi nedenlerini ele alacağız. 

2.1.2.3.1.1. Shaolin Kung Fusunun Ortaya Çıkışı İle İlgili Efsaneler 

Shaolin Tapınağı’nın bazı efsanelerde Bodhidharma için yapılmış olduğu iddia 

edilir.283 Ancak tarihi kaynaklara ve Shaolin Tapınağı resmi web sitesinde verilen 

bilgilere göre Shaolin tapınağı 23 Mayıs 495 veya 496 yılında Kuzey Wei (386-557) 

İmparatoru Xiaowen(471-499) tarafından yaptırılmıştır. Hintli bir keşiş olan Batuo 

(Fotuo ya da Buddhabhadra olarak da bilinir) için Honan Eyaletinin 13 km kuzey 

batısında bulunan Denfeng Şehrine yakın Songshan dağının batı eteğinde 

                                                 
283 Yoga ve Sağlık Dergisi, Haziran 2009, s. 27. 
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yaptırılmıştır.284 Batou, Çine ilk gelen keşişlerdendir. Hindistan’da beş rahip arkadaşı 

ile birlikte kendilerine mürit aramışlar ancak çok da başarılı olamamışlardır.285 Başka 

ülkelerde Buddizm’i yaymanın daha iyi olacağını düşünen Keşiş Batuo Hindistan’dan 

490 yılında ipek yolu ile Çin’e gelmiştir. İmparator, keşiş Batuo’dan Buddizm’e ait 

kutsal yazıları Çince’ye çevirmesini ve Buddizm’i yaymasını istemiştir. Bunun için de 

Songshan Dağı’nda küçük kapalı bir platform olarak yapılan Shaolin Tapınağı’nı 

yaptırmıştır.286 Tapınak ilk olarak tek bir bina olarak yapılmış ve rahiplerin günlük 

ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmıştır.287 

Batuo, Shaolin Tapınağı’nın ilk baş keşişi olmuştur. Batuo’nun gözetiminde 

keşişler gece gündüz vardiyalı olarak çalışmış ve Avatamsaka Sutra, Mahaparinirvana 

Sutra, Vimalakirti Sutra ve Dasabhumika Sutra dahil 600’ün üzerinde kutsal Buddist 

metnini Çince’ye çevirmişlerdir.288 

Efsanelerde Shaolin Tapınağı’nda mücadele sanatlarını ilk çalıştıran kişinin Batuo 

olduğuna dair bir iddia da vardır. Bu efsaneye göre Keşiş Batuo'nun iki müridi olan 

Seng Chou ve Hui Guang'ın da savaş sanatçısı olduğu iddia edilir.289 Eğer bu efsanevi 

bilgiyi doğru kabul edecek olursak o zaman Bodhidharma'nın Shaolin Kung Fusu'nun 

atası olduğu iddiasını yalanlamış oluruz.290Ancak şunu belirtmek gerekir ki Shaolin 

Tapınağı’na Bodhidharma gelene kadar geçen otuz iki yıllık süreç içerisinde tapınakla 

ilgili olarak çok fazla bir bilgi kaynaklarda geçmemektedir. Zaten Shaolin Tapınağı’nın 

meşhur olmasının sebebi de Zen Buddizmi ve dolayısı ile Bodhidharma’dır. Songsahn 

Dağı’nın da asıl “ Budist Fethi”, Bodhidharma ile ilişkilendirilmesinden sonra 

olmuştur.
291 

Bodhidharma imparator ile olan görüşmesinden umduğu sonucu alamayınca 

Shaolin Tapınağına gelir. Ancak Bodhidharma’nın Shaolin Tapınağı’nda kaldığı süre 

çok uzun sürmez. Çünkü Bodhidharma, tapınaklarda kitap okunmasını ve aydınlanma 
                                                 
284 http://www.shaolin.org.cn/ (21.08.2013); Mircea Eliade, a.g.e. 263; Ying Zi Long, Shaolin Collection-
1, Ebook, s.2. 
285 Long, s. 2. 
286 Shahar, s. 17. 
287 Long, s. 2. 
288 Chow, Spangler, s. 24; 
http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_newS_list/index.aspx?nodeid=325&page=ContentPage&cont
entid=2135"contentid=2135 (25.08.2013) 
289 http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_SL_new_T/sl_new.aspx?nodeid=379 (20.08.2013) 
290 Croft, s. 16. 
291 Shahar, s. 12. 

http://www.shaolin.org.cn/
http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_newS_list/index.aspx?nodeid=325&page=ContentPage&contentid=2135%22contentid=2135
http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_newS_list/index.aspx?nodeid=325&page=ContentPage&contentid=2135%22contentid=2135
http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_SL_new_T/sl_new.aspx?nodeid=379
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için kitapların kullanılmasını kabul etmiyordu. Bodhidharma kitabi eğitimden çok 

meditasyon yapılmasının daha doğru olduğunu iddia ediyordu.292 Shaolin Tapınağı’nın 

baş keşişi Fang Chang, Bodhidharma’nın fikirlerinden hoşlanmayıp onu tapınaktan 

uzaklaştırmıştır.293 

Bodhidharma, Song Dağı’nın batı Shaoshih doruğunda tapınağın bir mil kadar 

uzağında ki bir mağaranın kaya duvarına bakarak dokuz yıl boyunca meditasyon 

yapar.294 Efsaneye göre dokuz yıl boyunca hiç hareket etmeden oturması sonucu 

ayakları başkalaşmaya başlayıp bacaklarını kaybeder ve mağara duvarında bir delik 

meydana gelir.295 Bazı popüler ikonografilerde Bodhidharma ayaksız olarak gösterilir. 

Bodhidharma bundan sonra “ Duvara Bakan Brahman” olarak da anılmaya 

başlamıştır.296Ancak bu “ duvar meditasyonu” iddia edildiği gibi dokuz yıl boyunca 

günün yirmi dört saati süren bir meditasyon olmadığını, güneş doğarken ve batarken 

ikişer saat süre ile yapıldığını kabul edenler vardır.297 

Bodhidharma’nın mağaranın kaya duvarında bakışları ile açtığı koca deliği görüp 

büyüklüğünü anlayan Shaolin Tapınağı Baş Keşişi Fang Chang, Bodhidharma’yı 

tapınağa almak zorunda kalır. Bodhidharma Shaolin Tapınağına döner.298 

Bodhidharma Shaoline geri döner ama tapınak içerisinde yaşayan keşişler 

Bodhidharma’nın öngördüğü disiplin içerisinde meditasyon uygulamalarına ayak 

uyduramazlar. Meditasyon sırasında zayıf bedenleri dayanamaz ve uyuyakalırlar. 

Bodhidharma bu durumun beden zayıflığından kaynaklandığını düşünerek tapınağın 

günlük programına keşişler için bir dizi fiziksel egzersiz koyar.299 Bu egzersiz bir 

hareket serisidir ve “ On Sekiz Lohan Hareketi” olarak adlandırılır. Bu hareketler yogaya 

dayalı düzgün nefes tekniklerinden meydana gelen hareketlerdir.300 Bu hareketler zaman 

içerisinde Shaolin Kung Fusu olarak bilinen dövüş sporuna dönüşür.
301 

                                                 
292 Edkins, Religion in China, s. 86-101. 
293 Chow, Spangler, s. 24. 
294 Pine, s. 11. 
295 Charles, s.74; Faure, s. 264; Shahar, s. 17. 
296 Faure, s. 264. 
297 Chow, Spangler, s. 24. 
298 Chow, Spangler, s. 24. 
299 Smith, s. 13-14; Croft, s. 22. 
300 Yoga ve Sağlık Dergisi, Haziran 2009 Sayısı. 
301 Pine, s. 11; Chow, Spangler, s. 26; Faure, s. 264. 
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Kısa sürede hem Shaolin Kung Fusu gelişir hem de keşişler kung fu eğitiminde 

çok ileri giderler. Shaolin Kung Fusu’nun ünü daha Bodhidharma hayatta iken yayılır. 

Önceleri Shaolin Kung Fusu sadece manastırdaki keşişlere öğretilmiştir. Bunlar büyük 

savaş sanatı ustaları olarak bütün Çin tarafından tanınmışlardır. Tapınak dışından birçok 

insan Shaolin’de çalışılan Kung fuyu öğrenmek için tapınağa akın ederler. Gelen kişi 

sayısı o kadar artar ki tapınağa girmek için gelenler bazı bedensel ve ruhsal sınavlara 

tabi tutularak elenirler. Tapınağa girme ve Shaolin Kung Fusu öğrenme hakkını kazanan 

keşiş adayları yetiştikten sonra Çin’in değişik bölgelerine dağılarak hem Zen 

Buddizmi’ni hem de kung fuyu öğretirler. Tapınağa girmek kadar tapınaktan mezun 

olup gitmek de çok zordur. Çin’in değişik bölgelerinden Shaolin mabedine eğitime 

gelenlerin mezuniyet imtihanları özel olarak tasarlanmış ağaç robotların bulunduğu 

kapkaranlık bir tünelde yapılırdı. Bu tünelde öğrencinin bildiği kung fu teknikleri ile 

kendini savunacağı saldırıları yapan 108 robot vardır. Bu 108 robotu geçebilen mezun 

edilirdi. Bu imtihanı çok büyük bir başarı ile geçenler özellikle Bodhidharma tarafından 

tasarlanmış “ İç Oda Eğitimi” ne alınırdı. Burada çok ileri derecede kung fu bilgileri 

verilirdi. Zaman içinde yeni kung fu stillerini geliştirenler, bu iç oda eğitimini bitiren 

rahipler olurdu.302 

Shaolin Tapınağı’ndaki Dövüş Sanatlarının Sırrı adlı eserde ise başka bir görüş 

kabul edilir. Bodhidharma On Sekiz Keşiş hareketini başlangıçta sağlık için 

tasarlamıştır. Bu hareketler O’nun ölümünün ardından öğrencilerinin dağılmasıyla 

tamamen ortadan kaybolmuştur. Ancak Yuan Hanedanlığı (1260-1368) döneminde 

soyadı Yen olan zengin bir genç adam keşiş olarak Chueh Yuan adını almıştır. Kendisi 

dövüş sanatları ile ilgilenip Bodhidharma’nın on sekiz hareket yöntemini geliştirip 

yetmiş iki sitile çıkartıp Çin’de yaymıştır. Bu durumda Shaolin kung fusunun 

temellerini Bodhidharma atmış olmakla birlikte asıl geliştiren başkasıdır.
303 

2.1.2.3.1.2. Shaolin Kung Fusu’nun Ortaya Çıkış Efsanesinin Değerlendirilmesi 

Orta Çağ’da Çin’in artan dış ticaretinin sonucu olarak Buddist tapınaklar, sermaye 

toplama yeri olmuş ve önemleri gittikçe artmıştır. Bu durum manastırların daha fazla 

toprak satın almaları ve ekonomik olarak daha fazla gelişmeleri anlamına geliyordu. 

                                                 
302 Ayhan Olgun, Ustaların Yolu Shaolin Kungfu, Ankara (yayın evi ve tarih belirtilmemiş), s. 16 
303 Smith, s. 20. 
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Tapınaklar bronz Budda heykelleri şeklinde birçok sikke madeni toplayarak ekonomi 

üzerinde etkili olmaya başlamışlardır. Çok fazla sayıda Buddist kutsal metnin tercümesi 

yapılması ve çok sayıda Buddist hacıların Hindistan’a gitmeleri Buddizm’in Çin’de 

artan nüfuzunu göstermektedir.304 

Budist tapınakların bu yükselmeleri yanında Shaolin başkente yakın olması 

nedeni ile daha çok yardım görmeye başlamıştır. Ayrıca Bodhidharma’nın adının 

yayılması Shaolin manastırı için oldukça olumlu sonuçlara neden olmuştur. İlk Zen 

patriğinin inziva yeri ve meditasyon yaptığı mağara gibi yerler Song Dağı’nı kutsal bir 

ziyaret yeri yaptı. Bodhidharma imajı ile artan tapınak popülaritesi imparatorları da 

etkiledi. Shaolin Manastırına daha cömert davranmaya başladılar ve bol bağışlarda 

bulundular. Örnek vermek gerekirse Sui İmparatoru, Wendi(581-604) ve Tang 

İmparatoriçesi Wu Zetian’nın (684-705) yaptığı bağışlar önemlidir. Eski bir su 

değirmeni de dahil 1400 dönümlük arazi bağışlamış ve on katlı bir stupa inşa 

ettirmişlerdir. Ortaçağ döneminde Shaolin Manastırı bu ve benzeri yardımlarla 

zenginleşmeye devam etmiştir.305 Ne var ki artan toprakları ile birlikte Shaolin Tapınağı 

hakkında eleştirilerde çoğalmıştır. Tapınağa bahşedilen arazilerden memnun 

olmadıkları; topraklarında yaşayan köylüleri sömürdükleri ve Songshan Dağı etrafında 

kendilerine ait olmayan toprakları gayri resmi olarak işledikleri iddia edilmiştir.306 

Shaolin Tapınağı’nda Bodhidharma ile birlikte Shaolin Kung Fusu’nun 

başladığını söyleyemiyoruz. Ancak tapınağın artan mal varlığı nedeni ile sık sık 

haydutlar tarafından saldırıya uğraması sonucu ve tapınağa ait topraklarda yaşayan 

köylülerin isyan etmeleri nedeni ile keşişler kendilerini ve tapınaklarını korumak için 

savaşmak zorunda kalmışlardır. Ayrıca zaman zaman imparatorların kendi saflarında 

savaşmaları için tapınaklardan keşişler istedikleri de bilinen bir gerçektir.307Shaolin 

Keşişlerinin mücadele sanatlarını çalışmaya başlamalarının sebebini, bu dönemde 

başlayıp sürekli devam eden haydut saldırıları ve köylü isyanları olduğu iddiası tarihi 

kaynaklarla daha tutarlı görünmektedir.308 Çin tarihinde haydutluğun m.ö. yıllara kadar 

                                                 
304 Eberhard, s. 208. 
305 Shahar, s. 18. 
306 Croft, s. 33. 
307 Croft, s. 16. 
308 Long, s. 12. 
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uzandığı ve Çin toplumu açısından sıkıntılı bir durum olduğu kaynaklarda kayıtlıdır.309 

Tapınak kurumuna karşı  haydut tehdidi olduğu gibi bireysel olarak keşişler için de bu 

tehdit geçerliydi. Bir hükümet ya da güçlü bir topluluğun doğrudan denetiminde 

olmayan yerlerde keşişler manastırdan manastıra dolaşıp seyahat ediyorlardı, tapınaklar 

arasındaki yollar ve ıssız yerler haydutların alanıydı.310 

Ayrıca keşişlerin mücadele sanatı öğrenmelerine haydutlar gibi insani faktörlerin 

yanında vahşi hayvanlarla ilgili faktörlere de dikkat çeken Marco Polo’nun Çin 

notlarında kaplan sayısının çokluğu nedeni ile yalnız dolaşmak konusunda uyarılar 

vardır. Ayrıca Mançurya leoparı (Felis villosa), Kuzey Çin leoparı (Felis fontanieri), ve 

Kar leoparı (Felis Uncial) türleri olmak üzere leoparlar sayısı da oldukça fazladır. 

Günümüz modern dünyasında çok sık karşılaşmadığımız bu durumu anlamakta 

zorlanabiliriz. Ancak tapınakların şehirlerden uzak dağ eteklerinde kuruldukları göz 

önüne alınırsa bu hayvanların keşişler için nasıl tehlike oluşturdukları daha iyi 

anlaşılabilir.311 

Bu dönem içerisinde Buddist inanca aykırı da olsa savaşlara katılan Buddist 

keşişler vardır. Buddist yazarlar manastır kurallarını çiğneyen bu Buddist keşişleri 

görmezden gelmeyi tercih etmişler ve bu konuda sessiz kalmışlardır. Sadece bu durumu 

açıklamak için İmparatorlukların-laik kesimin baskıları sonucunda mecbur kalındığını 

ama bu savaşların da çok nadir olduğunu savunmuşlardır. Ming Hanedanlığı döneminde 

yaşayan şair Cheng Shao Shaolin Tapınağında mücadele sanatlarının çalışılmasının 

amacını barışı savunmak ve kaos ortamında düzen kurabilmek olarak ifade eder.312 

Budist yazarların bu sessizliğine karşı Çin tarihinin Konfüçyüsçü derleyicileri 

Buddistlerin kendi savaş yasaklarını çiğneme konusunda daha cüretkar olduklarını iddia 

ederler. Sadece Sui Hanedanlığı ile Tang Hanedanlığı arasındaki on yıllık kaotik geçiş 

döneminde Buddist keşişlerin de katıldıkları beş ayaklanmadan bahsederler. Bu 

isyankar tutumun Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde de devam ettiği kaydedilir. 

Shaolin Manastırına komşu bir manastır olan Zhongyoue si Manastırı bu dönemde isyan 

eden manastırlardan biri olarak zikredilir. Ayrıca Buddist keşişlerin savaşlara 

katıldıklarını gösteren arkeolojik bir kaynak da bulunmuştur. Ünlü Dunhuang 

                                                 
309 Eberhard, s. 38. 
310 Green, s. 37; Lorge, s. 106. 
311 Order of Shaolin Ch'an, s. 32. 
312 Long, s. 12. 
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Mağarasında bulunan geç Tang Dönemi el yazmalarında Çin’in kuzey batı sınırlarındaki 

mücadelelerde Buddist keşişlerin aktif rol aldıkları anlatılır.313 

Shaolin Tapınağı keşişlerinin de Orta Çağ’da en az iki kez silahlı mücadelede 

bulunduklarını kitabelerden öğreniyoruz. İlk olarak Sui Hanedanlığı (610) döneminin 

son yıllarında tapınağa saldıran haydutlara karşı mücadele etmişlerdir. Manastırlar 

genellikle, toprak ve su değirmenleri gibi sanayi kuruluşu sayılabilecek büyük 

işletmelere sahiptirler. Böyle güçlü kurumlar da, genellikle güçlü yerel aileler gibi 

kiracılarını kontrol ederken baskıcı ve sömürücü bir şekilde davranabilmekteydiler.314 

Burada tapınağa saldıranlar haydut olarak nitelendirilmekle birlikte bazı kaynaklar ise 

bu saldırıyı yapanların Shaolin topraklarında yaşayan köylüler olduğunu belirtir. Bu 

saldırının nedeni ise Shaolin Tapınağı’nın aşırı artan arazileri ve köylü çiftçilerin 

sömürüldüklerini düşünmeleriydi. Bu saldırıda stupalar hariç Shaolin Tapınağı ve 

çevresindeki binalar tamamen tahrip oldu. Shaolin Tapınağı’na yapılan bu saldırı son 

olmayacak ve günümüze kadar aralıklarla devam edecektir.315 

İkincisi bu olaydan yaklaşık on yıl sonra İmparator Li Shimin (600-649) yanında 

Tang Hanedanlığının (618-907) kuruluşunu geçekleştirdiği 621 tarihinde yapılan savaşa 

katılmışlardır. Tapınak keşişlerinden on üç keşiş savaşa katılmıştır. Bu on üç keşişin 

ismi tapınaktaki bir dikili taşta yazılıdır: “ Zhi Cao, Hui Yang, Tan Zong, Shan Hu, Pu 

Hui, Ming Song, Ling Xian, Pu Sheng, Zhi Shou, Dao Guang, Zhi Xing, Man ve 

Feng”.316 Shaolin Tapınağı için bu savaşta İmparator yanında olması hayati bir öneme 

sahip olmuştur. Tang Hanedanlığı dönemi Buddist tapınakları açısından sıkıntılı bir 

süreç olmuştur. İmparatorlar tapınakların siyasi ve ekonomik nüfuzlarından rahatsız 

olmuşlar ve bunu kontrol altına almak için uğraşmışlardır.  Yüzlerce tapınak yıkılmış 

binlerce keşiş normal hayata dönmeye zorlanmıştır. Bu çabalar sonucu Buddist 

tapınaklar kaybettikleri kurumsal güçlerini bir daha geri alamamışlardır. Shaolin 

Tapınağı hanedanın kuruluşu için savaşa katıldığı için devlet desteği görmüş ve diğer 

tapınakların yaşadıklarını yaşamamıştır. Bunun yanında 560 dönümlük toprak bağışı ve 

bir su değirmeni de kazanmışlardır. Orta çağda tapınaklar arazilerini kullanan ve su 

değirmenlerinden yararlanan köylülerden kira alarak gelir elde ediyorlardı. Böylece 

                                                 
313 Shahar, s. 21. 
314 Lorge, s. 107. 
315 Croft, s. 34. 
316 Shahar, s. 22; Croft, s. 40. 
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Shaolin keşişlerinin Buddizm’in bir yasağına uymamaları Tapınağın geleceğini 

garantilemiş oldu.317 

Ayrıca bu savaş katılımı sonrasında bu on üç keşişe imparator resmi görev 

teklifinde bulunur. İçlerinden biri hariç hepsi bu teklifi reddeder. Kabul eden tek keşiş 

olan Tan Zong tümgeneralliğe terfi ederek keşişlik hayatını sona erdirir.318 

Yukarda bahsettiğimiz iki silahlı mücadeleyi Shaolin Tapınağı’nda bulunan ve 

İmparator Li Shimin tarafından 728 yılında yazdırılan Pei Cui Kitabesinden 

öğreniyoruz. Günümüzde tapınak içerisinde Çan Kulesi ve Mahaviro Binasının önünde 

yer almaktadır. Bu Yazıt 11,3 metre boyunda ve 4,2 metre genişliğinde büyük bir Dikili 

Taştır. Üzerinde yedi farklı metin bulunan bu kitabede imparatorun Shaolin keşişlerine 

savaşa olan katkılarından dolayı teşekkür edilmekte ve Tang Hanedanlığı’na ait bir kaç 

yasal belge bulunmaktadır.319 

Shaolin Tapınağı’nın kuruluşundan sonraki yaklaşık yüz yıllık dönem içerisinde 

keşişlerin bu savaşlara katılmış olmaları tapınakta mücadele sanatları eğitimi aldıklarını 

doğrulamak için yeterli midir? Bu soruya Shahar 'ın cevabı şu şekildedir: "Tang Dönemi  

(618-907)  gibi erken bir dönemde Shaolin keşişlerinin savaşa katıldıkları konusunda 

şüphe yoktur. Ancak bu durum bize orta çağ döneminde tapınakta mücadele sanatları 

çalışmaları yapıldığını göstermez. Savaşa katılan bu keşişler tapınak dışında eğitim 

almış olabilirler veya savaşa katılma taahhüdü verildikten sonrada savaş eğitimi 

çalışmış olabilirler. Ancak hangisi olursa olsun bu tapınak programı içerisinde düzenli 

olarak mücadele sanatları eğitimi verildiğini göstermez. Hatta Tang Döneminde 

yapılan bu savaşlar için hiç bir askeri eğitim almamaları bile mümkündür. 16. ve 17. yy 

kaynakları Shaolin Keşişlerinin dövüş tekniklerinden-Shaolin Kung Fusu- bahsederken, 

Tang döneminde ki yazıtlarda bu konuda ima bile yoktur. Ayrıca Shaolin Tapınağını 

ziyaret eden Tang Dönemi edebiyatçıların şiir ve gezi yazılarında tapınakta askeri 

eğitim yapıldığına dair en ufak bir işaret bile yoktur ".320 Bu konuda Peter Lorge'de Çin 

Savaş Sanatları adlı kitabında aynı fikri savunur: "Shaolin Tapınağının Shaolin kung 

fusu adı verilen mücadele sanatı geleneği on altıncı yüzyılda ortaya çıkmıştır. Shaolin 

                                                 
317 Shahar, s. 22-30. 
318 Croft, s. 39. 
319 Lorge, s. 173; Shahar, s. 23; Croft, s. 38. Ayrıca kitabe içinde ki metinlerin detayı için Sharar, ss. 27-
29. 
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Kung Fusu’nun iddia edildiği gibi yedinci yüzyılda ortaya çıkmış olması çok zor 

ispatlanabilir bir iddiadır. Arada kalan dokuz yüz yıllık boşluk bu iddiacılar için ciddi 

zorluk oluşturmaktadır. Açıkçası Shaolin Tapınağı’nda yedinci yüzyılda mücadele 

sanatlarının çalışıldığını gösteren tarihsel bir belge yoktur. Yedinci yüzyılda tapınağa 

saldıran haydutlara karşı savaşılması sadece tapınakta savaşçı bir gücün olduğunu 

gösterir. Shaolin Tapınağı’nın Tang Hanedanlığı’nın başkentine yakın olması nedeniyle 

tapınağı pek çok kez ziyaret eden edebiyatçılar bu ziyaretlerinde mücadele 

sanatlarından hiç bahsetmemişlerdir. Hatta Song Hanedanlığı döneminde ilim adamları 

on birinci yüzyıl ortalarında Luoyang da yaşayan ve yıldızlarla uğraşan kişileri 

yerlerinde ziyaret etmek de dahil akla gelen her konuda yazmalarına rağmen hiç biri 

Shaolin Kung Fusu’ndan bahsetmemiştir Gerçekten de bu yüz yıllarda Shaolin'de 

mücadele sanatlarının çalışıldığını fikrini destekleyen tek argüman genellemedir".321 

Bu tespitler Shaolin Tapınağı’nda Kung funun keşişlerin günlük hayatında 

sistemli bir şekilde öğretilmediğini gösteriyor. Ancak hiç savaş eğitimi almamış ve bu 

konuda bilgisi olmayan on üç keşişin neden imparator tarafından savaşa çağrıldığını 

açıklamaz. İmparatora bağlılıklarını göstermek gibi sembolik bir değer ifade etmekten 

öte geçmeyecek bu katılım için imparator neden birçok hediyelerle Shaolin Tapınağı’nı 

ödüllendirsin? Burada Shi De Qian tarafından yazılan Shaolin Mücadele Sanatları 

Ansiklopedisinde ki bilgi bu soruların cevabını bulmamızda yardımcı olabilir. Dört 

ciltlik eserde Kuzey Wei Hanedanlığından (386-534) son hanedanlık olan Qing 

Hanedanlığına (1664-1911) kadar olan sürede Shaolin Tapınağı’nda yaşamış olan 233 

mücadele sanatı ustası keşişin ismini ve hayat hikayelerini anlatır. Çin Kung Fusu’nun 

uzun tarihini ve Çin toplumunda yaygınlığını göz önüne aldığımızda bu konuda bazı 

keşişlerin tapınağa gelip rahip olmadan önce mücadele sanatları konusunda usta 

oldukları kabul edilebilir. Günümüz de çok meşhur olan Shaolin Kung Fusu’nun ilk 

temelleri bu keşişlerin çalışmaları ile atılmış olabilir.322 

Bu dönemle ilgili olarak Shaolin Tapınağı resmi internet sitesinde de bir bilgi 

yoktur. Sadece Shaolin Kung Fusu’nun başlangıcı ile ilgili olarak yukarda bahsettiğimiz 

Bodhidharma zamanında keşişlerin meditasyon sırasındaki uyuklama olayı 

                                                 
321 Lorge, s. 173. 
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verilmektedir. Birkaç cümle ile anlatılan olayın da başında efsane olduğu 

hatırlatılmaktadır.323 

Shaolin Kung Fusu’nun ortaya çıkışını ele alırken tapınağın dışında başka 

faktörler olabileceğini de hatırda tutmamızda fayda görüyoruz. Shaolin efsanelerine 

bakıldığında Bodhidharma Hindistan’dan gelene kadar Çin halkının Kung fu ve 

egzersiz kültürününde olmadığı gibi bir imaj çizilmektedir.324Ancak Çin’de 

Bodhidharma’dan çok öncesine ait sağlık için yapılan egzersizlerin varlığı 

bilinmektedir. Bu konuda en eski kaynak M.Ö. VIII. Yüzyıla ait olduğu kabul edilen 

“ Huang Ti Neijing” ya da “ Sarı İmparatorun İçsel Egzersizler Hekimlik Derlemesi.” Bu 

kitapta nefes alış verişleri farkındalıkla izlenerek, zihin ve beden olabildiğince 

rahatlatacak ve bedensel gerginlikleri giderecek duruşlar ve hareketler tarif 

edilmektedir. Bu kitaptan başka M.Ö. III. yüzyılda yaşadığı sanılan Taoist bir keşiş olan 

Chuang Tzu’dan aktarılan hareketler de bilinmektedir. Chuang Tzu’ya göre nefes alıp 

vermek vücuda taze havayı almaya sebep olur. Ayrıca bir ayı gibi hareketler yapmanın, 

bir kuşun kanatlarını açması gibi kendini germenin insan ömrünü uzatacağını 

savunmaktadır.325 Ayrıca Üç Krallık Döneminde (M.Ö 265-220) yaşayan ve Çin’de tıp 

alanındaki bilgisi ile meşhur olan Hua Tuo’ya izafe edilen meşhur “ beş hayvan oyunu” 

sağlık için yapılan hayvan hareketlerinin taklidini içerir. Kaplan, ayı, maymun, geyik ve 

kuş hareketlerini içeren bu egzersizler Çin toplumunda bilinmektedir.326 Burada dikkat 

çeken bir ayrıntı Shaolin Kung Fusu’nun başlangıcında olduğu iddia edilen beş hayvan 

sitili ile olan sayı ve hayvan taklidinin benzerliğidir. Shaolin Kung Fusu’nda da beş 

hayvan dönemi vardır. Ancak hareketi taklit edilen hayvanlar arasında bazı farklar 

vardır. Shaolin Kung Fusu’ndaki taklit edilen hayvanlar ejderha, kaplan, panter, yılan ve 

turna kuşudur.
327 

Tüm bu bilgiler ışığında sonuç olarak, Shaolin Tapınağı’ndaki savaş faaliyetleri 

kaynaklara göre yedinci yüzyılda başlar. Son olarak Shaolin Tapınağında savaş gücünün 

olmasının sebeplerini maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz: 

                                                 
323 http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_new_3list/index.aspx?nodeid=578 (12.09.2013) 
324 Smith, s. 13-14; Croft, s. 22; Pine, s. 11; Chow, Spangler, s. 26; Faure, s. 264. 
325 Güngören, s. 11-12. 
326 Long, s. 19; Croft, s. 50. 
327 Smith, s. 21. 
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1. Shaolin Tapınağında Bodhidharma tarafından keşişlere öğretilen egzersizler ve 

bu hareketlerin geliştirilmesi sonucu Shaolin Kung Fusu doğmuştur. Ayrıca Zen 

Buddizmi ve Shaolin Kung Fusu Shaolin Tapınağı’nda birlikte ortaya çıkmıştır. 

Dolayısı ile Shaolin Tapınağı’nda yaşayan keşişler tapınağın rutin bir programı olarak 

Kung fu çalışmışlardır.328 

2. Şiddet ve savaşa karşı olan Buddist Shaolin keşişlerinin savaşmalarının sebebi 

Çin'deki sosyal, ekonomik ve idari istikrarsızlığın bir sonucu olabilir.329 

3. Bir bütün olarak Kuzey Çin genellikle toprak ağalarının yetkisi altında 

militarize edilmiştir. Toprakları olan büyük bir kurum olarak topraklarında kalan ve 

çalışanlarla orantılı olarak koruma gücünün olması gerekiyordu. Diğer toprak sahipleri 

gibi Shaolin Tapınağı yetkilileri de buradaki işçilerden oluşan ya da en azından 

kendilerini korumak için ayrı bir milis gücü oluşturmuşlardır. Yukarıda vermiş 

olduğumuz iki savaş olayında birincisine sebep tapınağı korumak ikincisinin sebebi ise 

tapınağın tarımsal zenginliğini korumaktır. Tapınağın askeri gücü ekonomik gücünün 

bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.330  Özellikle de haydutluğun Çin’de tarihi bir sorun 

olduğunu düşündüğümüzde askeri bir koruma gücünün önemi ortaya çıkar. Erken 20. 

yüzyılda bile, Çin ticaret kervanlarını hırsızlar ve çapulculara karşı korumak için ciddi 

güvenlik önlemleri alınmaktaydı.331 Dolayısı ile Shaolin Kung Fusu dini nedenlerle 

değil ekonomik nedenlerle ortaya çıkmıştır.332 

4. Tapınaklar sadece tarımsal faaliyetler için kullanılan alanlara sahip değildir. Bu 

topraklarda hükümet ordu için eğitim alanları da oluşturmuş ve bundan dolayı da 

sıradan insanlar mücadele sanatları uygulama alanı olması nedeni ile tapınağa gelmiş 

olabilirler.333 

5. Tapınaklarda gezginler için konaklama imkânı vardır ve tapınaklarda periyodik 

olarak pazarlar kurulur. Keşişler buraya gelen gezgin savaş sanatçıları ile karıştırılmış 

                                                 
328 Chow, Spangler, s. 26. 
329 Croft, s. 16. 
330 Green, s.36; Shahar, s. 52; Lorge, s. 173. 
331 Order of Shaolin Ch'an, s. 32. 
332 Lorge, s. 108. 
333 Lorge, s. 173. 
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olabilir. Kendilerini veya tapınağı korumak için bu gezici savaş sanatçılarından 

mücadele teknikleri öğrenmiş de olabilirler.334 

6. Emekli memurların bir çoğuna az emek gerektiren işlerle maaş almaları için, 

tapınak muhafızlığı görevi yaptırılmıştır. Yüksek rütbeli askerlerin de dahil olduğu 

savaşçı elitlerin emekli olup tapınağa gelmiş olmaları muhtemeldir.335 

7. Savaş dolu istikrarsız dönemlerin çokluğu nedeniyle mücadele sanatlarının Çin 

toplumunda yaygınlığını göz önüne alırsak birçok keşişin tapınağa gelip keşiş olmadan 

önce mücadele sanatları eğitimi almış olmaları da mümkündür. Zaten imparatorun 

yanında savaşa katılan keşiş sayısının on üç olması ve 610 yılında askeri eğitim 

almamış köylülerin tapınağı yakıp yıkmaları da bu iddiayı kuvvetlendirmektedir. Eğer 

tüm tapınakta Shaolin Kung Fusu çalışılıyor olsaydı köylüler ya da haydutlar tapınağı 

bu kadar tahrip edemez ve imparatorun davetine sadece on üç keşişle iştirak 

edemezlerdi. Yine bu bağlamda büyük Buddist kuruluşları üst sınıflardan keşiş olmuş 

olanlar idare ediyordu. Özellikle Kuzey Çin'de bu kişilerin çoğu iyi eğitilmiş mücadele 

sanatçılarıdır.336 

8. Hindistan ve Çin’de yaygın olduğu şekilde ünlü savaşçılar veya imparatorluk 

kurucuları, kanlı savaşlardan sonra günahlarını affettirmek için tapınaklara gelip keşiş 

hayatı yaşarlar.  Shaolin Tapınağı’na da bu şekilde gelen savaşçılar olmuş olabilir.337 

9. Bu askeri gücün ortaya çıkmasına bir başka etken de Shaolin Tapınağı’nın 

kurulmuş olduğu coğrafik konumdur. Shaolin Tapınağı, ulusal öneme sahip başkent 

Luoyang şehrine çok yakındı. Bu başkente giden doğudaki dağ yolunda stratejik bir 

konuma sahipti. Shaolin Tapınağı imparatorluğun uzak bir köşesinde olsaydı bu 

savaşlara katılmasına gerek kalmayacaktı. Shaolin Kung Fusu’nun gelişmesinde 

coğrafik şartlar da etkili olmuştur. 
338 

10. Taoizm’de insan ömrünü uzatmak için geliştirilen hayvan hareketlerini taklit 

anlayışı Shaolin tapınağına etki etmiş olabilir. Birinci bölümde Buddizm’in Çin’e 

Taoizm ve Konfüçyanizm’den etkilenerek girdiğini görmüştük. Bu etkilenmeden dolayı 

                                                 
334 Lorge, s. 173. 
335 Lorge, s. 173. 
336 Croft, s. 46; Lorge, s. 174. 
337 Thomas Cleary, Japon Savaş Sanatları, (Çev.: Şen Süer Kaya), Anahtar Kitaplar, İstanbul 1994, s. 
143. 
338 Shahar, s.52; Croft, s. 15. 
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bu egzersiz kültürü Zen Buddizmi’ne yani Shaolin Tapınağına geçmiş olabilir. Ancak 

zamanla ihtiyaçların değişmesine bağlı olarak Taoist keşişlerin “ sağlıklı yaşama” 

istekleri, Shaolin keşişlerinde “ güvenli yaşama” isteğine dönüşmüş olabilir. Taoizm’e 

göre hareketi taklit edilen hayvanların daha “ güçlü ve saldırgan” olmaları dikkat 

çekicidir.339 Nitekim bir sonraki kısımda göreceğimiz üzere bu Taoist hareketler Shaolin 

keşişi Bai Yu Feng tarafından hayvan stili dövüş tekniklerine uyarlandığı iddia edilir.340 

Bai Yu Feng ayrıca bu hayvan sitillerinin özünü anlattığı “ Beş Yumruğun Özü” adlı bir 

kitabı olduğuda anlatılır. Bu iddia da Shaolin Kung Fusu’na Taoizm’in etkisini 

göstermektedir.341 

Sonuç olarak Shaolin Tapınağı’nda Kung fu çalışmaları ile ilgili görüşleri 

yukarıda maddeler halinde aktardık. Bu görüşlerden özellikle en popüler olanı birinci 

görüştür. Ülkemizde Shaolin Tapınağı, Kung fu sporu ve Bodhidharma konusunda 

tercüme edilen birer kitap vardır. Bu kitapların ortak noktası yukarıda nakletmiş 

olduğumuz efsanevi bilgilerden hareket ederek Shaolin Tapınağı, Bodhidharma ve 

Kung fu arasında sebep sonuç ilişkisi kurulmaktadır.342 Ancak yapmış olduğumuz 

çalışmada Shaolin Tapınağı’nda Bodhidharma ile birlikte Shaolin Kung Fusu’nun 

temelleri atıldığına dair kaynaklarda güvenilir bilgi olmadığını gördük. Shaolin 

Tapınağı resmi internet adresinde de bu görüş bir efsane olarak ifade edilmektedir. Bazı 

iddialarda olduğu gibi Çin Kung Fusu’nun Shaolin Tapınağı’nda doğması tarihi bilgi ve 

belgelere uymamaktadır. Çin Kung fusu Zen Buddizmi’nden de Shaolin Tapınağı’ndan 

da çok önceleri Çin’de çalışılmıştır.343 

Bu noktada askeri faaliyetlerle hareketli meditasyon sayılan Kung fu çalışmalarını 

birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Bu dönemin en önemli özelliği Shaolin Tapınağı’nda 

mücadele sanatçısı keşişlerden oluşan savaş birlikleri olmuştur. Bu keşişler ise Shaolin 

Tapınağı’na gelmeden önce Kung fu bilen ve daha sonra tapınağa keşiş olanlar olabilir. 

Ancak Shaolin Tapınağında başlıkta vermiş olduğumuz 500-900 tarihleri arasında 

tapınak programı içerisinde sistematik olarak Kung fu çalışıldığına dair kaynaklarda 

güvenilir bir bilgi yoktur. Kanaatimizce Shaolin Tapınağı sahip olduğu arazi ve 
                                                 
339 Güngören, s. 11-12; Smith, s. 21. 
340 Long, s. 19; Croft, s. 50. 
341 Croft, s. 50. 
342 Bknz “ Shaolin Tapınağında ki Dövüş Sanatlarının Sırrı”, “Kungfu 1 Tarih Felsefe Teknik”, 
“Bodhidharma’nın Zen Öğretisi”. 
343 Lorge, s. 173. 
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mülkleri korumak için kurumsal olarak ilkelerine ters olsa da böyle savaşçı bir gücü 

bünyesinde barındırmakta sakınca görmemiştir. Dolayısı ile Shaolin Tapınağı’nda kung 

fucu keşişlerin bulunması dini sebeplerden değil, ekonomik sebepler ve tapınağın 

kendisini koruma gerekliliğinden doğmuştur. Ancak doğuş sebebi olmasa da ilerleyen 

zaman içerinde dini bir kimlik kazanmıştır. Zaman içerisinde Zen Buddizmi ve Shaolin 

Kung Fusu arasında oluşan din-spor sarmalının dini sebep ve sonuçlarını da ayrıca ele 

alcağız. 

2.1.2.3.2. 900-1600 Tarihleri Arası Shaolin Tapınağı ve Shaolin Kung Fusu 

Bu ikinci dönemi ilk dönemden ayıran en önemli faktör Çin genelinde mücadele 

sanatlarının popülerliğinin artmış olmasıdır. Song Hükümeti ısrarla insanları mücadele 

sanatlarını uygulamaya teşvik ederek birçok dövüş sanatları okullarının kurulmasını 

sağlamıştır. 1044 yılında Büyük Dövüş Sanatları Klasiği (Grand Classic of Martial 

Arts) yayınlanmıştır. Bu eserde askeri organizasyon ve uygulamalar, piyade ve süvari 

teknikleri, askeri hareketler ve kamp, strateji ve taktikler, silah üretimi ve kullanımı 

yanında Song Hanedanlığı öncesi tüm önemli savaş ve olaylardan bahsedilmektedir. 

Okçu kulüpleri, mızrakçı kulüpleri ve güreş kulüplerinin de olduğu dövüş sporları 

kulüpleri popüler olmuştur. Örneğin, Song belgeleri 1125 yılında imparatorlukta 580 

den fazla okçu kulübü ile 240.000 sivil okçu olduğunu gösteriyor. Birçok kung fu 

uzmanı seyahat ederek ya da belirli arenalarda kendi sanatlarının gösterilerini yaparak 

halk arasında sanatlarını canlı halde tutmuşlardır. Gösterileri güreş, boks, akrobasi, 

dövüş sanatları form gösterileri, silah kullanımı, okçuluk ve halteri içermektedir.344 

2.1.2.3.2.1. 900-1600 Tarihleri Arası Shaolin Tapınağı ve Shaolin Kung Fusu İle 

İlgili Efsaneler 

Zaman ilerledikçe Shaolin Tapınağı ve Shaolin Kung Fusu efsaneleri de 

çoğalmıştır. Anlatılan efsanelerin ortak tarafı Shaolin Tapınağı’nın tamamen ve sadece 

kung fu çalışılan bir spor merkezi gibi gösterilmesidir. İlk dönemlerde görülen Shaolin 

Tapınağına ait Zen Buddizmi misyonu unutulmuş gibidir. Bu dönemde halk arasında 

                                                 
344 Kit, s. 14. 
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yaygın olan efsaneleri yine kronolojik bir sıra takip ederek aktaracağız. Bir sonraki 

bölümde de yeri geldiğinde bu efsanelerin kritiğini yapmaya çalışacağız. 

Çin’de Song Hanedanlığı, 960-1279 yılları arasında hüküm sürmüştür. Song 

hanedanının ilk imparatoru olan Taizu (960-976), Shaolin Tapınağı’nda Shaolin Kung 

Fusu öğrenmiştir. Shaolin Kung Fusu’nda o kadar ilerlemiştir ki, kendi adıyla anılan bir 

mücadele tarzı geliştirmiştir. “ Taizu Changquan-İmparator Taizu’nun Uzun Yumruk 

Sitili” adıyla meşhur olan bu sitil “ma ymun sitili” gurubuna dahil edilmiştir.345 

Yine Song döneminde Shaolin Tapınağı’nda çalışılan kung fu tekniklerine 

yenileri eklenmeye devam etmiştir. Song Hanedanlığı’nın generallerinden bazıları 

Shaolin Tapınağı’na gidilip mücadele sanatları konusunda karşılıklı bilgi alış verişi 

yapılmıştır. Bu dönemde 170’den fazla silahsız form yanında 130’dan fazla da silahlı 

form çalışılmıştır.346 

500-900 yılları arasında Shaolin Kung Fusu’nun Bodhidharma ile olan başlangıç 

efsanesi varken 900-1600 yılları arasındaki dönemde Shaolin Kung Fusu’nun başlangıcı 

ile ilgili yeni bir efsanenin ortaya çıktığını görüyoruz. Farklı kaynaklar da Beş 

Hanedanlıklar, Song Hanedanlığı, Kuzey Güney Hanedanlıkları ya da Yuan 

Hanedanlığı (1280-1368)  dönemlerinde gerçekleştiği iddia edilmektedir.347 

Shaolin Kung Fusu artık çok gelişmiş ve yayılmıştır. Fakat o ölçüde de çeşitlilik 

göstermeye başlamıştır. Bu dönemde 72 sitil vardır. Bu stillerden her biri bir insanın 

öğrenmeye ömrü yetmeyecek kadar değişik bir yaklaşımla ustalık sunan stillerdir. Ünlü 

Shaolin kung fu ustası ve Keşiş Pai Yi Foong kung fudaki gelişmenin bu yönde devam 

etmesi durumunda bir süre sonra bilginin çok dağılacağını ve bütünlüğünü yitireceğini 

fark etmiştir. Bütün ülkeden kung fu ustalarını Shaolin Tapınağına çağırmıştır. Oraya 

gelen her usta kendi stilinin etkili yönlerini göstermiştir. Böylece onların arasından 

tekniği bütüne en yakın beş tanesi temel alınarak bazı eklemeler yapılmış ve Shaolin 

kung fusunun beş alt stili oluşturulmuştur. Bu stiller şunlardır: 

1. Da Mo Stili—  “ Chi” eğitimine ağırlık verir. 

2. Beyaz Turna Kuşu Stili— Zihin konsantrasyonu eğitimine ağırlık verir.  

3. Lohan Stili—  Vücut şekilleri eğitimine ağırlık verir.  
                                                 
345 Croft, s. 49. 
346 Croft, s. 49. 
347 Croft, s. 48. 
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4. Thai Chu Stili—  Savaş teknikleri dansı gelişimine ağırlık verir.  

5. Tah Shen Stili (Maymun Stili)—  Atiklik ve çabukluk eğitimine ağırlık verir.348 

Bu ustalar ve kung fu teknikleri ile ilgili daha detaylı bilgiler de verilmiştir. 

Mücadele sanatlarında ustalaşmış ve meşhur olmuş on sekiz kung fu ustası Shaolin 

Tapınağı’na davet edilmişlerdir. Üç yıl boyunca tapınakta kalan bu ustalarla bilgi alış 

verişi olmuştur. Bu on sekiz usta ve teknikleri ayrıntılı olarak verilmiştir. 

1.Usta Zheng En - Chan Feng stili  

2. Üstad Ma Ji - Duan Da stili  

3. Usta Huang Sen - Kao Shen tarzı  

4. Usta Jin Xiang - Ke Shou Tong Quan stili  

5. Master Liu Xing - Gou Lou Cai Shou tarzı  

6. Usta Yan Qing - Zhan Na Fa tarzı Die  

7. Usta Meng Sheng - Qi Shi Lian Guan tarzı  

8. Usta Han Tong - Tong Bei tarzı  

9. Efendi Wen Yuan - Duan Quan stili  

10. Usta Sun Heng - Hou Quan stili                                                                                          

11. Usta Mian Sheng - Mian Zhang stili  

12. Usta Huai De - Lan Cai Ying Beng tarzı  

13. Usta Tan Fang - Gun Lou Guan Er tarzı  

14. Usta Lin Chong - Yuan Yang Jiao tarzı  

15. Usta Cui Lian - Wo Li Pou Chui tarzı  

16. Usta Yang Gun - Kun Shou stili349 

Yine bu dönemde Shaolin kung fusu ile ilgili olarak aktarılan bir başka bilgi de 

Bai Yu Feng adlı keşişin “ 18 Arhat Yumruğu” tekniğini önce 72’ye ardından da 173’e 

çıkarmış olmasıdır. Ayrıca günümüzde Shaolin kung fusu ile özdeşleşen hayvan stili 

teknikleri de bu dönemde ortaya çıkmıştır. Üç Krallık Döneminde (M.Ö 265-220) 

yaşayan ve Çin’de tıp alanındaki bilgisi ile meşhur olan Hua Tuo’nun hayvan 

hareketlerinden esinlenerek sağlık için geliştirdiği hareketler yine Bai Yu Feng 

tarafından hayvan stili dövüş tekniklerine uyarlanmıştır. Shaolin Kung Fusu’nun 

günümüzde de uygulanan bu hayvan dönemi isimleri şunlardır:  Ejderha, Kaplan, 
                                                 
348 Olgun, s. 16. 
349 Croft, s. 48. 
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Panter, Yılan ve Turna Kuşu.
350 Bai Yu Feng ayrıca bu hayvan sitillerinin özünü 

anlattığı bir de kitap yazar. Kitabına da “ Beş Yumruğun Özü” adını verir.351 

Yuan Hanedanlığı zamanında (1260-1368) ki Moğol hakimiyetinde Çinlilerin 

silah kullanmaları ya da dövüş sanatları çalışmaları yasaklanmıştır. Bu sürede birçok 

kung fu tekniği gizli tekniği akrobasi ve hareketlerle oyunlar içerisinde korunmuştur. 

Birçok dövüş teknikleri bu şekilde korunmuş olmasına rağmen aynı zamanda dövüş 

sanatlarının gösteri formlarının gözden düşmesi de hızlanmıştır.352 

900-1600 tarihleri arasında hüküm süren Ming Hanedanlığı döneminde Wang 

Lang ismindeki bir Shaolin kung fu ustası bir ağustos böceği ile bir 

peygamberdevesinin (Mantis) dövüşmesini gördükten sonra, peygamberdevesinin dövüş 

şeklinden çok etkilenir. Yukarda verdiğimiz Shaolin hayvan dönemlerine ek olarak yine 

günümüzde yaygın olarak yapılan Peygamber Devesi (mantis) sitili de bu şekilde 

doğmuş olur. Bu stil elleri ve ayakları çok çevik olarak kullanmaya dayanır. Daha sonra 

bu sitil bazı alt gruplara ayrılmıştır 

1.Yedi Yıldız Peygamberdevesi  

2.Evren Peygamberdevesi  

3.Erik Çiçeği Peygamberdevesi353 

Bu dönemde Shaolin keşişleri çalıştıkları Shaolin Kung Fusu sayesinde 

olağanüstü güçler elde etmişlerdir. 13.yy.da yaşamış olan Shaolin keşişi Hong Wen’i 

örnek olarak gösterebiliriz. O, ata biniş duruşunda durarak başının üzerine konan elli 

kilogramlık bir taş levhayı ve her iki dizine çıkan iki kişiyi büyük bir tütsü mumu yanıp 

bitene kadar taşımıştır. Yine Hong Wen’in öğrencisi Jue Yuan da yumruğu ile çok 

büyük taş levhaları kırmış ve parmakları ile duvarları delebilir hale gelmiştir. Bir başka 

örnek de 16. yüzyılda yaşayan Keşiş Zhi Yin dir. O, hafif bir tekmesi ile bir çok kişiyi 

yıkmış kalın ağaçları kırmış ve ayağına bağlanan 500’kg lık taşı çekebilmiştir.354 

                                                 
350 Long, s. 19; Croft, s. 50. 
351 Croft, s. 50. 
352 Kit, a.g.e., s. 14. 
353 Olgun, s. 17; Chow, Spangler, s. 81. 
354  Jin Jing Zhong, Training Methods of 72 Arts of Shaolin, Lulu Press, USA 2006, s. 9.  
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2.1.2.3.2.2. 900-1600 Tarihleri Arası Shaolin Tapınağı ve Shaolin Kung Fusu İle 

İlgili Efsanelerin Değerlendirilmesi 

Song Hanedanlığı’nın ilk imparatoru olan Taizung ile ilgili Shaolin Kung Fusu 

efsanesini yukarıda aktardık. Güvenilir tarihi kaynaklar bize bu imparatorun mücadele 

sanatları konusunda bilgili ve yetenekli olduğunu doğruluyor. Ancak Shaolin 

Tapınağı’nda çalışması ve kendi sitilini oluşturması gibi bilgiler yok. Aksine bunun 

tarihi bir çarpıtma olduğunu Shahar detayları ile ortaya koyuyor.355 Bununla beraber 

İmparator Taizung’un mücadele sanatları bilgisinin kaynağı ile ilgili daha farklı ve 

dikkat çekici bir bilgiyi Çin Savaş Sanatları Tarihi isimli eserinde bize Peter Lorge 

veriyor. İmparator Taizung’un Türki dövüş ve savaş kültürüne sahip olduğunu ve bunu 

Çin mücadele sanatları içerisine adapte ettiğini iddia ediyor.356 

Yuan Hanedanlığı dönemi Çin tarihinde ayrı bir yer tutar. Bu dönemde ilk defa 

olarak tüm Çin’e hâkim yabancı bir millet olan Moğollar dönemidir.357 Bu dönemde 

konumuzla ilgili olan bir Moğol Yasağı vardır. 23 Ocak 1322 tarihli bir Yuan fermanı 

şu şekildedir: " Çin Halkı bir silaha sahip olarak veya elinde silah olduğu halde ava 

çıkması ve bu silahla mücadele sanatları uygulaması yasaktır.” Bu fermanda dikkat 

çeken nokta silahsız mücadele becerileri ile ilgili bir hüküm içermemesidir. Mücadele 

sanatı kavramına sadece silahlı mücadele becerilerini dahil etmişlerdir. Diğer başka 

metinler de boks (çıplak el dövüşleri), güreş, sopa ve mızrak, beceri olarak izin verilen 

alanlardır. Bu durum devletin silahlı mücadele teknikleri ile silahsız mücadele 

tekniklerinin birbirine bağlı olduğunu bilmesine rağmen sadece silah mülkiyeti ve 

silahlı mücadele konusundan endişeli olduğunu gösteriyor. Silahsız mücadele sanatçıları 

ne kadar usta ya da yetenekli olursa olsun rejim açısından tehlikeli görülmemiştir.358 

Shaolin Tapınağı bu dönemde kurumsal gücünü korumuştur. İki binin üzerinde 

keşiş olduğu kaydedilmektedir. Shaolin Tapınağında iki bin keşişin olduğu bir dönemde 

savaşçı keşiş sayısının yirmi beş olduğunu öğreniyoruz. Shaolin Mücadele Sanatları 

Ansiklopedisinde yer alan bu bilgiye ek olarak yirmi beş keşişin isimleri de 
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verilmektedir.359  Eğer Shaolin Tapınağ’ının bu dönemde kung fusu ile ünü yukardaki 

efsanelerde iddia edildiği gibi olsaydı bu dönem içerisinde sıkıntı yaşaması kaçınılmaz 

olurdu. 130 dan fazla silahlı formu geliştiren, Song generallerinin gelip mücadele 

sanatları hakkında bilgi alış verişi yaptığı ve dini tapınak olmaktan çok adeta savaş 

sanatları eğitim merkezi halinde çalışan Shaolin Tapınağı’nın çok merkezi bir yerde 

olmasına rağmen tehlikeli olarak görülmemesi dikkat çekicidir. Kaynaklar bu dönemle 

ilgili olarak daha çok silahsız teknikler sınıfına güreş ve boksu dahil ediyorlar. İddia 

edildiği gibi tüm Çin’e yayılmış bir Shaolin Kung Fusu’ndan şimdilik 

bahsetmiyorlar.360 

Yine Yuan Dönemi’nde Shaolin Tapınağı’nın yaşadığı önemli bir yıkım olayı 

vardır. Yuan Dönemi’nde 1325 yılından itibaren imparatorluğun yıkılmasına kadar 

süren ayaklanmalar yaşanmıştır. Yaşanan bu ayaklanmaların sebebi açlıktır. Tarihi 

kayıtlara göre bu dönemde Çin’de 7,5 milyondan fazla aç insan vardır. Bu aç insanlar 

sık sık ayaklanmışlardır. Bunların düşmanlıkları Moğollara karşı değildir. İster Çinli 

ister yabancı olsun zenginlere düşmandırlar.361 Zengin bir mal varlığına sahip olan 

Shaolin Tapınağı da bu ayaklanmaların hedefi olmuştur. Sık sık saldırıya uğrayan 

Shaolin Tapınağı’nda ki birçok tarihi bina ve eser zarar görmüştür.
362 Özellikle 1356 

yılında yaşanan saldırıda tapınak çok büyük zarar görmüştür.
363 

Ming Hanedanlığı Dönemin’e (1368-1644) geldiğimizde Çin kung fusunun 

gelişimi açısından önemli bir dönem noktasıdır. Genellikle bu dönemde mücadele 

sanatları ile gösteri sanatları arasındaki ayrım netleşmiştir. Devlet politikası olarak da 

askeri eğitimin önemli bir parçası haline getirilmiştir.364 

Savaşların sık yaşandığı Çin’de hanedanlıklar kung fu çalışmalarını teşvik 

ediyorlardı. Böylece savaşa her an hazır olan bu alanda pratik yapan insan sayısı 

artacaktır. Devlet teşvikinin yanında bu Çin'in bu kaotik ortamında bitmeyen savaşlar ve 

haydut tehditleri nüfusun önemli bir kısmını mücadele sanatlarını çalışmaya sevk 

etmiştir.365 Çin genelinde mücadele sanatlarının yaygınlaşmasının tabii bir neticesi 
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olarak Ming Dönemi’nin (1368-1644) ikinci yarısında Shaolin askeri gücü iyice 

kurulmuştur. Geç Ming yazarları kung fu eğitiminin manastır uygulamalarına entegre 

edildiğini gösteriyor. Bu dönem ticari yayıncılığın olağan üstü geliştiği bir dönem 

olmuştur. Seyahat rehberleri ve ansiklopediler, anılar ve yerel tarihler, askeri beceriler 

ve mücadele sanatları kılavuzları gibi birçok yayın yapılmıştır. Shaolin kung fusu da bu 

edebi türlerin her birinde anılmaya başlamıştır.366 

Shaolin Kung Fusu’nun bu dönemde meşhur olması temelde iki tarihi olaya 

dayanmaktadır. On altıncı yüz yılda Ming Hanedanlığı iki tehditle karşılaştı: 1. 

Kuzeyden gelen Moğol akınları 2. Güneyden gelen Japon korsanları. Moğol tehdidi 

uzun yıllar devam etmiş ve bir keresinde Pekin şehrini kuşatmışlardır. Japon korsanların 

yağmaları da Çin’in güneyde ki güvenliği açısından ciddi olarak tehdit haline 

gelmiştir.367 1553 yılında İmparator Jiajing (1522-1567) Moğollara karşı Shaolin 

Tapınağı’ndan destek istemiştir. Çünkü Shaolin keşişleri çeşitli mücadele teknikleri 

uygulamaktadır. Silahsız mücadele yanında üç dişli mızrak (gangcha) ve kancalı mızrak 

(gougiang) da dahil olmak üzere çeşitli silahlar kullanmaktaydılar.368 Ming döneminde 

ki tapınaklardan askeri yardım istenilmesini ve sağladıkları katkıları “ Ming Gerçek 

Kayıtları ( Ming Shi Lu)” ve “ Ming Tarihi (Mingshi)” gibi resmi tarihlerde 

yazılmıştır.369 

Shaolin kung fucu keşişlerin ününü artıran asıl önemli olay korsanlara karşı 

yapılan mücadeledir. 1540-1550 yılları arasında Çin’in doğu ve güneydoğu kıyılarında 

korsanların yağmaları çok ileri gitmiştir. Bu yağmalar sadece denizdeki ticaret 

gemilerini hedef alan bir korsanlık faaliyeti değildir. Küçük bir Japon filotillası 

görünmeden bir koya yanaşır, askerler en yakın Çin şehrine saldırıp şehri ele geçirir ve 

yağmaladıktan sonra geri çekilirdi.370 Hanedanlığın zayıflaması sonucu orduda da 

gerilemeler olduğu için bu korsanlarla mücadelede yetersiz kalınmıştır. Bölgenin barış 

ve istikrarsızlığı artmıştır. Bu durumda imparatorluk çareyi tapınaklardan askeri destek 

istemekte bulmuştur.
371 Ming Dönemi’nde mücadele sanatları çalışan tapınak sadece 

Shaolin Tapınağı değildir. Ming Dönemi yazarları mücadele sanatları çalışması yapan 
                                                 
366 Shahar, s. 55. 
367 Eberhard, s. 285. 
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üç tane tapınak ismi sayarlar. Bunları mücadele tekniklerinin üstünlüklerine göre 

sıralarlar ve birinci sırada Shaolin Tapınağı vardır. Mücadele teknikleri çalışan ikinci 

tapınak Funiu Tapınağı, üçüncüsü ise Wutai Tapınağı’dır.372 

Yıllarca süren bu korsanlarla mücadele konusunda Shaolin keşişlerinin katıldığı 

en az dört savaş kaynaklarca tespit edilmiştir. Bu savaşlardan biri ordudaki genel 

düzensizlikten dolayı kaybedilse de diğer üçü kazanılmıştır. Kazanılan savaşların en 

ünlüsü ise Shaolin keşişlerinin 120 savaşçı keşişle katıldıkları Wengjiagang (21-31 

Temmuz 1553) savaşı olmuştur. Bu savaşta on günlük bir kovalamacanın ardından son 

korsan da bertaraf edilir. Mücadelelerde yüzden fazla korsan öldürülürken Shaolin 

keşişlerinden de dört keşiş ölmüştür. Bu keşişlerin yanan bedenlerine ait küller için 

bugünkü Şangay şehrinde bir pagoda yaptırılmıştır. Bu dönemde ki savaşları anlatan 

“ Manastır Ordularının İlk Zaferi” isimli eserinde Zheng Rouceng (1505-1580) bu 

savaşın kazanılmasını Shaolin keşişlerine bağlar.373 

Kaynaklarda bu savaşın kazanılması kadar Shaolin keşişlerinin uyguladıkları kung 

funun popülaritesini artıran başka bir olayda anlatılır. Wengjiagang savaşına çağrılan 

tapınak sadece Shaolin Tapınağı değildir. Zheng Rouceng, savaşa başlamadan önce 

keşişler arasında liderlik konusunda anlaşmazlık çıktığını anlatır. Hangzhou 

Tapınağı’ndan gelen sekiz374  ya da on sekiz375 keşişi Shaolin Tapınağı’ndan gelen keşiş 

Tianyuan kolaylıkla yenmiştir. Diğer tapınak keşişleri kılıç kullanırken Shaolin keşişi 

Tianyuan onları hiçbir silah kullanmadan yenmeyi başarmıştır. Zheng Rouceng bu olayı 

naklettikten sonra bu başarıyı hem Shaolin keşişi Tianyuan’nın kung fu becerilerine 

hem de stratejik dehasına bağlar. Bu olay Shaolin Tapınağı kung fusunun diğer 

tapınaklarda çalışılan kung fudan üstün olduğunu göstermek için kullanılmaya 

başlamıştır.376 Bununla beraber Shaolin Tapınağı’ndan gelen keşişler mücadele sanatı 

eğitimi almış olanlardı. Tianyuan’ın sekiz ya da on sekiz silahlı keşişi tek başına 

silahsız olarak yenmesi Hangzhou Tapınağından gelen keşişlerin herhangi bir mücadele 

sanatı eğitimi almadıklarını da gösteriyor olabilir.377 
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Shaolin Tapınağı’nın resmi felsefesi savaştan, dünyevi ve siyasi faaliyetlerden 

uzak durmak olarak belirtilir. Tapınağın asıl odaklandığı konu benliğin iyileştirilmesi ve 

merhametin geliştirilmesi olarak nitelendirilir.378 Korsanların bastırılmasında Shaolin 

keşişlerinin gösterdikleri mücadele sanatı becerileri Shaolin kung fusunu meşhur eden 

bir olaydır. Ancak bu savaş sırasında yaptıkları bazı davranışların Budizm kuralları ile 

çelişmesi de eleştiri konusu olmuştur. Ünlü Buddist düşünür Yuanxian (1578-1657), 

“ eskiden Buddist keşişler asker olup savaşmaları için zorlanırlardı. Heyhat şimdiki 

keşişler arasında zorlanmadan savaşmak için bekleyenler var!” diyerek keşişlerin 

savaşlara katılmalarını eleştirmiştir.379 Bu konuda bir eleştiri de Peter Lorge tarafından 

yapılmıştır. Kendisi, Wengjiagang zaferi sırasında silahsız bir korsan karısının kaçarken 

Shaolin keşişi tarafından demir sopa ile öldürülmesi olayı bir “ vahşet örneği” olarak 

gösterir. Ayrıca Buddist keşişlerin kendi aralarında liderlik için silah kullanmalarını da 

eleştirir. Bu keşişleri, kendi egolarını terk etmek ve hiçbir canlıya zarar vermemek üzere 

dini olarak söz veren kişilerden daha çok manastırlar ve üzerlerindeki elbiseler için 

şiddete başvuran erkek keşişler olarak nitelendirmiştir. Bu halleri ile de sıradan savaşçı 

birliklerden hiçbir farklarının olmadığını savunur.380 

Dini sonuçları ne olursa olsun siyasi ve ekonomik sonuçları nedeni ile Ming 

döneminde Shaolin keşişleri yukarda bahsettiğimiz iki olay dışında da birçok savaşa 

katıldı. 1511, 1522, 1523 ve 1552 yıllarında Shaolin keşişleri Ming Hanedanlığı adına 

savaşlara katılmışlardır.381 Shaolin Tapınağı bu yardımlarından dolayı hem övgü hem de 

maddi çıkar elde etmiştir. Sahip olduğu topraklar ve bu topraklarda yaptığı ekonomik 

faaliyetler için ödemesi gereken vergilerden muaf tutulmuştur.
382 

Shaolin keşişlerinin Ming Dönemi’nde savaşlara katıldıklarını ve Shaolin Kung 

Fusu’nun meşhur olduğunu yukarıda gördük. Ancak bu dönemde Shaolin keşişleri 

günümüzdeki uyguladıkları çıplak el dövüş teknikleri ile değil “ Saholin Sopa 

Teknikleri” ile anılmaktadır.383 Biz burada Shaolin keşişlerinin sopa kullanmalarının 

nedenlerini ele alacağız. Erken orta çağ dönemine ait Çin Buddist manastır kurallarında 

keşişlerin taşıması gereken on sekiz eşyadan biri sopadır. Ancak bu sopa günümüzdeki 
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gibi düz bir sopa değildir. Bir ucunda ses çıkartan altı ya da on iki metal halkanın 

bulunduğu bir sopadır. Sopada bu ses çıkartan halkaların olmasın birkaç nedeni olabilir. 

İlk olarak, ıssız yollarda seyahat eden keşişler sopalarını sallayarak çıkarttıkları seslerle 

akrep, yılan ve başka zararlı hayvanları korkutup kaçırmış olabilirler. Yine gerektiğinde 

saldıran vahşi hayvanlara karşı kullanmış olabilirler. İkincisi ev ev dolaşıp dilenen 

keşişler gittikleri evin kapısının önünde olduklarını göstermek için kapı zili gibi bir 

işlevle kullanmış olabilirler. Üçüncü bir neden ise yaşlı veya hasta keşişlerin bu sopa 

halkasından tutarak daha rahat yürümeleri olabilir. Zaman içerisinde bu ve benzeri 

işlevlerine ek olarak keşişlerin kendilerini haydutlardan korumaları için kullandıkları bir 

mücadele sanatı aletine dönüşmüştür. Kullanımdaki bu değişiklik nedeni ile sopanın 

şekli de değişmiş ve ucundaki halkalar ortadan kaybolmuştur (Bk.Fotoğraf 30).384 

Burada şöyle bir soru sorabiliriz: Tang Hanedanlığı (618-907) ve Ming 

Hanedanlığı (1368-1644) arasındaki yaklaşık beş yüz yıllık süreç içerisinde Kung Fusu 

nasıl gelişmişti? Kuzey Song Hanedanlığı  (960-1126), Jin Hanedanlığı (1115-1234) ve 

Yuan Hanedanlığı (1271-1368) dönemlerinde Shaolin Tapınağı’nda ne değişmişti? Bu 

soruya güvenilir kaynaklar kesin bir cevap vermiyorlar. Ancak Tang döneminde 

imparatora yardım olayından ve tapınağa ardı arkası kesilmeyen saldırılardan sonra 

keşişlerin mücadele sanatları çalışmış olabileceği kabul ediliyor. Shaolin Tapınağı’nda 

zaten savaşçı keşişlerin varlığını görmüştük. Bu keşişlerin öğretim çalışmalarını 

sürdürmesi sonucu tapınak içinde kung fu çalışmaları hızlanmış ve Ming Dönemi 

sonlarına doğru Shaolin kung fusu belirgin olarak ortaya çıkmıştır.385 

Shahar bunları söyledikten sonra şu tespiti yapıyor: “ Bu noktada Tang(618-906) 

dönemi için Shaolin Kung Fusu’nun varlığından söz edemesek de geç Ming(1368-1644) 

dönemi için Shaolin Kung Fusu’nun varlığını söyleyebiliriz. On altıncı yüz yıla 

geldiğimizde artık Shaolin Kung Fusu ya da Shaolin mücadele sanatları olarak 

adlandırabileceğimiz bir kavram ortaya çıkmıştır ”386 

Bu görüşlere karşı olarak Peter Lorge, Shahar’ın bu tespitini, Çin mücadele 

sanatları tarihi bağlamında keşişler ve tapınak konusunda güçlü bir Shaolin önyargısı 

içerdiğini söyleyerek kabul etmez. Bu ön yargı ile bakıldığında Çin mücadele 
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sanatlarının büyük tarihinde Shaolin Kung Fusu’nun olması gerektiğinden daha merkezi 

bir yerde görüldüğünü iddia etmektedir. Tezini kuvvetlendirmek için de Ming 

Dönemi’ndeki korsan savaşlarına Shaolin keşişlerinin çağrılması sırasında yaşanan bir 

olayı nakleder. “ Shaolin keşişlerinin mücadele sanatları becerileri korsanlarla savaş 

olaylarından önce bilinmiyordu. Korsanlarla mücadele için Shaolin keşişlerini davet 

eden kişi olan Wan Biao, bu fikrini söylediği zaman yanında bulunan üç eyalet görevlisi 

onunla alay ettiler. Öyle görünüyor ki bu kişiler keşişlerin “ünlü” mücadele sanatı 

yeteneklerinden tamamen habersizdiler.”387 

Yukarıda aktarmış olduğumuz tarihi olayların yanında Shaolin Kung Fusu’ndan 

efsaneler dışında bahseden bir kaynak da vardır. Bu dönemde Shaolin Tapınağı’nda 

iddia edildiği gibi çıplak el tekniklerinin çalışıldığına dair ilk referans Tang Shunzhi’ye  

(1507-1560) ait bir şiirdir. Bu şiirinde Emei Manastırının yanın da Shaolin 

Tapınağı’nda ki çıplak el tekniklerinden oluşan kung fuyu da över. Ancak aynı 

Shunzhi’ye ait “ Askeri Faaliyetler Üzerine Bilimsel Bir Çalışma” (Wu Bian) isimli bir 

eser vardır. Yazar bu eserinde devrinde çalışılan çıplak el stillerinden oluşan kung fu 

stillerini sıralarken Shaolin Tapınağı’na ait bir stilin henüz geliştirilmemiş olduğunun da 

altını çizmiştir. Tang Shunzhi’nin iki farklı eserinde Shaolin Kung Fusu ile ilgili 

çelişkili bilgi vermiştir. Ancak dikkat edilirse Shaolin Kung Fusu’nu övdüğü eseri bir 

şiirdir. Burada muhtemelen Shaolin Tapınağı’ndaki ortamı yansıtmaktadır. Ancak ikinci 

eserinde dönemindeki dövüş sistemlerini incelemiş ve Shaolin Kung Fusu’nun bunlara 

nazaran daha efsanelerde iddia edildiği gibi sistemleşmemiş olduğunu belirtmiştir. Yine 

bu dönemde tapınağa giden başka yazarlar da bu görüşü doğrular nitelikte bilgiler 

vermektedir. Wang Shixing (Shaolin ziyaretini 1581’de yapmıştır), Gong Nai (1601), 

Wen Xiangfeng (1610) ve Yuan Hongdao ( Shaolini 1609’da ziyaret etmiştir) gibi 

isimlerin şiirlerinde ve seyahatnamelerinde Shaolin kung fusunu ima eden bilgiler 

görülmeye başlamıştır. Efsanelerde ki gibi mükemmelleşmiş bir Shaolin Kung 

Fusu’ndan hiç biri bahsetmemişlerdir.388 

Yukarıda belirtilen kaynaklar dışında 16. yüzyıl Shaolin Kung Fusu ile ilgili bir 

başka eserde Ming Hanedanlığı döneminde general olarak görev yapmış olan Qi 

Juang’ın yazdığı El Dövüşü Klasiğinin Esasları (Quan Jing Jieyao) adlı eserdir. 
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General bu eserinde Çin kung fusunun gelişiminde Shaolin kung fusunun hiçbir 

etkisinden bahsetmemiştir. Sadece Shaolin sopa tekniğinden bahsetmiştir. Ayrıca Qi 

Jiguang, Song Hanedanlığının kurucusu İmpator Zhao Taizu (960–975) ile Shaolin 

Tapınağı arasında da bir bağ kurmamıştır. Ming Hanedanlığı dönemindeki efsaneye 

göre “ Zhao Taizu’nun Uzun Mesafe Yumruğu” (Zhao Taizu changquan) olarak bilinen 

bu popüler çıplak-el tekniği imparatora atfedilmekteydi. Bu durumun Shaolin’e ait bir el 

kitabında El Dövüşü Klasiği’ndeki bir efsanenin çarpıtılıp imparatorun bu metodu 

manastırda öğrenmiş gibi gösterilmesinden kaynaklandığını da anlıyoruz.389. 

Sonuç olarak 900’lü yıllar Shaolin Tapınağı ve Shaolin Kung Fusu ilişkisi 

açısından yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Song hanedanlığına gelene kadarki 

dönem de Shaolin Tapınağı’nda keşişlerin bir mücadele sanatı olarak kung fu eğitimi 

almadıklarını söylemiştik. İlk dönemde Shaolin Tapınağı’nda bireysel olarak 

yapılabileceği düşünülen kung fu çalışmaları bu dönemde kurumsal bir kimlik 

kazanmaya başlamıştır. Tapınağın zengin mal varlığı nedeni ile sürekli haydut saldırıları 

ve köylü isyanlarının hedefi olduğu düşünüldüğünde bu kurumsallaşmanın sebebi daha 

iyi anlaşılır. Bünyesinde münferit olarak mücadele sanatçıları barındıran tapınak bu 

saldırılardan korunmayı kendi içerisinde çözmek istemiş olabilir. Ancak bu dediğimiz 

çözüm yolu yüz yıllarca süren bir zaman dilimi içerinde olur. Bodhidharma ile birlikte 

kung fu çalışmalarının başladığı iddia edildiği Shaolin Tapınağı’nda Yuan Hanedanlığı 

döneminde mücadele sanatında usta olan keşiş sayısının yirmi beş olduğunu yukarıda 

vermiştik. Song Hanedanlığından itibaren Ming Dönemi’ne gelene kadar Shaolin 

Tapınağı’nda Shaolin kung fusu yapıldığına dair elimizde güvenilir bilgiler yoktur. 

Buna karşı Ming Dönemi’nin ikinci yarısından itibaren Shaolin Tapınağı’na ait bir 

Shaolin Kung Fusu’nun varlığından söz edilebilmektedir. Ancak tarihi bilgiler de bu 

dönem Shaolin Kung Fu tekniklerinden “ sopa tekniğini” öne çıkartmaktadırlar. 

Shaolin Tapınağı’nda çalışılmaya başlayan kung fu, Ming Dönemi’nin ikinci 

yarısından itibaren meşhur olmaya başlamıştır. Bu süreç içerisinde Peter Lorge’nin 

ifade ettiği şekilde tanınmaması ise gayet normaldir. Yeni ortaya çıkmış bir kavramın 

markalaşması ve tanınması elbette ki zaman alacaktır. 
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Bu dönemde Shaolin Kung Fusu’nun popülaritesinin artmasının iki önemli sebebi 

vardır. Birincisi bahsettiğimiz dönemde Ming Hanedanlığı sarayındaki zayıflamaya 

uygun olarak asker gücü de zayıflamıştır. Shaolin keşişlerinin yardımcı olarak 

katıldıkları askeri faaliyetlerde göstermiş oldukları başarılar böyle bir dönemde daha 

çok ön plana çıkmıştır. Özellikle Japon korsanlarla süren uzun mücadele döneminde 

Shaolin keşişleri başarılar göstermişlerdir. İkinci olarak ise Shaolin Kung Fusu’nun ön 

plana çıkmasını kolaylaştıran etken olarak yayıncılık sektöründeki gelişmeler olmuştur. 

Ming dönemine ait edebi eserlerde, gezi yazılarında, askeri becerilerin anlatıldığı 

kitaplarda ve mücadele sanatı kitaplarında yeni ortaya çıkmaya başlayan Shaolin Kung 

Fusu’ndan bahsetmişlerdir. Shaolin Tapınağında keşişlerin yaptıkları Shaolin Kung 

Fusu bu dönemde tapınak programına dahil edilerek çalışılmaya başlamıştır. Yani 

sadece ortaya çıkmıştır. Günümüzde yapıldığı şekli ile hayvan stillerini de içine alan 

çıplak el teknik ve formlarının bu dönemde uygulandığına dair bilgilerimiz 

doğrulanamamış efsanelere dayanmaktadır. 

2.1.2.3.3. 1600-1900 Tarihleri Arası Shaolin Tapınağı ve Shaolin Kung Fusu 

Bu yıllar Çin ülkesinin Çinli olmayan Mançular tarafından idare edildiği 

zamanlardır. Ming Dönemi’ndeki iç karışıklıklardan yararlanan Mançular Çin’de 

hakimiyeti ele geçirmiş ve Qing Hanedanlığı dönemini başlatmışlardır.390 

2.1.2.3.3.1. 1600-1900 Tarihleri Arası Shaolin Tapınağı ve Shaolin Kung Fusu İle 

İlgili Efsaneler 

Mançular nüfus olarak Çinlilerden sayıca az olmalarına bağlı olarak ülkede 

hakimiyetlerini korumak için oldukça sıkı tedbirler uygulamışlardır. Ming 

Hanedanlığına sadakatle hizmet eden Shaolin Tapınağı doğal olarak Qing Hanedanlığı 

için tehlike olarak görülmüştür. İmparatorluk sarayında tapınaklarla ilgili özel bir ofis 

kurulmuştur. Tapınaklar imparatorluk emri ile seçilen başrahipler vasıtasıyla idare 

edilerek keşişler üzerinde kontrol kurmaya çalışmışlardır.391 Bunun yanında Ming 

dönemi geçişi sırasında Shaolin Tapınağı’nın askeri gücünden yararlanmak istemişlerse 

                                                 
390 Eberhard, s. 299. 
391 Long, s. 17. 
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de bu talep tapınak tarafından kabul görmemiştir.392 Ancak ilk Qing imparatoru olan 

Kang Hsi (1644-1723) nin isteği ile 128 Shaolin keşişi haydutlar ya da Ming asilerini 

bastırmak için kullanıldığı da iddia edilir.393 

Shaolin Tapınağı da dahil olmak üzere Buddist tapınaklara yapılan baskı sonucu 

hepsinde kung fu çalışılması yasaklanır. Ancak Shaolin Tapınağı’nda gizli olarak kung 

fu çalışılmaya devam eder. Bunu da tapınak içindeki Bin Budda Salonunda yaparlar. 

Günümüzde bu salonun taş zemininde bulunan çökmelerin bu gizli kung fu 

çalışmalarının izleri olduğu iddia edilir.394 

Qing Hanedanı (1644-1912) döneminde Shaolin Tapınağı ülkede geliştirici 

düşüncelerin yaratıldığı ve yayıldığı bir merkez olmuştur. Çin’in yönetimini ele geçiren 

Mançuryalılar bu düşüncelerin yayılmasını engellemek için Shaolin Tapınağı’nı yok 

etmeye karar vermişler ve Shaolin Tapınağı’nı yakmışlardır.395 İçeride hapsolan 110 

keşiş yanarak ölmüştür.
396 Kung fu ustası olan Shaolin keşişlerinin Çinli olmayan ve 

kung fu bilmeyen Mançulara teslim olmasının nedeni ise kung fu ustası ve Taoist bir 

keşiş olan Pak Mei ve ona yardım eden hain bir Shaolin keşişidir.397 Oldukça detaylı 

olan bu Pak Mei efsanesini konunun çerçevesini aşmamak için detaylandırmıyoruz.398 

Yine de bu baskından en iyi kung fu ustalarından bazıları  (18 tanesi399) 

kurtulmayı başarmışlardır. Kurtulabilenlerden biri olan keşiş Chih Shan, Güney Çin’e 

gitmiştir. Fukien Bölgesinde Dokuz Lotus Dağları’nda yıllarca uğraşarak başka bir 

Shaolin Tapınağı inşa etmiştir. Daha sonraları burası Güney Shaolin, Chih Shan’da bu 

stilin kurucusu olarak anılmıştır. Shan çalışmalarına burada devam etmiştir. Mükemmel 

bir hoca olan Shan birçok iyi talebe yetiştirmiştir. Fukien bölgesindeki bu Shaolin 

Tapınağı da Mançurya ordusu tarafından yakılmaktan kurtulamamıştır. Buradan kaçan 

kung fu ustası keşişler Çin’in değişik bölgelerine dağılmış ve çalışmalarını 

                                                 
392 Order of Shaolin Ch'an, s. 37. 
393 Order of Shaolin Ch'an, s. 36; Croft, s. 67. 
394 Croft, s. 66. 
395 Green, s. 39. 
396 Olgun, s. 17.  
397 Order of Shaolin Ch'an, a.g.e., s. 37. 
398 Geniş bilgi için Order of Shaolin Ch'an, The Shaolin Grandmasters Text 37-38-39. 
399 Croft, s. 66. 



92 
 

yakalanmamak için başka isimler altında sürdürmüşlerdir. Bunlardan birisi Beyaz Turna 

Kuşu Okulu, diğeri ise Kara Kaplan Okulu’dur.400 

2.1.2.3.3.2. 1600-1900 Tarihleri Arası Shaolin Tapınağı ve Shaolin Kung Fusu İle 

İlgili Efsanelerin Değerlendirilmesi 

Bu döneme ait efsanelerde görülen Shaolin Kung Fusu da tarihi kaynaklardaki 

bilgilerle çelişmektedir. Zaten bu tarihe kadarki süreçte tarihi kaynaklara göre Shaolin 

Kung Fusu’nun yeni yeni gelişmeye başladığını yukarıda göstermiştik. 17.yy.’da 

Shaolin Tapınağı’ndan bahseden bazı yazarlar da bu iddiamızı desteklemektedir. 

Shaolin Tapınağı yıkılan Ming Hanedanlığı’nın savunucusu olarak görülmüş ve 

Qing Hanedanlığı tarafından yıkılmıştır. Bu yıkımın ardından Shaolin Tapınağı’nın 

durumunu görmek için Qing Hanedanlığı’nın Henan valisi olan Wang Jie (1620-1700), 

tapınağı ziyaret etmiştir. Bu ziyaretinde harabelerde yaşayan birkaç rahibin Shaolin 

kung fu tekniklerini görmüş ve “ sokak dilencilerinin daha iyi olduklarını” beyan 

etmiştir.401 Bu ifadenin arka planında Qing Hanedanlığı tarafından Shaolin Tapınağında 

dövüş sanatlarının çalışılmasının yasaklanması ve valiye karşı kötü bir izlenim verilmek 

istenmesi sebep olarak ileri sürülebilir. Ancak Ming Hanedanlığı’nı tekrar 

canlandırabilmek için diğer Buddist tapınaklarla beraber Shaolin Tapınağı’nı da gezen 

yazar ve şairler olmuştur. Bu kişiler tapınaklarda çalışılan kung fu ile askeri güç elde 

etme amacı gütmüşlerdir. Ama umduklarını bulamadıklarını kendileri ifade etmişlerdir. 

Örnek olarak geç Ming ve erken Qing döneminin Konfüçyüsçü filozof, dilbilimci ve 

tarihçisi402 olan Gu Yanwu (1613-1682) bunlardan biridir. 1679 tarihinde Shaolin 

Tapınağı’na dövüş sanatlarını araştırmak için gitmiş ve hayal kırıklığına uğramıştır. Bu 

hayal kırklığının sebebi ise ünlü bir şiirinde403 Shaolin Tapınağını “ Shaolin dövüş 

sanatlarından hiç bahsetmeden, sadece açlık çeken birkaç rahip ve ıssız-terk edilmiş bir 

yer” olarak anlatmasında görülmektedir. Shaolin Kung Fusu’nu araştırmak için Shaolin 

Tapınağı’na başka yazarlar da gitmiştir. Ye Feng (1623-1687), Zhang Siming ( Shaolini 

                                                 
400 Olgun, s. 17. 
401 Lorge, s. 204. 
402 http://www.chinesetools.eu/chinese-dictionary/index.php?q=Gu Yanwu (23.12.2013) 
403 Shahar, s. 182. 
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1684’te ziyaret etmiştir ) ve Shen Quan (1624-1684) bunlardandır. Her üçü de 

aradıklarını bulamamışlardır.404 

Bununla beraber günümüzde Shaolin Tapınağı’nda çalışılan kung funun temelleri 

bu dönemde atılmaya başlamıştır. 16. yy askeri uzmanları Shaolin Tapınağı’nda 

çalışılan sopa tekniklerinden bahsettiklerini söylemiştik.405 Ming Hanedanlığı’nın son 

dönemlerinde Shaolin rahipleri artık bugün uygulanan çıplak el tekniklerini çalışmaya 

başlamışlardır. Bu konudaki en önemli kaynak Cheng Zongyou’nun 1610 yılında 

yazmış olduğu Shaolin Sopa Metodu adlı kitabıdır. Ayrıca bu kitap çıplak el 

tekniklerinin sadece Shaolin de değil tüm Çin topraklarında yeni çalışılmaya başladığını 

da iddia etmektedir.406 Cheng Zongyou Shaolin kung fusunda çıplak el teknikleri ile 

ilgili hayali bir muhatapla konuşur: “ Birisi şu şekilde sorabilir: Söz konusu olan sopa 

olduğunda Shaolin metodu hayranlık vericidir. Bugün ise el dövüşü (quan) çalışan 

birçok Shaolin rahibi mevcuttur ve bu rahipler sopa çalışmamaktadır. Bunun sebebi 

nedir? Bu soruya ben de şu şekilde cevap veriyorum: Shaolin sopası, Yakşa (Yecha) 

olarak isimlendirilir. Bu metod Kral Kioenara ( Jinnaluo wang / Shaolin’in Vesayet 

Tanrısı Vajrapâÿi)’dan kutsal bir şekilde iletilmiştir. Bugün için bu metod “Eşi 

Olmayan Bilgelik (Bodhi)” olarak tanınır. Bunun aksine el dövüşü, bu topraklarda 

henüz popüler olamadı. Shaolin rahipleri, çıplak el stilini sopa metoduna benzer bir 

hale dönüştürmek için bu sitil üzerinde uzmanlaşmışlardır. Bu sayede çıplak el metodu 

da sopa metodu gibi onları karşı sahile yani aydınlanmaya taşıyacak bir araca 

dönüşmüş oldu.” Burada da görüldüğü üzere her yeni şey gibi Shaolin Tapınağı’nda 

çıplak el tekniklerinin çalışılması da sorgulanmıştır. Tapınakta, Shaolin Kung Fusu 

denilince ilk akla gelen sopa teknikleri varken keşişlerin çıplak el teknikleri 

çalışmalarının ilk dönemlerde tam da anlaşılamadığını görüyoruz.407 

Shaolin Kung Fusu ile ilgili olarak yukarıda vermiş olduğumuz kaynaklardan 

başka Qing Dönemi’nde (1644-1911)  el yazısı ile yazılıp Cumhuriyet Dönemi’nde 

basılan iki önemli kitaptan da bahsedeceğiz.  Bunlar 1874’te Cao Huandou’nun ön sözü 

ile kaleme alınan “ El Dövüşü Klasiği, El Dövüşü Metotlarının Kolleksiyonu Kitabı 

(Quan jing, Quan fa Beiyao)”  ve Zhang Ming adlı kişi tarafından tarih konmaksızın ön 

                                                 
404 Lorge, s. 204, Shahar, s. 113 . 
405 http://en.wikipedia.org/wiki/Shaolin_Kung_Fu (19.11.2013) 
406 Shahar, s. 113. 
407 Shahar, s. 114. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shaolin_Kung_Fu
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söz yazılan “ Xuanji Akupunktur Noktalarına Uygulanan El Dövüşü Formüllerinin Gizli 

Transmisyonu (Xuanji Mishou Xuedao Quan Jue)” kitabıdır. Bu iki kitapta anlatılan 

askeri tekniklerin kökeni Shaolin Tapınağı olarak gösterilmektedir. Cao Huandou 

1874’te yazdığı önsözde bu kitabın Zhang Kongzhao tarafından yüz yıldan daha uzun 

bir zaman önce yazıldığını savunur. Ayrıca Shaolin Kung Fusu’nu Zhang Ming ile 

beraber Shaolin keşişi olan Xuanji’den öğrendiklerini belirtmiştir.408 

El Dövüşü Klasiği ve Xuanji Akupunktur Noktaları adlı eserler genel kökeninin bu 

kitaplarda yer alan öğretiler vasıtasıyla doğrulanabileceğini iddia etmektedir. Her iki 

kitapçık da aynı dövüş prensiplerini anlatmaktadır ve aynı askeri terimleri 

kullanmaktadırlar. Ayrıca bu iki kitapçık arasında yazım stili ve içerik açısından da 

benzerlikler vardır. Bu benzerlik neredeyse metnin yarısına yakındır ve aynı şekilde 

bazı çizimler de benzerdir. Bu durum da bu iki kitap sadece aynı sözlü geleneği 

yansıtmakla kalmaz ayrıca aynı yazılı metinin de uzantısıdır. Cao Huandou tarafından 

yapılan değerlendirmede olduğu gibi Shaolin stilinin bu orijinal kitapçığı 17. yüzyılda 

kaleme alınmış olması gerekir. Çünkü El Dövüşü Klasiği ve Xuanji Akupunktur 

Noktaları adlı eserler 17. yüzyılı referans veren bir yapıya sahiptir. İki kitabın da 

anlattığı askeri teknikler Ming Hanedanlığının son dönemlerinde çalışılmıştır ve sözü 

edilen efsaneler bile o dönemin tarihine aittir.409 

Kitapların içerikleri incelendiğinde 16. y.y’da yaşamış olan general Qi Jigunag 

tarafından yazılan El Dövüşü Klasiğinin Esasları (Quan Jing Jieyao ) kitabıyla birebir 

aynı anlatımlar görülür. Ming Dönemi’nde görev yapmış olan general Qi Jiguang’ın 

yazdıklarının tek farkı Shaolin Kung Fusu’ndan bahsederken çıplak el tekniklerinden 

bahsetmemiş ve sadece Shaolin sopa tekniğini anlatmış olmasıdır. Bu farklı anlatımdan 

da anlaşılacağı gibi Shaolin Kung Fusu’na ait çıplak el teknikleri Ming Hanedanlığı ile 

Qing Hanedanlığı geçiş dönemi sırasında ortaya çıkmaya başlamıştır.410 Bu iddiamızı 

destekleyen bir başka şeyde Cao Huandou’nun Shaolin Kung Fusu’nu öğrendiği kişi 

olarak belirttiği “ Xuanji” ismidir. El Dövüşü Klasiği ve Xuanji Akupunktur Noktaları 

adlı eserler öğretilerini Xuanji’ye atfetmektedirler. Shaolin Tapınağı kayıtlarına 

baktığımızda 1631 tarihli bir dikili taş üzerindeki yazıtta “ dutidian” (şef) olarak görev 

                                                 
408 Shahar, s. 115. 
409 Shahar, s. 116. 
410 Shahar, s. 116. 
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yapan Xuanji isimli bir rahipten söz edilmektedir. Dutidian terimi genellikle tapınağın 

iç yönetimi için atanan askeri aday için kullanılmıştır.411 

Cumhuriyet Dönemi’nde El Dövüşü Klasiği ve Xuanji Akupunktur Noktaları gibi 

başka kitaplar da yayınlanmıştır. Bu kitapların temel iddiası Shaolin Kung Fusu’nun 

orijinal kayıtlarını içerdikleridir. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar bu eserlerin 

çoğunun Shaolin Tapınağı ile ilgisinin olmadığını ortaya koymuştur.412 

Shaolin Kung Fusu ile ilgili kaynakları verdikten sonra bu döneme ait bireysel 

kungfu stillerinin anlatıldığı bazı kitaplara da dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü bu 

kitapların yazarları Henan Eyaleti’nde Shaolin Tapınağı’na yakın yerlerde 

yaşamışlardır. Chang Naizhou (1740), Wang Zongyue (1780), Chen Changxing (1771-

1853), Yang Bing (1672) ve Chen Xin (1849–1929). Bu durumda Shaolin Kung 

Fusu’nun, Çin kung fusunun gelişiminde önemli rol oynayan bir coğrafyada ortaya 

çıktığını görüyoruz.413 

Sonuç olarak 1600-1900 yılları arasındaki tarihi kayıtlar ve bu kayıtlar ışığında 

yapılan bilimsel araştırmalara göre Shaolin Kung Fusu’na ait anlatılan efsaneleri kabul 

etmemiz mümkün değildir. Efsanelerin Bodhidharma ile başlattıkları Shaolin Kung 

Fusu’nun Ming Hanedanlığı ile Qing Hanedanlığı geçiş döneminde ortaya çıktığını 

görmüş olduk. Ayrıca Henan eyaletinin Çin kung fusunun gelişiminde önemli bir yer 

olması Shaolin Tapınağı’nı da etkilemiş olabilir. Shaolin Kung Fusu’nun ortaya 

çıkmasında coğrafik ve sosyal faktörlerin etkisi oldukça önemli görünmektedir. 

2.1.2.3.4. 1900’den Günümüze Kadar Shaolin Tapınağı ve Shaolin Kung Fusu 

Shaolin Kung Fusu’nun tarihi gelişimini buraya kadar üç bölüm halinde ele aldık. 

Bunu yaparken her dönemin önce efsaneleri üzerinde durup ardından tarihi kaynaklara 

dayanarak bu bilgileri sorguladık. Ancak yirminci yüzyıla geldiğimizde Shaolin 

Tapınağı’nı farklı bir yöntemle ele alacağız. Çünkü yukarıdaki üç bölümde vermiş 

olduğumuz efsanelerin hepsi günümüzde de geçerlidir. Günümüzde bu efsanelere 

yenileri eklenmemekte ancak mevcut efsaneler televizyon ve internet aracılığı ile daha 

da yayılmaktadır. Shaolin Tapınağı’nın popülerliğini göstermesi açısından internet 
                                                 
411 Shahar, s. 117.   
412 Shahar, s. 116.  
413 Shahar, s. 135. 
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arama motoru Google’a “ Shaolin Temple” yazdığımız da 3.470.000 sonuç 

çıkmaktadır.414 

Shaolin Tapınağı’nın günümüzde çok popüler olması Çin Devleti’nin tutumuyla 

yakından ilgilidir.  Qing Hanedanlığı döneminde sakıncalı bir yer olarak görülen 

tapınağın konumu Cumhuriyet Dönemi ile birlikte değişmiştir.415 1949 yılında iktidara 

gelen Komünist Parti toplumsal reformlar yaparken Shaolin Tapınağı efsanesinden de 

yararlanmıştır. Kıtlık, veba ve savaşla yaralanan toplumun iyileştirilmesi için dövüş 

sanatı kung fudan yararlanılması yoluna gidilmiştir. Dövüş yeteneğini artırmadan 

sağlıklı bir halk ortaya çıkartmak istenmiştir. Ama bazılarına göre de bu sayede halk 

disiplin altına alınmıştır.416 Sebep her ne olursa olsun bu dönemden itibaren Shaolin 

Tapınağı ulusal bir hazine olarak görülmüştür.417 

Çin Hükümeti’nin Shaolin Tapınağı’na bakışındaki değişimin en iyi 

göstergelerinden biri baş keşiş atamasıdır. Shi Yongxin, Shaolin Tapınağı’na devlet 

tarafından yaklaşık üç yüz yıl sonra 1999 yılında baş keşiş olarak atanmıştır.418 Kendisi 

aynı zamanda Çin Halk Kongre Üyesi ve Çin Buddist Derneği başkan yardımcısıdır.419 

Bunun yanında Çin hükümet yetkilileri Çin’i ziyaret eden yabancı devlet adamları ile 

Shaolin Tapınağı’nı ziyaret etmektedirler. Örneğin, Rusya devlet başkanı Vladimir 

Putin  (Bk.Fotoğraf 31) ve ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger tapınağı ziyaret 

etmişlerdir. Onlara dövüş gösterileri sergilenmiş ve kendilerine törenle antika kılıç 

hediye edilmiştir.420 Tapınağı ziyaret edenler sadece devlet adamları ile sınırlı değildir. 

Ünlü basketbolcu Shaquille O'Neal’da bu ziyaretçilerden biridir.421 

Tapınak Hükümet tarafından ulusal bir hazine olarak görülmesinin ardından 

Shaolin Kung Fusu merkezi bir konuma getirilmiştir. Çin kung fusunun dağınık ve uzun 

tarihi, tarihsel bir figür halinde kurgusal olarak Shaolin Tapınağı ile özdeşleştirilmiştir. 

Ancak kung funun bir kaynaktan geldiği görüşü beraberinde farklı problemler de 

getirmiştir. Bu tarihin anlatımında bir birinden farklı anlatımlar ortaya çıkmıştır. Dövüş 

                                                 
414 http://www.google.com.tr/#hl=tr&sclient=psy-ab&q=+shaolin+temple&oq (14.12.2013) 
415 Shahar, s. 195. 
416 Green, s. 41. 
417 Shahar, s. 195. 
418 http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_new_3list/index.aspx?nodeid=339 (27.08.2013) 
419 Shahar, s. 195. 
420 http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/07/29/mr-buddhism-inc-shaolin-temple-s-shi-
yongxin.html (12.12.2013) 
421 http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-07/14/content_8423655.htm (09.10.2013) 
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http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-07/14/content_8423655.htm
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sanatları becerilerini satmak isteyen kung fu ustaları, öğrenciler tarafından tercih 

edilmek ve kendi tekniklerini meşrulaştırmak için bu farklı anlatımları almışlardır. Çin 

dövüş sanatı olan kung funun kökeni ile ilgili ulusal bir bakış açısı özellikle filmlerle 

birlikte ortaya çıkmıştır. Öğrenciler bu filmleri seyrederek ya da bu kitapları okuyarak 

kung fu eğitimi almaya karar vermişlerdir. Bu döngü birbirini besleyerek yeni kurgular 

yeni filimler halinde daha önceki efsaneleri görsel olarak daha da renklendirerek devam 

etmiştir.422 

Shaolin Tapınağı’nın ve Shaolin Kung Fusu’nun dünyada tanınmasına 1970’ler de 

yayınlanan David Carradine’nin (1936-2009) başrol oynadığı Kung Fu dizisi ve Bruce 

Lee’nin (1940-1973) filmlerinin etkisi çoktur.423 

90’lı yıllardan günümüze ise Jackie Chan (d.1954) ve Jet Li (d.1963)  gibi hem 

kung fucu hem de sinema oyuncularının filmleri tüm dünyada çok popüler olmuştur.424 

Özellikle Jackie Chan ve Jet Li’nin Shaolin Tapınağı ile ilgili filmleri Shaolin Kung 

Fusu’nun tanınmasında önemli bir etken olmuştur. Jet Li’nin ( Li Lianjie) 1982 yılında 

gişe rekorları kıran “ Shaolin Tapınağı” filminin ardından hevesli binlerce genç tapınağa 

akın etmiştir (Bk.Fotoğraf 32).425 

2008 yılında gösterime giren “ Kung fu Panda” adlı animasyon filmi de beğenilmiş 

ve üç seriye ulaşmıştır. Bu animasyon filmde de kung funun doğuş yeri olarak 

tapınakları göstermektedir (Bk.Fotoğraf 33).426 

Küçük birkaç bina halinde kurulan Shaolin Tapınağı’nın bu devlet desteği ve 

sinema filmlerinin etkisi ile günümüzde ulaştığı boyutu göstermesi açısından ülkemizde 

yayınlanan bir günlük gazetenin Günün İçinden sayfasında büyük puntolarla verdiği 

haberden alıntı yapacağız. “ … Shaolin Tapınağı eğitim kampüsü, 92 futbol sahası 

büyüklüğündeki 550 bin metre kare üzerine kurulu. Burada tam 25 bin kadar kişi 

yaşıyor; 19 büyük spor salonu, 400 sınıfı var. Shaolin’deki okullar aynı zamanda bir 

ekmek kapısı. Buradaki öğrenciler, uluslararası dev şampiyona ve organizasyonlara 

atlet olarak yetişiyor. Çin ordusunun içindeki özel Kung Fu birimindeki askerler burada 

                                                 
422 Lorge, s. 215. 
423 Green, s. 314;  http://en.wikipedia.org/wiki/Kung_Fu_%28TV_series%29 (11.07.2013) 
424 Green, s. 42. 
425 Shahar, s. 196. 
426 http://tr.wikipedia.org/wiki/Kung_Fu_Panda (15.06.2013) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kung_Fu_%28TV_series%29
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kung_Fu_Panda
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eğitiliyor…” 427 Yılda yaklaşık iki milyon kişi tapınağı ziyaret ediyor (Bk.Fotoğraf 34). 

Bu kadar rağbet gören bir kurum haline gelen Shaolin Tapınağı borsaya da girme kararı 

almıştır.428 

2.2. DİNÎ OLARAK ZEN BUDDİZMİ VE SHAOLİN KUNG FUSU İLİŞKİSİ 

Shaolin Tapınağı’nda Shaolin kung fusunun tarihi ilişkisini dönemler halinde 

inceledik. Bodhidharma’nın şahsında gerek Zen Buddizmi gerekse de Shaolin Kung 

Fusu etrafında anlatılan efsaneleri tarihi kaynaklarla sorguladık. Bu bölümde ise hiçbir 

canlıya zarar vermemeyi öğütleyen Buddizm ile bir mücadele sanatının nasıl olupta 

bağdaştırıldığını ele alacağız. Öncelikle Buddist savaşçı ilahı Vajrapayi efsanesini ayrı 

bir başlık altında aktarmaya gayret edeceğiz. Daha sonrasında ise Zen Buddizmi ve 

genel olarak mücadele sanatlarının nasıl ilişkilendirildiğini inceleyeceğiz. 

2.2.1. Buddist Savaşçı İlahı Vajrapayi 

Shaolin Tapınağı’nda kung fu çalışılmasında önemli bir dini etken de Vajrapayi 

efsanesidir. Efsaneye göre, Shaolin Tapınağı’nda alçak gönüllü bir bulaşıkçı olan 

Vajrapayi hiçbir dövüş sanatı eğitimi almamıştır. Ama Kızıl Türbanlılar isyanında 

tapınağa saldıran haydutlara karşı savaşmış ve onları tapınaktan uzaklaştırmıştır. Daha 

sonra kendisinin Bodhissatva olduğu anlaşılmıştır. Shaolin Tapınağı’nın Koruyucu ilahı 

olarak kabul edilmiştir.429 Kinnara olarak da isimlendirilen Vajrapayi günümüzde 

uygulanan ve tarihte meşhur olan Shaolin sopa tekniğinin de atası olarak kabul edilir. 

Elinde tuttuğu sopa ile Budda heykellerindeki sükunetin tam tersi öfkeli bir halde tasvir 

edilir (Bk.Fotoğraf 35).430 

2011 yılında Çin ve Hong Kong ortak yapımı olarak çekilen Shaolin Manastırı 

filmin bu efsaneye uygun bir anlatıma sahiptir. Ünlü aktör Jackie Chan, Shaolin 

Tapınağı mutfağında çalışan ve kung fu bilmeyen bir aşçıdır. Ancak tapınağa saldırı 

                                                 
427 Şule Güner, Sabah Gazetesi, 01.03.2010, s. 5. 
428 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8417844.stm (06.08.2013) 
429 Shahar, s. 83-84-85. 
430 http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_newS_list/index.aspx?nodeid=294&page=ContentPage& 
contentid=5959 (21.08.2013) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8417844.stm
http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_newS_list/index.aspx?nodeid=294&page=ContentPage&%20contentid=5959
http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_newS_list/index.aspx?nodeid=294&page=ContentPage&%20contentid=5959
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olduğunda birden usta bir dövüşçü haline gelir ve düşman askerlerini dövmeye başlar 

(Bk.Fotoğraf 36).431 

Vajrapayi ile ilgili anlatılan bir başka efsane daha vardır. Bu efsaneyi Zhang 

Zhuo’ya  (660-741) atfedilen bir Tang antolojisinde görmekteyiz. Sengchou (480-560) 

adında bir keşiş tapınağa gelir ve orada yaşamaya başlar. Ancak diğer keşişlere göre 

daha zayıftır. Bu zayıflığı nedeni ile diğer keşişler tarafından aşağılanmaktadır. En son 

bir keşiş tarafından ciddi şekilde dövülür ve istismara uğrar. Bunun üzerine ağlayarak 

Vajrapayi heykelinin ayaklarına kapanır. Zayıf olduğu için dayak yediğini ve 

Vajrapayi’nin gücü ile meşhur olduğunu söyler. Kendisine yardım etmesi için ona 

yalvarır. Yedi gün boyunca ayaklarından asılı kalmaya söz verir. Bu sürede ya 

Vajrapayi sahip olduğu gücü kendisine ihsan edecek ya da Sengchou ölüp gidecektir. 

Bu sözüne sadık kalan Sengchou asılı kalmaya devam ederken altıncı gecenin sonunda 

şafaktan hemen önce Vajrapayi ortaya çıkar. Elinde ağzına kadar etle dolu bir çanak 

vardır. Aralarında şöyle bir konuşma geçer: Vajrapayi, Sengchou’ya sorar: 

"Evlat! Gerçekten güçlü olmak istiyor musun?" 

"Evet." 

"Bunda kararlı mısın?" 

"Evet" 

“ O zaman güçlenmek için bu etleri yiyebilir misin? " 

"Yapamam." 

"Neden?"  diye Tanrı Vajrapayi sordu. 

"Keşişlerin et yememeleri gerekiyor." Bunun üzerine Tanrı Vajrapayi tasını 

kaldırı ve bıçağı ile Sengchou’ya etleri zorla yedirdi. Etler bitince Tanrı Vajrapayi: 

“ Şimdi sen son derece güçlü biri oldun. Ancak Buddist öğretilerini korumayı 

unutmaman gerekir.” diyerek ortadan kaybolur. Sengchou, odasına dönünce diğer 

keşişler etrafına toplanır ve nerede olduğunu sorarlar. Cevap vermeyince de onu yine 

dövmek isterler. Sengchou ise güçlenmiş kasları ile tanrısal bir görüntüye dönüşmüş 

vücudunu diğer keşişlere gösterir. Ben artık çok güçlüyüm ve sizin gibi değilim, der. 

Ana salona girip duvarlarda yürümeye, kafasını tavanın kirişlerine vurmaya başlar. Arka 

                                                 
431 Shaolin 2011 Filmi. 
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arkaya binlerce tekme ve yumruk atmasına rağmen hiç yorulmamaktadır.432 Efsaneye 

göre Sengchou, aydınlanmaya eren bir keşiş olarak değil sergilediği bu insanüstü güç 

gösterileri ile meşhur olmuştu. Tapınakta bina yapımı ve onarımı için kaya gerektiğinde 

hiçbir alet kullanmadan elleri ile kayaları parçalıyordu. Ayrıca ormanda kavga eden 

kaplanların arasında girip onları ayırıyordu.433 Shaolin tapınağı resmi web sitesinde de 

Sengchou, Bodhidharma’dan önce kung fu ustası olarak gösterilmiştir.434 

Bu efsane de Vajrapayi kendisinden savaşçı bir güç istenen tanrı konumunda 

sunulmaktadır. Kendisine günümüzde de Shaolin Tapınağı’nda ibadet edilmektedir. 

Budizm gibi barışçıl görünen bir dindeki dövüş tanrıları dikkat çekicidir. Budist 

ikonografide ayakları altında şeytanları çiğneyen, ağır silahlı ve vahşi görünümlü 

tanrılar yer alır. Vajrapayi de bu gurupta yer alır. Ancak Vajrapayi, diğer koruma 

tanrıları gibi zırhlı değildir. Zinde ve gösterişli bir kas yapısına sahip olarak gösterilir. 

Bu tanrıya ibadet edildiğinde keşişlerin güçlü kas ve tendonlara sahip olacaklarına 

inanılmıştır. Ayrıca güçlü bir vücuda sahip olmak için dini bir gerekçe de 

bulunmuştur.
435 

Shaolin keşişlerinin mücadele tekniklerini neden bir tanrıya atfetme ihtiyacı 

duymuş olabilirler? Meir Shahar bunun sebebini bir tür dini bahane bulma ve prestij 

kaynağı sağlama ihtiyacı olarak görür. Vajrapayi gibi savaş ilahları Buddist keşişleri 

mücadele sanatı çalışma sorumluluğundan kurtarmaktadır. Böylece Shaolin keşişleri 

Buddizm’in ilkelerine aykırı olan bu davranışlarını haklı çıkartmışlardır. Vajrapayi, bir 

Buddist tapınağı korumak için gökten eli sopalı olarak indiğine göre Shaolin 

keşişlerinin de kung fu yapmaları gayet doğaldır. Bununla beraber Shaolin Kung 

Fusu’nun ilahi kökenli olduğu imajı verilerek bu yöntemin prestij kazanması 

sağlanmıştır. Gerek Bodhidharma gerekse de Vajrapayi efsanesi ile Shaolin Kung Fusu 

dini bir meşruiyet kazanmış olmaktadır.436 (Bk.Fotoğraf 37) 

                                                 
432 Shahar, s. 36-37. 
433 http://shaolin-world.net/oldsite/shifu/shaolin.html (12.11.2013) 
434http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_newS_list/index.aspx?nodeid=379&page=ContentPage&c
ontentid=2140 (20.08.2013) 
435 Shahar, ss. 39-42. 
436 Shahar, ss. 83-85, 92. 
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http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_newS_list/index.aspx?nodeid=379&page=ContentPage&contentid=2140
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2.2.2. Zen Buddizmi’nde Aydınlanma Aracı Olarak Kung Fu Ve Kung Fu’da Zen 

Sembolizmi 

Bu bölüme gelene kadar Zen Buddizmi ve Shaolin Kung Fusu arasındaki ilişkiyi 

öncelikle tarihi olarak ele alıp inceledik. Bu konuda yaygın olarak bilinen efsanelerin 

tarihi gerçekliği yansıtmadığını gördük. Daha sonra bu efsanelerin arka planında yatan 

dini ilişkileri ele almaya başladık.  Budizm’e ait Vajrapayi tanrısını ve bu tanrı 

inancının arka planını ele aldık. Bu bölümde ise Zen Buddizm’i ve Shaolin Kung Fusu 

arasındaki ilişkiyi ele almaya devam edeceğiz. Kung funun Zen Budizmi’nde nasıl 

aydınlanma aracı olduğunu ve kung fu da Zen Buddizmi’ne ait dini sembolizmi 

inceleyeceğiz. Belki iki ayrı başlık altında ele alınması gereken bu iki konu çok iç içe 

girmiş olduğundan tek başlık altında ele almayı uygun bulduk. Çalışmamızın 

tamamında takip ettiğimiz metoda uygun olarak öncelikle Zen Buddizmi ile Shaolin 

Kung Fusu ve diğer mücadele sanatları arasında var olduğu iddia edilen ilişkiyi kendi 

kaynaklarından sunacağız. Ardından da akademik çalışmalarla bu var olduğu iddia 

edilen ilişkiyi inceleyeceğiz. 

Mücadele sanatları iki insan arasındaki bir yenişme, alt etme olayından,  kendi 

üstünlüğünü kanıtlamadan ya da karşısındakine zarar verme yönteminden çok daha 

farklı bir şeydir.437 Mücadele sanatları, eylem halindeki Zen’dir.438 Buradan hareketle 

günümüzde uygulandığı şekli ile Japon karatesinin kurucusu sayılan Gichin Funakoshi, 

“G enç meslektaşlarına sık sık Karate do’nun her şeyin ötesinde bir din ve bir yaşam 

tarzı olduğunu anlayana kadar Karate do’da mükemmelliğe ulaşamayacaklarını” 

hatırlatır. Böylece Gichin Funakoshi’nin ifadelerine göre mücadele sanatları bir kavga 

ya da dövüş tekniği olmanın çok ötesinde dini bir hüviyete dönüşür.
439 Bu dönüşümle 

kılıçla savaşma sanatı Kenjutsu, kılıcın yolu anlamına gelen Kendo olarak biçim 

değiştirmiştir.440 Kılıç da sadece düşmanı öldürüen bir alet olmaktan çıkmıştır. Artık 

kılıç uğrunda uğruna yaşanılan ve ölünen her şeyin simgesi olarak dini bir “ ikona” 

dönüşmüştür.
441 Bundan etkilenen diğer mücadele sanatları da “ do” eki almışlardır. Zen 

                                                 
437 Joe Hyams, Zen ve Savaş Sanatları, (Çev.: Cem Şen), Yol Yayınları, İstanbul 1995, s. 9. 
438 C. W. Nicol, Karate de Zen, (Çev.: Ömer Güngören), Yol yayınları, İstanbul 1987, s. 58. 
439 Funakoshi, s. 155; Yagyu Munenori, Hayat Veren Kılıç, Kırmızı Kedi Yayınları, İstanbul 2010, s. 7. 
440 Hyams, s. 10. 
441 Frederick J. Lovret, Japon Gücünün ve Stratejisinin Sırları,  (Çev.: Cem Şen), Dhrama Yayınları, 
İstanbul 2001, s. 25. 
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Buddizmi’nin etkisi ile mücadele sanatlarının isimleri Karate Do, Judo, Aikido, 

Taekwondo, Hapkido ve Jet Kune Do olarak literatüre geçmiştir.442 Do eki Tao 

kelimesinin farklı bir telaffuzu olarak “ yol” anlamına gelir. Bu yollarla mücadele sanatı 

yapanlar kendilerini tanıyarak aydınlanmaya ulaşırlar.443 Çünkü mücadele sporları ile 

başkalarına yardım ederek ve onların yardımlarını kabul ederek bu sanatları bir din 

seviyesine yükseltme becerisi kazanılır. Böylece de hem beden hem de ruh mükemmel 

hale gelir ve sonuç olarak mücadele sanatlarının gerçek anlamına ulaşılır.444 

Mücadele sanatları çalışarak aydınlanma nasıl mümkün olabilir? Bunun ‘yolu’, 

‘savaşçı bir ruh’ ile benliğin merkezine gitmekle olur.445 Benliğin merkezine gitmek ise 

meditasyon, sıkı disiplin ve iç murakabe yoluyla olabilir.446 Buna bağlı olarak da atılan 

yumruklar ve tekmeler rakibi değil egoyu öldürmek için aletlerdir.447 Bu aletlerle 

mücadele sanatı uygulayıcısı temel ilke olarak öz-disiplini gerektiren, etik ve savaşçı 

yönü olan bir yaşam yolunda olduğunu bilir. Bu bilgi ile toplum içindeki kendi yerini ve 

etik değerleri kavrar ve kendisini mücadele sanatları içinde olgunlaştırmasını gerektirir. 

Bu sayede asıl düşmanın kendi bilgisizliği ve tutkuları olduğunu görür. Bu yönüyle 

mücadele sanatları, salt bir savaşçılık ve kavga olmanın ötesinde bir kişisel gelişim, 

olgunlaşma ve aydınlanma yolu haline gelir. Mücadele sanatları, kişinin kendini 

özgürleştirmesinin, olaylara belirli bir mesafeyle dışarıdan bakabilmesinin yani buraya 

ve şimdiye ait olabilmenin yoludur.448 Böylece, mücadele sanatları içerisindeki 

mertebeleri aşmak sadece bedenin uzuvlarına hakimiyeti ifade eden ‘dış hareketleri’ 

yapmakla değil, nefsini kontrol etmek olan ‘içsel bilgiye’ de sahip olmakla 

gerçekleşecektir. Bu nedenle, nefsiyle mücadele eden bir ‘savaşçı’ olarak görülen 

mücadele sanatları yapanlar, kendi ‘iç  dünyalarında’ iyiliği temsil eden ‘ak savaşçı’ ve 

nefsin arzularını temsil eden ‘kara savaşçı’ olarak nitelendirilen iki savaşçıdan birinin 

tarafını tutmak zorundadırlar. Bunu yaparken, ‘iç  dünyasındaki’ bu iki savaşçıdan 

hangisinin galip gelmesini istediğine karar vermesi gerekmektedir. Bu karar, onun 

                                                 
442 Hyams, s. 10. 
443 İsmail Taşpınar, “ Uzakdoğu Sporlarında Dini Sembolizm”, Tdv-İstanbul Müftülüğü, Din ve Hayat 
Dergisi, Sayı: 17, Ankara 2012, s. 53. 
444 Funakoshi, s. 155. 
445 Taşpınar, s. 54. 
446 Yamı, s. 244. 
447 Yüksel Yılmaz, Bruce Lee System - Jeet Kune Do'nun Felsefesi, Yalın Yayıncılık, İstanbul 2009, s. 34. 
448 Kubilay Akman, “ Japon Samuraylarının Felsefesi”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 1, 2010-
2011, s. 135. 
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mücadele sanatındaki gelişimini belirleyecek olan en temel tercih olacaktır. 

Bodhidharma, tercihini ak savaşçı’dan yana yapan kungfucuyu kara sporcunun daha 

yaşlı ve tecrübeli olduğu ve yaşadığımız dünya hayatının genellikle onun tarafını 

tuttuğu konusunda uyarmakta; bu yüzden, mükemmel bir kungfucu olmak için yani 

‘onu yenmesi için’ çok çalışması gerektiğini belirtmektedir. Bu ise, ‘daha derin bir 

hikmet bilgisi’ ve ‘uyuma’ (tao) sahip olmakla mümkün olacaktır.449 

Mücadele sanatlarının kendileri gibi icra edildikleri yerlerde dini bir anlama 

sahiptir. “ Her yer mücadele sanatı çalışma yeri olabilir” diyen eski bir Buddacı söz 

nakledilir. Bu sözle mücadele sanatlarının belirli bir mekânda öğretilen belirli hareketler 

dizisi olmadığı anlatılmak istenir.450 Zaten mücadele sanatı öğretilen mekânlarda kişiler 

birbirlerine saygılı olmayı öğrenirler. Zorunlu spor çalışmalarının bitmesine rağmen 

salonlar terk edilmez. Öğrenciler çalışma alanlarını temizlemek için birbirlerine yardım 

ederler. Kimseden bunu yapması istenmez, çünkü herkes kendiliğinden yapar. Bu gibi 

işlerden kaçanlar, adamsendeciler ve kaytarıcılar, spor becerilerine bakılmaksızın 

erdemsiz olarak görülüp değer verilmezler.451 

Mücadele sanatı çalışılan yerler, Çince’de “ Sifu”, Japonca’da “ Sensei” kelimeleri 

ile ifade edilen  “ usta” anlamına gelen kişiler tarafından yönetilir. Bu kelimelerden 

Sensei kelimesi birleşik bir kelimedir. “ Sen” kelimesi “ önce”, “ sei” kelimesi ise 

“ doğmak” anlamına gelir. Birleşik bir kelime olarak Sensei, önceden doğan demektir. 

Böylece sizden önce doğan kişi sizin ustanız olur. Bu önceden doğmak, yaş üstünlüğü 

anlamından farklıdır. Daha çok zihinsel bir terim olarak ele alınır ve sizden daha bilge 

olan kişi ustanız sayılır.452 Mücadele sanatlarında usta iğneye, öğrenci ise ipliğe 

benzetilir.453 Bir kung fu ustası ile Zen ustası birbirine çok benzerler. İkisi de ne 

öğrencisini arar bulur, nede onun gitmesine engel olur.454 

Mücadele sanatı ile uğraşan kişilerin giymiş oldukları elbiselerin ve takmış 

oldukları kuşakların da özel anlamları vardır. Mücadele sanatlarının temel kavramları, 

sporcuların giydiği elbiselerde temsil edilmektedir. Örneğin, açık mavi renkli kimonoya 

                                                 
449 Taşpınar, s. 54. 
450 Funakoshi, s. 145. 
451 Nicol, s. 45. 
452 Hyams, s. 13. 
453 Cleary, s. 39. 
454 Hyams, s. 13. 
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‘in’ denilmektedir ve ‘Yin’ sembolünde olduğu gibi negatif kuvveti temsil etmektedir. 

Beyaz renkli kimono ise, ‘yo’ olarak isimlendirilir ve ‘Yang’ sembolünde olduğu gibi 

pozitif kuvveti temsil etmektedir. Kimononun kendisi, tabiattaki dönüşümü temsil 

etmektedir. Açık rengin gündüzü, koyu rengin geceyi temsil etmesi gibi, elbisenin 

renklerindeki farklılıklar bu değişimlere işaret etmektedir. Her sporcu, aynı zamanda 

kendisi ile mücadele ettiği için, giydiği elbisenin rengi ve kuşandığı kuşak onun içinde 

bulunduğu ‘mertebeyi’ temsil etmektedir. Manevî yolculuğunun safhaları boyunca 

sporcu, her mertebeyi temsil eden değişik renkte kemer takmaktadır. Böylece, kendisi 

ile olan mücadelesinin safhaları renklerin temsilinden yararlanılarak ifade edilmektedir 

(Bk.Fotoğraf 38).455 

Mücadele sanatı icra edenlerin hemen hemen tamamı geleneksel olarak beyaz 

kuşak takmaktadır. Beyaz kuşak saflığı temsil eder. Zaman geçtikçe kuşaklar sürekli 

kullanılmaktan kararmaya başlar. En son kuşak rengi siyahtır. Siyah kuşakta 

kullanılmaktan dolayı yıpranır ve neredeyse beyaza yakın bir renk alır. Bu da kuşağı 

kullanan kişinin tekrar saflığa döndüğünü ifade eder ki Zen Buddizmi’nin öngördüğü 

karakteristik insan mükemmeliyeti de budur. Aynı zaman da bu çeşitli renklerde ki 

kuşaklar, öğrenciye ustalığa ulaşmak için ne kadar çalışılması gerektiğini de 

anlatmaktadır.456 Herkes kendi içinde bulunduğu mertebeyi bildiği için, alacağı dersi 

kendisi takip etmektedir. Çünkü önemli olan maddî bir ilerleme olan bedene hâkimiyet 

olmadığı için, mertebelerin dış görünüşle ifade edilmesi doğru kabul edilmemektedir. 

Ancak, modern zamanlarda, mücadele sanatlarının spor olarak Batı’da yaygınlık 

kazanmasıyla, manevî ilerleme ikinci plana itilince, bedene hâkimiyeti ifade eden farklı 

renklerde kuşakların kullanılması uygulamasına geçilmiştir. Bu nedenle, asıl itibariyle 

kuşaklar aynı zamanda bilenler için manevî mertebeleri de ifade etmektedir. Sporu icra 

eden kişinin, içinde bulunduğu ‘kuşak’ mertebesi üzerine tefekkürünü yoğunlaştırması 

gerekmektedir.457 Bu noktada Kubilay Akman, kung fu ve Zen Buddizmi’nin bu ilişkisi 

hakkında bir soru sorar ve cevabını da kendisi verir: “ Neden Zen ve kung fu iç içedir? 

İki nedenle: İlki, Buddistler öldürmek yasak olduğu için, kendilerini ve tapınaklarını 

korumak adına “öldürmeden” hasımları etkisiz hale getirecek bir savunma sanatına 

ihtiyaç duyuyorlardı. Bu yüzden, kung funun bu derece gelişmesinin temelinde şiddet 
                                                 
455 Taşpınar, s. 54. 
456 Hyams, s. 31. 
457 Taşpınar, s. 54. 
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değil, şiddetsizlik amacı vardır aslında. İkincisi, Zen zihni “kesin”dir, hem yüzeyde hem 

derindedir. Bu yönleriyle de savaş sanatlarına çok uygundur. Bunu Japonya’da da 

görürüz, birçok kılıç ustası ya da Budo’nun farklı türlerinde yoğunlaşan ustalar Zen’de 

çok odaklanmışlardır ve bu yönleri onlara savaşta da başarı sunmuştur.”458 

Görüldüğü gibi Kung fu, Zen Buddizmi için bir aydınlanma aracı olarak kabul 

edilirken; Zen Buddizmi de özelde Kung fu için genelde tüm mücadele sanatları için 

hedefe ulaştıran bir düşünce sistemi haline gelmiştir. Ancak yinede Zen Buddizmi’nin 

mücadele sanatları içerisinde ki yeri tam olarak açıklanabilecek bir konu olarak 

görülmez.459  Her ne kadar görünüşte teknik bir mücadele olsa da, bu mücadele 

sanatlarının diğer ve en önemli yönü zihinsel ve manevî denemedir. Bu nedenle, 

mücadele sanatlarında, yapılan mücadelede yenilmek de yenmek kadar kıymetlidir ve 

onurludur. Çünkü kişi bu vesile ile kendini daha iyi tanıma fırsatını bulur. Böylece, 

eksiklikleri üzerinde düşünmesi ve daha fazla tefekkür ederek gidermesi gerektiği 

dersini çıkarır.460 Aslında mücadele sanatlarında “ Ne yenebilir ne de yenilebilirsiniz.” 

Burada kastedilen, kazanmayı amaçlamak, kaybetmekten korkmak, yaşamı arzulamak, 

ölümden korkmak, gibi sınırlandırıcı ve sabitleyici duyguların istenmemesidir. 

Mücadele sanatı uygulayıcısı kendini ne hedeflerle, ne bedeniyle ne de zihniyle 

sınırlandırmaz. Bu anlamda onun yolu bedenin, fiziki gücün ve tekniğin ötesinde bir 

doğrultuya doğru, “ ruhi” bir temelde gelişir.
461 Bu durumu ifade etmek için söylenen bir 

söz vardır: “ Herhalde, bir savaşçı olarak kazanmak ya da kaybetmek için 

dövüşmüyorum, güçle veya güçsüzlükle ilgilenmiyorum ve ne bir adım ilerliyorum ne de 

bir adım geriliyorum. Düşman beni görmüyor. Ben düşmanı görmüyorum. Gökyüzü ile 

yeryüzünün henüz bir birinden ayrılmadığı, Ying ile Yang’ın henüz ulaşmadığı bir yere 

sızarak, çabucak ve muhakkak başarıya ulaşıyorum.”462 

Kazanma ya da kaybetme anlamını yitirdiği için de mücadele sanatlarının 

tamamında, mücadele edecek olan her iki tarafın da mücadeleye başlarken ve mücadele 

bittiğinde karşılıklı selamlaşmaları önemli bir esas kabul edilmektedir. Bu nedenle, 

spora başlayan herkes öncelikle ‘selamlaşmayı’ öğrenir. Sporu icra eden kadim 
                                                 
458 Kubilay Akman ile 12 Haziran 2013 tarihli görüşme. 
459 Hyams, s. 10. 
460 Nicol, s. 139; Taşpınar, s. 55. 
461 Akman, s. 136. 
462 Takuan Soho, Engellenemeyen Zihin, (Çev.: Ceren Palaz), Kırmızı Kedi Yayınları, İstanbul 2011, s. 
69. 
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atalardan nakledilen ‘Karşılıklı saygıyla başlayınız ve bitiriniz’ sözü buna delil 

gösterilmektedir. Selamlaşma, sadece belli bir hareketi görünüşte yapmaktan ibaret 

değildir. Karşılıklı mücadele edecek olan sporcular, benliklerinde zihnen ‘yoğunlaşarak’ 

karşısındakine selam verir. Bu durum, aynı zamanda, bir halden başka bir hale geçiş 

yapacak olan sporcu için huzura dönüşü de temsil etmektedir. Kung fu da selamlaşma 

da sağ el yumruk yapılarak açık olan sol elin avuç içine yerleştirilir. Bu el şekli, 

demirden elin içerisinde yumuşak kalbin varlığını sembolize etmektedir. Avuç 

içerisindeki sıkılı yumruk, pozitif güçleri; açık avuç ise negatif güçleri temsil 

etmektedirler. Bunlar, temsil ettikleri güçlere nispetle aynı zamanda Çin kültürünün 

önemli simgelerinden olan Yin ve Yang’ı sembolize ederler (Bk.Fotoğraf 39).463 

Her ne kadar kazanmak ya da kaybetmek önemini yitirmiş olsa bile netice olarak 

mücadele kazanıldığında kişinin kendine karşı bir zaferi olarak görülür. Mücadele 

sanatlarında kazanabilmek için şartlı refleks geliştirmek çok önemlidir. Zen 

Buddizmi’nin mücadele sanatlarına kattığı en önemli kavramlardan biri “ Wu Hsin-No 

Mind”dir. Mücadele esnasında zihnin takınması gereken tavrı ifade eder. Kung fucunun 

mücadele esnasındaki ideal zihni bir dere kenarında oturup dereye bakmak gibidir. 

Derenin akışını ve gürültüsünü duyumsar ama onlara takılıp kalınmaz. Bunlara dalıp 

takılmak zihnin akıcılığını kaybetmesi demektir. Zen Buddizmi’nin öngördüğü duru ve 

akıcı zihin mücadele esnasında çok önemlidir.464 Bu hal Zen bilincinin gerçek hayatta 

uygulanması demektir.465 Mücadele de akıl bir yerde oyalandığı zaman verimlilik yok 

olur. Bu nedenle aklın bir yerde tutulmadığından emin olmak gerekir. Ev sahibi 

hizmetçisini yanlışlıkla bir yere gönderdiği zaman hizmetçi orada kalır ve geri 

gelmezse, yararsız bir şey olur. Mücadele içerisinde akıl bir şey üzerinde oyalanır ve 

temel konumuna geri gelmezse mücadele sanatındaki yetenek yok olur.466 

Görüldüğü gibi kung fu, dövüşün çok ötesinde bir anlama sahiptir. Bu açıdan bir 

mücadele sanatı olarak Shaolin Kung Fusu’nun kötü amaçlar için kullanılmasını 

önlemek amacı ile keşiş Chueh Yuan, Zen Buddizmi kurallarından yararlanarak on 

kural belirlemiştir. Bunu yapmakta ki amacı Shaolin Kung Fusu’na ahlaki bir zemin 

oluşturmak ve disiplini geliştirmektir. Bu on kural şunlardır: 

                                                 
463 Taşpınar, s. 55. 
464 Gedikli, Hislerin Dansı Savunma Sanatlarının Zihinsel Öğretileri, Ankara 2000, s. 28-32-33. 
465 Cleary, s. 85. 
466 Cleary, s. 107. 
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1. Bir Kung fu öğrencisi ara vermeden çalışmalıdır. 

2. Kung fu teknikleri ancak kendini savunma zorunda kalındığında 

kullanılmalıdır. 

3. Bütün ustalara ve yaşlılara karşı saygılı ve alçakgönüllü davranılmalıdır. 

4. Bir Kung fu öğrencisi arkadaşlarına karşı daima nazik, dürüst ve dostça 

davranmalıdır. 

5. Yolculukta, kavga sırasında olsa bile kung fucu sanatını halk önünde 

uygulamaktan kaçınmalıdır. 

6. Bir kung fucu asla kavgacı olmamalıdır. 

7. Asla şarap içilmemeli ve asla et yenmemelidir. 

8. Cinsel isteğe de izin verilmemelidir. 

9. Kung fu, herhangi bir zararı önlemek için Buddist olmayanlara 

öğretilmemelidir. Bu kural ancak gerçekten nazik ve merhametli kişiler için 

çiğnenebilir. 

10. Kung fucu, saldırganlıktan, hırstan ve kendini beğenmişlikten daima 

kaçınmalıdır.467 

Genel olarak Zen Buddizmi’nin mücadele sanatları ile olan ilişkisini, kung fu ve 

diğer mücadele sanatlarının felsefesinin anlatıldığı eserlere göre verdik. Şimdi de bu 

ilişkinin varlığı ile ilgili yapılan akademik eleştirileri ve bu eleştirilere karşı yapılan 

itirazları ele alcağız. 

Öncelikle konu ile ilgili olarak Peter Lorge’nin görüşlerini vereceğiz. O’na göre 

kung funun, savaşacak olan bireylerin dövüş kabiliyetlerini artırmak için çalışılmaya 

başlandığını unutmamak gerekiyor.  Yukarıda verdiğimiz şekli ile kung funun 

aydınlanma adı altında kişisel gelişim için kullanımı ancak on dokuzuncu yüz yıldan 

itibaren başlamış olabilir. Kung funun kişisel gelişim için kullanılmasının en önemli 

sebebi ise ateşli silahların kullanılmaya başlaması sonucu,  mücadelelerde göğüs göğse, 

çıplak elle uygulanan tekniklerin ve kılıç, mızrak, sopa gibi eski silahların etkisiz 

kalmasıdır. Bu dönüşüm için Çin kültürü zaten müsaittir. Uzun zamandır tanınan  “ Dao 

Yin” adı verilen Taoizm’e ait olan “ Tıbbi Jimnastik” hareketleri Taoizm’in merkezi 

olan Wudang Dağında çalışılmaktaydı. Bu hareketler sağlıklı ve uzun yaşam için daha 

                                                 
467 Smith, s. 40-41. 
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da ileri götürülerek ölümsüzlük için çalışılıyordu. Ayrıca Konfüçyüs’e göre seçkin 

erkekler fazilet için okçuluk gibi mücadele tekniklerinde ustalaşmış olmalıdırlar. 

Bunlara karşı Budizm de ise meditasyon ruhsal odakladır ve fiziksel zevklere karşı 

mesafeli bir duruş vardır. Bu durumda geç Ming Hanedanlığı öncesinde Buddist 

meditasyon ile Budistlerin yapmış olduğu kung fu teknikleri arasında bir bağ kurmak 

zordur. Bunu söylerken savaş sanatlarında mücadele edecek olan kişinin savaşta daha 

etkin olması her zaman istenen bir durumdur. Bu motivasyonu sağlamak için mücadele 

tekniklerinin ruhsal bir boyutu her zaman olmuştur. Özellikle Savaşan Devletler 

döneminde yazılan metinlerde bunu görmek mümkündür.  Ancak yine de bu, 

günümüzde savunulduğu anlamda bir ilişki değildir. Ming Hanedanlığı dönemi “ Dao 

Yin”  sağlık egzersizleri ile askeri mücadele tekniklerinin birleşmeye başladığı bir 

dönem olmuştur. Bunda etkili bir sebepte Qing Hanedanlığı dönemindeki yabancı 

hâkimiyetidir. Çünkü Çin toplumu içinde artan milliyetçilik duygusu, Çin kültürünün bu 

eski sağlık çalışmalarının askeri teknikler ile birleşmesini tetiklemiştir. Bu yabancı 

işgalinden kurtulmak için sağlıklı ve mücadele tekniklerinde ustalaşmış bireylere ihtiyaç 

duyulmuştur. Bir birinden ayrı doğup gelişen bu iki kavram bu zamanda birleşmeye 

başlamıştır. Dolayısı ile bu dönemden daha önce kung funun kişisel gelişim ya da 

aydınlanma için kullanılmış olduğunu savunamayız.468 

Meir Shahar ise bu konuda şöyle düşünmektedir: Shaolin’in erken tarihindeki 

manastır mücadelelerinde dini olmayan iki faktör öne çıkmaktadır: Ekonomik güç ve 

stratejik önem. Keşişlerin askeri faaliyetlerinin bu ilk iki sebebine üçüncü bir sebep 

daha sonradan eklenmiştir: Siyasi otoriteler tarafından uygulanan ceza ve müeyyideler. 

Çin de kültürel bağlamda siyasi bir müeyyide dini bir yasağa göre daha çok ağırlığa 

sahiptir. Bunu açıkça kabul etmeseler bile, Shaolin savaşçıları kendi inanışlarının 

öldürme yasağını çiğnerken muhtemelen imparatorun fermanına dayanıyorlardı. Shaolin 

Tapınağı’nın tarihi, Buddist şiddet ile Buddizm’in sert ilahlarına saygı arasındaki yakın 

ilişkiyi ortaya koymuştur. Bu açıdan Shaolin askeri geleneği, ahlaki bir felsefe olan 

Budizm ile kurtuluşa götüren din olan Buddizm arasındaki asırlık çelişkiyi yansıtır. 

Sonradan Shaolin keşişleri, savaş tanrılarının mitolojik dünyasında askeri 

uygulamalarına bir bahane de buldular. Belirli şartlarda öldürmenin merhamet olduğunu 

izah etmeye çalışan Budist düşünürlerin karışık argümanlarına müracaat etmeye gerek 

                                                 
468 Lorge, s. 197-202. 
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de görmediler. Daha çok, Vajrapayi’nin kaslı bedeninde merhamet dininin askeri 

korumaya ihtiyaç duyduğu konusunda açık bir delil buldular. Savaş tanrılarının 

heykelleri ile Buda’nın kendisinin inancın koruması için silahlı savunmaya izin 

verdiğine dair hiç şüphe bırakmadılar. Vajrapayi’nin dövüş kudretini arzulayan Shaolin 

keşişleri sözlü ve yazılı semboller kullandılar. Manastır ortamında kung fu eğitimi 

alanlar mücadele sanatları çalışmalarını dini bir disiplin diye görmeye başladılar. 16. 

asırda Shaolin keşişleri ve laik müritler dövüş tekniklerindeki ustalıkları ile kurtuluşa 

götüren ruhsal olgunlaşma arasındaki farkı zar zor ayırt edebiliyorlardı. Cheng Zongyou 

gibi dövüş sanatçıları fiziksel pratiklerin icrası ve takip eden ferahlamayı Buddist 

terminolojisi ile izah ettiler. Kung fu pratikleri ve kişisel gelişime bağlı ruhsal rahatlama 

birlikteliği manastırın duvarlarını aştı. Geç Ming şiirleri, Shaolin dışındaki diğer stilleri 

uygulayanların bazen tekniklerini Budist anlamlarla beslediklerini ileri sürmektedirler. 

En azından bazı dövüş sanatçıları kendi sanatlarının ustalığını göstermek için 

aydınlanma terimlerini kullandılar. Geç Ming el dövüşü kavga için icat edilmedi. Bugün 

aşinası olduğumuz çıplak el stilleri dar anlamda savaş için dizayn edildi, ama geniş 

anlamda sağlık ve ruhi farkındalık için anlaşıldı. Jimnastik ve nefes tekniklerini -

özellikle terapi ve dini gayeli- birleştirilerek silahsız dövüş şeklinde icat edildiler. 

Netice de hem dövüş, hem tedavi hem de dini açıdan kişisel gelişim sentezi meydana 

geldi. Bu sentezi meydana getirmek için ise Taoist jimnastik rehber kitabı, 

akupunkturun tıbbi tedavileri, Değişimler Klasiğinin kozmolojik yorumları ve bazı 

durumlarda Buddist metinleri gibi çok çeşitli kaynaklar kullanılmıştır. Ancak bu durum, 

tüm mücadele sanatçılarının ruhi mükemmellikle aynı derecede ilgilendiklerini de 

göstermez. Kung fu gelenekleri aşırı derecede esnektir ve çok farklı yorum ve 

vurgulamalara açıktır. Bazı kung fu ustalarının dini kurtuluş aramalarına karşın bazıları 

temel olarak dövüş etkinliği ile alakadar olmuşlardır. Yine bazıları sahne performansına 

ilgi duyarken başkaları zihinsel gelişimle ilgilenmişlerdir. Sonuç olarak Çin mücadele 

sanatı olan kung fu, çok farklı fiziksel ve ruhsal gelişim sistemidir. Sağlıktan iyi tiyatro 

performansı sergilemeye, müsabakalı spordan dini self kişisel gelişime, kendini 

savunmadan silahlı isyana kadar geniş uygulamaları bulunmaktadır.469 

Bu iddialara Ethnography isimli dergide George Jennings, David Brown ve 

Andrew C. Sparkes yazmış oldukları makalede farklı bir gerekçe ile karşı çıkarlar: Bu 

                                                 
469 Shahar, s. 197-202. 
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görüşler doğuya karşı olan Oryantalizm’in sömürgecilik anlayışını yansıtmaktadır. 

Edward Said’in: “ Doğu Batıdan ayrı, egzantirik, geri, farklı, tensel ve pasif görülür. 

Despotizme eğilimli ve ilerlemeden uzaktır. Onun hakkında Batılı terimlerle hükme 

varılır ki o her zaman ötekidir, aşağıdır ve fethe açıktır.” Tespitinde olduğu gibi yanlış 

bir konumlanmadan kaynaklanan yanlış bir bakış açısıdır. Shahar, geç Ming Dönemi 

öncesinde Shaolin Tapınağında kung fu ve Zen Buddizmi arasında ilişki olmadığını 

söylüyor. Ayrıca günümüzden geriye doğru yeniden oluşturulan bir kung fu tarihi 

olduğunu iddia ediyor. Bu ifadeler doğuyu hafife alan tipik oryantalist batılı anlayışını 

ifade etmektedir.470 

Alan Wats’ın ifade ettiği gibi, batılılar bilimsel eğitim tarzı ile hareket etmeye 

alıştıkları için olayları eleştirel bakış açısı ile değerlendirmektedirler. Kendilerine 

objektif gözlemciler adını veren bu kişiler hedefi ıskalamakta ve akşam yemeği yerine 

önlerine menüyü koymaktadırlar.471 

Kubilay Akman ise Shaolin Kung Fusu’nun tarihi ile ilgili bilgilerin efsane ve 

bilimsel bilgi olarak ayrılmasını eleştirmektedir: “ Kung fu hakkında ki efsanelere 

gelince, “bilimsel bilgi” ve “efsane” ikilemi üzerine kurulu bir okuma biçimi bana 

fazlasıyla Pozitivizm’le mal olmuş gibi geliyor. Bu bir tercih meselesidir tabii ki, fakat 

efsaneler etrafında örülü, içinde kodlanmış bir bellek ve sayısız öznel anlam saklıdır. 

Bunları ıskalarsak, tarihe ve topluma yorumlamacı bir bakış ile bakmak imkansız hale 

gelir”472 diyerek Shaolin Tapınağı hakkında anlatılan efsanelerin tamamen göz ardı 

edilmemesini savunmaktadır. 

Tayvan Üniversitesi felsefe profesörlerinden Duh Barai’nin ise bu konuda ki 

düşüncesi şudur: “ Shaolin Kung Fusu ve Zen Buddizmi arasında ki ilişkiye iki türlü 

bakılabilir. İlk olarak Bodhidharma ekseninde anlatılan efsanenin doğru olup olmaması 

çok önemli değil. Bu sembolik bir anlam ifade eder. Ancak ikinci ve daha önemli olan 

kısmı Zen aydınlanması için kung fu çok önemli bir anahtardır. Kung fu teknikleri ile 

vücutta Chi enerjisi uyandırılır. Bu durum Zen Buddizmi’nin istediği zihin ve beden 

arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini sağlar. Ayrıca kung fu Buddizm’de ki şiddet 

yasağına aykırı değildir. Zihin ve beden birlikteliği içerisinde zorbalığa karşı iyi 

                                                 
470 http://eth.sagepub.com/content/11/4/533.full.pdf+html (15.12.2013) 
471 Gedikli, s. 22. 
472 Kubilay Akman ile 12 Haziran 2013 tarihli görüşme. 
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insanları korumak için uygulanmaktadır. Zen Buddizmi ve Shaolin kung fu teknikleri 

Çin kültürünün birer ürünüdür. Tarihi bağları bir yana felsefi olarak birbirinden 

ayrılmaz bir haldedir.”473 

 

 

 

 

                                                 
473 Duh Barai ile 25 Ağustos 2013 tarihli görüşme. 
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SONUÇ 

Çalışmamızda Din-Spor ilişkisi örneği olarak Zen Buddizmi ile Shaolin Kung Fu 

teknikleri arasındaki ilişkiyi ele aldık. Bu iki kavramla ilgili olarak vardığımız sonuçları 

din, spor ve din-spor ilişkisi bakımından üç kategoriye ayırarak değerlendirdik. Bunlar; 

1. Dinî sonuç: Zen Buddizmi’nin Çin’e Bodhidharma tarafından getirildiği 

iddialarını ilgili bölümlerde aktardık. Ancak tarihi kaynaklar incelendiğinde 

Buddizm’in, Bodhidharma’nın yaşadığı iddia edilen tarihlerden çok önce Çin’e ulaştığı 

görülmektedir. Hindu Brahmanların baskısından kaçan birçok Buddist keşiş Çin’e 

gelmiştir. Buddizm, gittiği her ülkede, yerli kültürle etkileşiminin etkisi ve sonucu 

olarak farklı mezhepler halinde yaşanmıştır. Buddizm’in Çin’in millî dinleri olan 

Taoizm ve Konfiçyüsyanizm’den etkilenmesi sonucu Zen Buddizmi ortaya çıkmıştır. 

2. Sportif sonuç: Bodhidharma,  genel anlamda Çin Kung Fusu daha özel olarak 

da Shaolin Kung Fusu’nun kurucusu değildir. Çin Kung Fu tekniklerinin kaynağı, Çin 

toplumunun sosyo-kültürel yapısında aranmalıdır. Öncelikle, geniş bir coğrafyada 

kalabalık bir nüfus ve bitmek bilmeyen iç savaşları hatırlamakta fayda bulunmaktadır. 

Çin’de nüfusun büyük bir kısmı tarımla uğraşan, sıradan insanlardan oluşmaktadır.  Bu 

insanlar, yapılan savaşlarda ordunun en önünde, yaya olarak düşmanla göğüs göğüse 

mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Bu kişilerin gittikleri savaşlardan sağ olarak 

evlerine dönebilmeleri için iyi mücadele etmeleri gerekmekteydi. Çin toplumunun 

yirminci yüz yıla kadar süren sorunlarından birinin de “ haydutlar” olduğu 

unutulmamalıdır. İnsanların ailelerini, hayvanlarını ve tarımsal mahsullerini 

koruyabilmeleri için, yine iyi mücadele etmeleri gerekmekteydi. Günümüzde uygulanan 

bazı kung fu tekniklerinin şecerelerinin, kişilerin aile isimleri ile anılması ve babadan 

oğula geçmesinin ardında bu sebepler yatıyor olabilir. İnsanlar geliştirdikleri yeni 

mücadele tekniklerini günümüzde olduğu gibi, spor olsun diye değil; hayatta kalabilmek 

için kullanmışlardır diyebiliriz. Yani gidilen savaşlardan sağ olarak dönebilmek, ev ve 

köyleri haydutlardan koruyabilmek için bu teknikler doğmuş ve geliştirilmiştir 

denilebilir. Bu durumda dini hiçbir sebebe dayanmadan doğan bu teknikler, bilgi 

alışverişleri ve gezgin dövüş ustaları sayesinde Çin toplumunun geneline yayılmıştır. 

3. Din-spor ilişkisi açısından: Günümüzde tüm dünyada, Shaolin tapınaklarında 

çalışılan kung fu, Zen Buddizm’inde bir aydınlanma aracı olduğu kabul edilmektedir. 
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Tapınak programında bu teknikler keşişlerin fiziksel güçlerinden çok, ruhsal 

arındırılmalarını artırmak için çalışılmaktadır. Sinema sektörünün teknolojiye bağlı 

olarak hızla geliştiği zaman dilimlerinde yaşamaktayız. Çin devletinde büyüyen 

ekonomiyle birlikte, diğer uzak doğu mücadele tekniklerinden çok, kung fu filmleri 

çekilmektedir. Bu filmlerde izleyiciye verilen ana mesaj, işlenen ana tema;  Çin Kung 

Fusu’nun tapınaklarda doğan ruhsal bir disiplin olduğudur.  Buna göre kung fu, 

başkalarını yenmek için değil, kişinin nefsini yenmesi için çalışılmalıdır. Bu çerçevede 

kung fu ustası, sayıca üstün olan rakiplerini yenen değil, öz disiplinini sağlamayı 

başaran kişi olarak gösterilir. 

Kanaatimizce günümüzde uygulandığı şekliyle Shaolin Kung Fusu’nun ruhsal bir 

disiplin olarak kullanılması çok eskilere uzanmamaktadır. Çin toplumunun kalabalık 

yapısı ve sık yaşanan iç savaşlar, toplumda mücadele tekniklerinin gelişimini 

hızlandırmıştır. Çin Kung Fu teknikleri, Taozim ve Buddizm gibi dinlerden çok önceleri 

de uygulanmaktaydı ve tamamen hayatta kalabilmek için ortaya çıkmış, bu amaçla 

çalışılmış tekniklerdir. Bu tekniklerin ruhsal bir disiplin olarak kullanılmalarının 

başlangıcı on sekizinci yüz yıl civarları olmalıdır. 

Shaolin Kung Fu tekniklerindeki bu fiziksel mücadelenin ruhsal mücadeleye 

dönüşümü, teknolojik gelişmeyle de ilgilidir. Ateşli silahların bulunmasıyla birlikte, 

çıplak elle yapılan dövüş teknikleri ve kılıç, sopa, mızrak gibi geleneksel silahlar 

değerini yitirmiştir. Bu teknik ve silahların eski değerlerine kavuşturulması ve 

yaşatılması için bunlara dini bir anlam yüklenmiştir. Eskiden, fiziksel gücü artırmak ve 

düşmanı yenmekte kullanılan kung fu teknikleri, kişisel gelişim için kullanılan ve öz 

disiplin sağlayan bir araç halini almıştır. Bu değişiklik sayesinde kung fu, günümüzde 

Çin toplumu dışındaki birçok yerde de manevi bir disiplin aracı olarak görülüp 

çalışılmaktadır. 

Bununla birlikte, Çin toplum yapısında etkili olan dinlerin, Kung fu tekniklerine 

hiçbir katkısı olmadığını da söyleyemeyiz. Çin’in en eski dinlerinden olan Taoizm’in 

ölümsüzlüğe ulaşmak için kullanıldığı “ Dao Yin” teknikleri bu duruma örnek 

verilebilir. Ünlü Taoist hekim Hua Tao’nun sağlık için geliştirdiği beş hayvanın 

hareketleri ile Shaolin Kung Fu tekniklerindeki beş hayvan sitilinin birbirinden 

tamamen bağımsız olduğunu söylemenin ne kadar doğru olduğu tartışmaya açıktır. 
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Buddizm’in doğduğu yer olan Hindistan’daki Buddist keşişler arasında böyle bir teknik 

ortaya çıkmamıştır. Nitekim Buddizm’in öngördüğü keşiş yaşamında, böyle bir 

mücadele tekniği hedefinin ya da aracının olmadığını diğer Buddist anlayışlarda 

görüyoruz. Ancak Çin toplumu, sağlıklı ve uzun yaşamak için Taoist keşişlerin 

yaptıkları sağlık egzersizlerini bilmektedir. Hint Buddizmi’nin, Çin’e kabul edilirken 

girdiği kültürel etkileşimden aldığı değerlerden birinin de bu sağlık egzersizleri olduğu 

söylenebilir. Zamanla, tapınağa yapılan saldırılar ve keşişlerin yolculukları sırasında 

maruz kaldıkları hayvan veya insan saldırılarının, bu tekniklerin mücadele tekniklerine 

dönüşmesinde etkili olmuş olabilir. Çin toplumunun buna müsait olan yapısı göz önüne 

alındığında, tapınağa keşiş olarak katılanların da daha önceleri savaşçı olmaları 

muhtemeldir. 

Din-spor ilişkisi açısından ele aldığımız Shaolin Kung Fu teknikleri; Çin toplum 

yapısına bağlı olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü şekline ulaşmıştır. Çin toplumunda 

inanılan Buddizm’de, Taoizm’de Shaolin Kung Fusu’nu etkilemiştir. Bu dinlere ait 

birçok kavram ve anlayışla bütünleşmiştir. Bu bütünleşmenin etkisi ile günümüzde 

yapılan Boks ve Kick Boks gibi mücadele teknikleri içeren bir spor dalı olmanın ötesine 

geçmiştir. Netice itibariyle, Shaolin Kung Fusu din olarak Zen Buddizmi’nden ve din 

adamı olarak da Bodhidharma’dan doğmamıştır. Buna karşın zaman içerisinde Çin 

dinleri ve din adamları tarafından şekillendirilerek günümüze ulaşmıştır. 
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EKLER 

EK 1. FOTOĞRAFLAR 

 

Fotoğraf  1. Bodhidharma Bir Kamış Üzerinde Çıplak Ayakları Ile Yangtze Nehrinin 
Karşı Kıyısına Geçerken. 
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Fotoğraf 2. Buddist Keşişlerin Giydikleri Elbiselerin Renkleri Doğum Ölüm Zincirini 
Hatırlatmaktadır. 
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Fotoğraf 3. Shaolin Tapınağının Eski Bir Fotoğrafı. 

 
 
 

 

Fotoğraf 4. Shaolin Tapınağının Zaman Içerisindeki Gelişimi. 
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Fotoğraf 5. Shaolin Tapınağı’na Ait “ Pogoda Ormanında” Kung Fu Yapan Keşişler. 
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Fotoğraf 6. Shaolin Tapınağı Baş Keşişi Shi Yongxin. 

 
 
 

 

Fotoğraf 7. Shaolin Tapınağı’nın “G österi Keşişleri” Dünyanın Her Yerinde Gösteri 
Yaparak Shaolin Kung Fusu’nu Tanıtmaktadırlar. 
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Fotoğraf 8. Bir Shaolin Keşişi Tarafından Kung Fu Eğitimi Alan Laik Öğrenciler Ya 
Da Dünyevi Öğrenciler. 

 

Fotoğraf 9. Mahayana Mezhebinin Anlayışına Uygun Olarak Döşenmiş Meditasyon 
Odasında Tecrübeli Bir Keşiş Nezaretinde Yeni Öğencilere Meditasyon Yaptırılıyor. 
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Fotoğraf 10. Kung Fu Çalışan Öğrenciler için Soğuk Ya Da Sıcak Günlerin Çok Farkı 
Yoktur. 

 

Fotoğraf 11. Tapınakta Kung Fu Öğrenmeye Gelen Çocuklar. 
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Fotoğraf 12. Oldukça Zor Çalışmalar Shaolin Keşişlerinin Günlük Hayatlarının Bir 
Parçası Haline Gelmiştir. 

 

Fotoğraf 13. Usta Keşişler Gözetiminde Kung Fu Çalışmaları. 
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Fotoğraf 14. Wu Shu Yarışmaları Tüm Dünyada Yapılmaktadır. 

 

Fotoğraf 15. Dışsal Kung Fu Çalışan Shaolin Keşişleri. 
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Fotoğraf 16. İçsel Kung Fu Çalışan Taoist Bir Keşiş. Kıyafet Rengi ve Saç Stili 
Buddist Shaolin Keşişlerinden Faklıdır. 

 

Fotoğraf 17. Tang Hao 1897-1959 (http://en.wikipedia.org/wiki/Tang_Hao) 
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Fotoğraf 18. Stanley E. Henning 

 

Fotoğraf 19. Vanderbilt Üniversitesi Profesörlerinden Peter A. Lorge ve Yazmış 

Olduğu Çin Savaş Sanatları Tarihi Adlı Kitabı. 
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Fotoğraf 20. Türkiye’de Kung Fu Sporu Çalışan Bir Çok Öğrenci Vardır. 

 

Fotoğraf 21. Bodhidharma’nın Dokuz Yıl Meditasyon Yaptığı İddia Edilen ve 
Günümüzde Bir Ziyaret Yeri Haline Gelen Mağaranın Girişi. 
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Fotoğraf 22. Çizimlerde Bodhidharmanın Göz Kapakları Yoktur. 

 

Fotoğraf 23. Shi De Shan, Otuz Birinci Nesil Shaolin Keşişidir. 
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Fotoğraf 24. Okay Sağtürk, Türkiye’de Shaolin Kung Fu Teknikiğini İlk Olarak 
Çalışan Kişilerdendir. 

 

Fotoğraf 25. Kubilay Akman, Akademisyen Kimliği Yanında Mücadele Sanatları 
Eğitmenliğide Yapmaktadır. 



134 
 

 

Fotoğraf 26. Shaolin Kung Fu Hocalarından Turgay Yokuş. 

 

Fotoğraf 27. Turgay Yokuş Hocanın İzmir’de Shaolin Kung Fu Çalıştırdığı Öğrencileri 
İle Çekilen Eski Bir Fotoğraf. 
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Fotoğraf 28. Nizamettin Turan, Shaolin Kung Fu Eğitmeni. 

 

Fotoğraf 29. Ali Rıza Gözlüklüoğlu Türkiye Wu Shu Federasyonu Kurucularındandır. 
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Fotoğraf 30. Keşişlerin Kullandıkları Sopanın Ucunda Bulunan Halkalar Zamanla 
Kaybolmuştur. 

 

Fotoğraf 31. 2005 Yılında Shaolin Tapınağını Ziyaret Eden Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin’i, Baş Keşiş Shi Yongxin İle Birlikte Gösteren Bir Fotoğraf. 
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Fotoğraf 32.  Jackie Chan ve Jet Li oynadıkları Birçok Film İle Shaolin Kung Fusu’nun 
Tanınmasında Önemli Katkıları Olmuş İki İsimdir. 
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Fotoğraf 33. Animasyon Filmi Kung Fu Panda. 

 

Fotoğraf 34. Shaolin Tapınağı’na Gelen Ziyaretçiler İçin Özel Kung Fu Gösterileri 
Yapılıyor. 
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Fotoğraf 35. Vajrapayi Elinde Tuttuğu Sopa İle Görülmektedir. 
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Fotoğraf 36. “ Shaolin 2011” Filminde Kung Fu Bilmeyen Tapınak Aşçısı Bir Anda 
Kung Fu Öğrenir ve Düşmanlarla Savaşır. 



141 
 

 

Fotoğraf 37. Elinde Tuttuğu Sopa İle Shaolin Tapınağı’nın Koruyucu İlahı Olan 
Vajrapayi’nin Doğum Günü Kendisine Adanmış Olan Salonda Baş Keşiş Yongxin 

Önderliğinde Yapılan Törenle Kutlanıyor. 
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Fotoğraf 38. Mücadele Sporlarında Bele Takılan Her Renk Kuşağın Simgelediği Bir 
Anlam Vardır. 

 

Fotoğraf 39. Kung Fu Selamı. 
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EK 2. SHAOLİN TAPINAĞI BAŞ KEŞİŞLERİ 
 
Görev Yaptığı Dönem İsmi Görev Yılları 
Kuzey Wei Ba-tuo 跋陀 495-520 
  Seng-chou 僧稠 520-560 
  Zi-yun 资云 Tarih Bilinmiyor 
Tang Zhi-cao 志操 -621- 
  Yi-jiang 义奖 -704- 
  Hui-jue 慧觉 -723- 
  Wei-ji 惟济 -770- 
  Ling-cou 灵凑 -791- 
Beş Devletler Dönemi Xing-jun 行钧 880-925 

  Hong-tai 宏泰 925-? 
Kuzey Song Zhi-hao 智浩 ?-1059? 
  Zheng-wu Xiao-yu 证悟脩颙 1056-1060 
  Guang-qing 广庆 1084-1087 
  Bao-en 报恩 Bef. 1093  
  Qing-jiang 清江 1101-1105 
  Zhi-tong 智通 Bef. 1111 
  Fo-deng Hui-chu 佛灯惠初 1111-1126 
Jin Shan-ying Fa-he 善应法和 1140-1141 
  Zu-duan 祖端 1145-1160 
  Fa-hai 法海 1161-? 
  Zheng-wu 悟鉴 Around 1179 
  Pu-zhao 普照 1190-1194 
  Xing-chong 兴崇 1204-1208 
  Xu-ming 虚明 1208-1212 
  Xi-xi Hong-xiang 西溪宏相 1212-1215? 
  Dong-lin Zhi-long 东林志隆 1217-1223 
  Guang-zhu 广铸 1224 
  Mu-an Xing-ying 木庵性英 1225-1233 
  Ru-feng De-ren 乳峰德仁 C.1239-1248 
  Xue-ting Fu-yu 雪庭福裕 1249-1255 
  Fu-an Yuan-zhao 复庵园照 1260  
  Yuan-ming 圆明 1270 
  Zu-an Hui-su 足庵慧肃 1268 
  Ling-yin Wen-tai 灵隐文泰 1273-? 
  Lin-zhong Zhi-tai 中林智泰 1282-1290 
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  Yue-yan Yong-da 月岩永达 1291-1294 
  Huan-yuan Fu-yu 还原福遇 1295-1299 
  Yue-yan Yong-da 月岩永达 1300-1306 
  Gu-yan Pu-jiu 古岩普就 1313-1317 
  Yue-zhao Jiang-

gong 
月照江公 1320  

  Ju-an Fa-zhao 菊庵法照 1322-1323 
  Chun-zhuo Wen-cai 淳拙文才 1324-1329 
  Feng-lin Zi-gui 凤林子珪 1332-1335 
  Xi-an Yi-rang 息庵义让 1336-1340 
  Sun-an Hong-yi 损庵洪益 1340 
  Wu-wei Fa-rong 无为法容 1341-1343 
  Chun-zhuo Wen-cai 淳拙文才 1345-1352 
  Hai-yin 海印 1354 
Ming Song-xi Zi-ding 嵩溪子定 1360-1363 
  Song-xi Zi-ding 嵩溪子定 1368-1369 
  Song-ting Zi-yan 松庭子严 1369-1382 
  Ning-ran Zi-gai 凝然子改 1390-1392 
  Ren-shang Yi-gong 仁山毅公 1393-1405 
  Zu-an Zi-ren 竹庵子忍 1422 
  Ju-kong Qi-bin 俱空契斌 1449-1452 
  Wu-fang Ke-cong 无方可从 1474-1483 
  Gui-yuan Wu-shun 归源可顺 1498-1499 
  Zhuo-an Xing-

chaeng 
拙庵性成 1483-1487 

  Gu-shan Ke-xian 古山可仙 1488-1496 
  Jing-an Wu-ta 静庵悟榻 1488-1536 
  Jing-an Wu-ta 静庵悟榻 ?-1552 
  Gu-mei Zu-ting 古梅祖庭 1497- ? 
  Gu-mei Zu-ting 古梅祖庭 1501-1505 
  Yue-zhou Wen-zai 月舟文载 1510-1522 
  Zong-lin Yu-tang 宗琳玉堂 1537-1538 
  Zhu-dong Wu-wan 竺东悟万 1552-1558 
  Xiao-shan Zong-shu 小山宗书 1558-1565 
  Yin-shan Xian-gong 隐山贤公 ? -1574 
  Huan-xiu Chang-run 幻休常润 1574-1579 
  Wu-yan Zheng-dao 无言正道 1592-1609 
  Rui-guang 瑞光 -1622- 
  Han-hui Hui-xi 寒灰慧喜 1624 
  Bi-an Hai-kuan 彼岸海宽 1639-? 
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Qing Bi-an Hai-kuan 彼岸海宽 1646-? 
  Chun-bai Yong-yu 纯白永玉 1664 
  Xin-yun Qing-ning 心云清宁 1742-1750-? 
  Yuan-jin Ling-shan 圆今灵山 Tarih Bilinmiyor 
  Xing-yuan Zhi-wu 行愿智吾 Tarih Bilinmiyor 
  Xin-yun Qing-ning 心云清宁 1742-1750-? 
  Qing-tai Ying-shi 清泰颖石 Tarih Bilinmiyor 
  Heng-lin 恒林 ?-1923 
  Miao-xing 妙兴 1923-1927 
  Chun-pu 淳朴 Tarih Bilinmiyor 
  Zhen-xu 贞绪 Tarih Bilinmiyor 
  Xingzheng 行正 1949-1988 
  Yongxin 永信 1988’den Günümüze 
 
http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_new_list/index.aspx?nodeid=494          (30.01.13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shaolin.org.cn/templates/EN_T_new_list/index.aspx?nodeid=494
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EK 3. ÇİN HANEDANLIKLARI KRONOLOJİSİ 

MÖ 16.yy- MÖ 11.yy : Shang Hanedanlığı 

MÖ 11.yy- MÖ 3.yy : Zhou Hanedanlığı 

MÖ 11.yy- MÖ 771 : Batı Zhou Hanedanlığı 

MÖ 770 - MÖ 256 : Doğu Zhou Hanedanlığı 

MÖ 475 - MÖ 221 : Savaş yılları 

MÖ 221-MÖ 207 : Qin Hanedanlığı 

MÖ 3.yy- MS 3.yy : Han Hanedanlığı 

MÖ 206- MS 24 : Batı Han Hanedanlığı 

25- 220 : Doğu Han Hanedanlığı 

220- 280 : Üç Krallık yılları 

220- 265 : Wei Hanedanlığı 

221- 263 : Shu Hanedanlığı 

222- 280 : Wu Hanedanlığı 

265- 316 : Batı Jin Hanedanlığı 

317- 420 : Doğu Jin Hanedanlığı 

420- 589 : Kuzey- Güney sülaleleri ayrım yılları 

581- 618 : Sui Hanedanlığı 

618- 907 : Tang Hanedanlığı 

907- 960 : Beş Hanedanlık ve On Krallık dönemi 

960- 1279 : Song Hanedanlığı 

960- 1127 : Kuzeyli Song Hanedanlığı 

1127- 1279 : Güneyiı Song Hanedanlığı 

916- 1125 : Liao Hanedanlığı 

1115- 1234 : Jin Hanedanlığı 

1271- 1368 : Yuan Hanedanlığı (Mongollar) 

1368- 1644 : Ming Hanedanlığı 

1644- 1911 : Qing Hanedanlığı (Mancurlar) 

1912-1949 : Çin Cumhuriyeti  

1949- : Çin Halk Cumhurıyeti  

http://cince-ogreniyorum.blogspot.com.tr/ 14.06.2013 

 

http://cince-ogreniyorum.blogspot.com.tr/
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı Soyadı Özdemir EKE 

Doğum Yeri ve Tarihi Niğde 1977 

Eğitim Durumu 

Lisans Öğrenimi Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Yüksek Lisans Öğrenimi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı,  

Dinler Tarihi Bilim Dalı 

Bildiği Yabancı Diller İngilizce, Arapça 

İş Deneyimi 

Çalıştığı Kurumlar Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 

İletişim 

E-Posta Adresi ozdemireke@hotmail.com  
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