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SEKÜLERİZM KARŞlSlNDA HİNDUİZM: 
MARATMA GANDHİ ÖRNEGİ 

Giriş 

Prof. D1: Ali İlısan YİTİK 
DEÜ ilahiyat Fak. iZMİR 

Bugün yeryüzünde ~-Iinduların çoğunlukta olduğu iki ülkeden biri Hindistan, diğeri 

Nepal Krallığıdır. Hindistan, İngiliz esaretinden kurtulduğu 1947 yılından beri kendini seküler ve 
demokrat olarak tanımlayan bir devlettir. Nepal ise, 18 Mayıs 2006 tarihine kadar Hindu krallığı 

olarak tanımlandığı halde, Maoist gerillaların son yıllardaki isyan ve zorlamaları sonucunda, 

bugün geleneksel kültürden ziyade rasyonalist ve seküler prensipiere dayalı bir anayasa için 

hazırlıkların hızlandığı ve devletin demokratik ve sosyal adalete önem veren bir hukuk devleti 

olarak tanımlanmaya başlanmıştır. 

Sekülerizmin, Hindistan'da herkesin üzerinde uzlaştığı ortak bir tanımı yoktur. M.K. 

Gandhi, J. Nehru ve S.Radhakrişna gibi tanınmış politikacı ve devlet adamlarına göre sekülerizm. 

"devletin, Hindistan' da var olan bütün diniere eşit uzaklıkta durması veya bütün inanç sistem lerinin 

varlığını korumasıdır". Halbuki RSS (Rastriya Swayamsevak Sangh- Ulusal Gönüllü Birlikler). 

Vishva Hindu Parishad, Shiv Sena ve Bajrang Dal gibi Hindu kimliği ve kültürünü ön planda tutan 
radikal akımlara göre ise sekülerizm, Müslüman, Hıristiyan ve komünistler ile yerli işbirlikçileri n 

Hint kültürü ve Hindu halkmı sömürmek için kullandıkları bir kalkandır. Başka bir ifadeyle, 

bu akımlara göre sekülerizm, Hindistan Kongre Partisinin kendini desteklemeleri karşılığında 

zikredilen azınlıklara tanıdığı imtiyazların genel adıdır. Bharatiya Janata Parti (BJP)'nin 

kaybettiği son Mayıs 2004 ~eçimlerine bile bu tartışmalar damgasını vurmuş görünmektedir. 

Nitekim 28 Mayıs 2004 tarihli Hint gazetelerinin Kongre Partisinin seçim zaferini duyurduğu 

başlık "Hindistan' da Sekülerizın kazandı" ~eklindedir. 1 

Hint Anayasasında Din 
1947 yılındaki bağımsızlık sonrası hazırlanan Hindistan Anayasası büyük oranda 

aydınlanma felsefesini esas alan Kanada, Avustralya, ABD, İrlanda ve İngiltere2 gibi Batılı 

ülkelerin anayasaları örnek alınarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla, doğrudan Hindu dini ve kültürel 

değerlerine dayalı bir anayesa değildir. Bununla birlikte onun dinle ilişkili bazı maddeleri 

şöyledir: 

Temel Haklar 
Madde 14- Hindistan toprakları içinde yaşaya.n herkes dini, dili, trkı ve cinsiyeti ne 

olursa olsun kanun önünde eşittir ve aynı haklara sahiptir. 

Madde 1511- Devlet, hiçbir vatandaşma din, ırk, cinsiyet, kast veya dağımı yerini göz 

önüne alarak ayrımcılık yapamaz. 

'National Catholic Reporter, May 28. 2004, s. 10. 
2 http:!iindia.suramya.comiindia _constitution.plıp 
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2/a- Hiçbir Hint vatandaşi din, Irk, cinsiyet. kast veya doğum yeri nedenzJ'Ie altş

veriş merkezlerine. lokantalara, oteliere veya eğlence yerlerine gitme hakkmdwı mahrum 
bırakllam az. 

Matlde 17- "'Dokunzılmazlık" kaldmimıştır ve herhangi bir biçimde devam ettirilmesi 
kesli1 olarakyasaklanmıştu: 'Dokunulmaz/ık" nedeniyle bir kimseye aynmctfıkyapılması kanuna 
karşı işlenmiş bir ciirüm sayılacakt1r. 

Matlde 2511- ... Herkes din ve vicdan özgürlüğüne; kendi inanemt yaşama ve yayma 
hakkuıa sahiptli: 

Matlde 26- He!·kes kamu düzeni, sağlık ve ahlak için kendi kurımı ve vak!flarmt kurma 
ve yaşatnıa hakkma sahiptir. 

Madde 27- Hiç kimse belirli bir din veya mezhep adına bağış yapmaya zorlananı az. 
Madde 28- Devlet okullan veya devlet destekli eğitim kurumlarmda din eğitimi ve 

öğretimi yapilam az. Ancak özel vak!f okulları bu hüknıün drşmdadu: 
Bu hükümlerin yanı sıra devletin birliğini korumak ve özellikle 70'li yılların sonlarında 

Pencap'ta ortaya çıkaıı dinsel ayınma dayalı ayrılıkçı hareketleri önlemek amacıyla 1976 yılında 
yapılan 42 numaralı değişiklikle anayasanın seküler niteliği bir kere daha vurgulanmıştır. Konuyla 
ilgili tartışınalarda sık sık sekülerizm ifadesiyle devletin bütün diniere eşit davranınası ve dinsel 
hoşgörüyü teşvik etmesi kastedildiği dile getirilmiştir. Ayrıca Hindistan devletinin resmi bir 
dininin olmadığı; herkesin kendi inancını yaşama, öğretme ve yayma hakkının anayasal güvence 
altında olduğu ve devletin her hangi bir din lehinde veya aleyhinde olamayacağı da tekrar tekrar 
dile getirilmiştir. Yine devlet :>kulları ve devlet destekli vakıf okullarında din eğitimi ve öğretimi 
yapılamayacağı, bununla birlikte, Sosyoloji dersi kapsamında tarafsızlık ilkesine uymak şartıyla 

geleneksel ve kurumsal diniere dair genel bilgiler sunulabileceği de Hint anayasasında yer alan 
hususlardandır. 

Bununla birlikte D55'li yıllardan başlayıp 1990'lı yıllara kadar süren, ekonomik 

bakımdan geri kalmış sınıfların refah düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan yasal düzenlemeler 
ve pozitif ayrımcılık yapıldığına dair tartışmalar da anayasanın seki.iler niteliğine zarar verdiği 
şeklinde itirazlam yol açmıştır. Kendilerine özel imtiyazlar sağlanması düşünülen grupların 

Hindu, Budist ve Sihlerin dışındaki topluluklar olarak tanımlanması bu konudaki tartışmaların 
temel nedenidir. Medeni hukuk (miras, evlenme ve boşanma gibi) konusunda Müslümanlara ve 
Hıristiyanlam tanınan ayrıcalıkların da sürekli olarak devletin seküler niteliğiyle ilgili tartışmaları 
alevlendirdiği görülmektedir. 

Ne pal Krallığının yeni anayasası .henüz hazırlık aşamasında olduğu için Hinduizm' in bu 
ülkedeki mevcut yasal statüsünü tespit edeıniyoruz. Ancak eski anayasanın 19/1 ve 2. maddeleri, 
her vatandaşın geleneksel dinlerini yaşama, yaşatma ve öğretme hakkını. bunun ·için ibadet 
yerleri açma ve vakıflar kurma özgürlüğünü güvence altına almakta ve her türlü misyonerliği 
yasaklaınaktaydı. Ancak buradaki "geleneksel" ifa:desinin, çoğunlukla Hindu k.i.iltiirünün 
korunması ve yaşatılması şeklinde yorumlandığı ve uygulandığı söylenebilir. Örneğin, 23-27 
Mart 1988 tarihlerinde, Nepal Kralı Birendra'nın ev sahipliğinde 26 ülkeden 1500 katılımcıyla 
gerçekleştirilen ve dört gün süren İkinci Hindu Dünya Kongresinde alınan kararlardan bazıları 
şöyledir: 1- İn ek öldüren kimse tıpkı insan öldürmüş gibi cezalandırılnıalıdır. 2- Hindu öğretilerini 
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bilimsel temellere göre yorumlayan ve yayan bir komite kum lmalıdır. 3- Sanskritçe, her türlü 
imkanlar kullanılarak geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Hindu çocuklarına yönelik, düzenli 
Sanskritçe kursları ve kample.rı di.izenlenmelidir. 4- Klasik Hindu literatürü tahkik edilerek ilgili 
ülke dillerine çevrilmeli ve oh:unmaları sağlanmalıdır.3 Görüldüğü gibi söz konusu Krallığın 
düzenlediği bir toplantıda alınan bu kararlar tamamen Hindu kültürünün ihyası ve yaşatılmasına 

dair hükümlerdir. 

Hint Kültürünün Batıyla Karşılaşması 
Hint kültürünün Batı aydınlanması ve sonuçlarıyla ilk karşılaşması on dokuzuncu yüzyıl 

başlarına uzanır. I 803 yıllarında başlayan, önce Kalküta ve Bombay'da açılan İngiliz okullarında 
eğitim gören öğrencileri etkikyen, daha sonra ise Hint yarımadasının hemen her tarafına yayılan 
rasyonalist, hümanist ve bireyselci düşüncelere karşı üç farklı tepkiden söz edilebilir.4 

Bunlardan birincisi, Raja Ranı Mohan Ray'un liderliğinde kurulan Brahma Samqj 
hareketinin temsil ettiği tep!cidir. Buna göre Hint geleneği Batı Hıristiyan ahlak ilkeleri ve 
rasyonalist ölçiitlere göre yeniden yonımlannıalı, bunlara uygun olmayan geleneksel inanç ve 
uygulamalar derhal terk edilmelidir. Dolayısıyla dağuma dayalı olarak oluşan ve nıhbanlarca 

kutsanan sınıflı toplum yapısı (kast veya varnasranıadharma sistemi), saLi uygulaması (kocası 

ölen kadının kendini onunla beraberyakması), kızçocuklarının küçükyaşlarda babaları tarafından 
evlendirilmesi ve putperestlik gibi yüzlerce yıllık Hindı1 gelenekleri şiddetli biçimde eleştiriimiş 

ve bunların yasaklanması için yasalar hazırlanmıştır. Ram Mohan Ray'dan sonra Debendranath 
Thakur (1817-1905), Keshab Chandra Sen (1838-84) liderliğinde devam eden hareket, Bengal 
bölgesinin bir el it hareketi olarak kalmış, hiçbir zaman bir kitle hareketine dönüşememiştir. 

Modernizme ikinci önemli tepki, Hindistan Yarımadasının ticari başkenti konumunu 
her dönemde devam ettiren Bombay'dan geldi. 1875 yılında Dayananda Saraswati tarafından 
kumlan A1ya Samaj hareketi, eleştirilere karşı Ariler dönemi din anlayışına geri dönmeyi 

öneriyordu. Çünkü onlara göre Hintli ve Batılı modernistlerce eleştirilen put perestlik, kast 
sistemi, dokunulmazlık ve çocuk yaşta evlilik gibi birçok uygulama, gerçeh.i:e Vedalarda 
olmayan, daha sonradan Hinduizın'e sokulan inanç ve uygulamalardır. Dolayısıyla Hinduiznı'in 
bütün bunlardan temizlenmesi ve yeniden yonımlanması için reform gereklidir, ancak bunun esin 
kaynağı Batının rasyonel ve liberal düşünceleri değil, Vedalar dönemi düşüncesi ve din anlayışı 
olmalıdır. Bu arada Dayananda tarafından ortaya atılan ve birçok gelenekç.iyi kızdıran diğer 

bir görüş ise, geleneksel anlayışın aksine, Vedaların sadece brahminler değil, herkes tarafından 
okunup incelenmesi şeklindeki anlayıştır. 

Arya Samaj'ın bu düşünceleri maalesef gerçekleşemedi. Çiinkü tıpkı Brahma Samaj gibi 
o da sınırlı sayıda taraftar bulabildi ve kitlesel bir reform hareketine dönüşemedi. Ancak onun. 
"Hinduizm, her bakımdan kendine yeter bir dindir, reform ve ilerleme için başka bir geleneğe 
ihtiyaç yoktur, dünyada bizim için gerekli her şey Vedalarda mevcuttur" şeklinde özetlenebilecek 

göriişleri Bal Ganghadar Tilak gibi aşırı milliyetçi liderler vasıtasıyla günümüzün militan ve 
saldırgan Hindu milliyetçiğinin dağınasına ve bir din anlayışının giderek radikalleşmesine yol 

3 The Times of İndia, 30 Mart 1938 
'Trevor Ling, A History of Religion East and West, 1974-London, s. 364-374 
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açtığı söylenebilir. Bilhassa ona atfedilen "Hindistan Hindı11arındır" veya "Büyük Hindustan 

için bütün Hindı1lar bir araya gelmelidir" şeklindeki görüşler, bugün Hindistan'daki islam karşıtı 

köktenci oluşumların ve 6 Aralık 1992 tarihinde Ayodha'daki Babür Mescidinin yıkılmasıyla 

zirveye çıkan ve giderek artan saldırganlıkların ateşleyici sloganları haline gelmiştir. 

Zaman zaman sekülerist hareket olarak da tanımlanan üçüncü tepki ise, aslında 

Hinduizm' in diğer dinlerden üstünlüğünü savunan milliyetçi-dışlayıcı bir harekettir. R. 

Ramakrişna, S.Vivekenanda, M.Gandhi, R. Tagore, SriAurobindo, S.Radhakrişnagibi birbirinden 

oldukça farklı özelliklere sahip son dönem dini veya siyasiliderierince temsil edilen bu hareketin 

temel niteliği, "din, insan içindir'' ilkesini vurgulamaları, insanları sevmek ve hizmet etmenin 

nihai kurtuluş için yegane yol olduğunu ileri sünneleridir. Özellikle M.Gandhi, S. Vivekenanda 

ve R.Radhakrişna'nın yazılarında ön plana çıkan bu evrenselci anlayış, zamanla çok iyi gizlenmiş 

örnek bir dışlayıcı tavra dönüşmüştür. Çünkü onlara göre Hinduizm, neredeyse bütün dinlerin ve 

güzelliklerin anasıdır, mevcut kötülük ve uygulamalar ya onun yanlış yorumlanmasının ya da 

anlaşılamamasının bir sonucudur. 

Neo-Hinduizm diye de bilinen bu anlayış birçok bakımdan geleneksel Hinduizm 'den 

farklıdır. İlk olarak, Neo-Hirıduizm, geleneksel anlayışın aksine savunınacı, mağrur, saldırgan 

ve hoşgörüsüzdi.ir. Hindu düşünce ve uygulamalarını insan aklının ulaştığı en üstün ve en yüksek 

ürünler olarak telakkİ eder. Onu, Tanrıya ulaşmasının/Tanrıyı idrak etmenin en kısa ve en kesin 

yolu/yöntemi kabul eder. Diğer din ve gelenekleri ise küçünıser ve onları Hinduizm ·in daha 

aşağı biçimleri olarak görür. İkincisi, yayılınacı ve misyoner eğilimlidir. Hindu inancını yabancı 

ülkelere taşımaya isteklidir. Neo-Hindular geçmişte rişilere vahyedilen, Vedalar veya diğer 

kutsal metinlerce kendilerine ulaşan hakikati bütün insanlığa yayılınası konusunda kendilerini 

sorumlu göıiirler. Zaten Hinctuizm, Hindular kabul etmeseler bile, her zaman misyoner bir din 

olma özelliğini· devam ettirmiştir. Güneydoğu Asya'nın değişik yerlerindeki Hindu kolonileri 

bu durumun açık delilleridir. Üçüncüsü, Neo-Hinduizm genellikle Vedanta felsefesinin Tanrı ve 

ibadet anlayışını benimser. Veda metinlerini yorumlamak için sık sık Batı bilimsel terimlerinin 

kullanıldığı dikkati çeker. Sonuncusu, Neo-Hinduizın 'de güçlü bir siyasi eğilim vardır ve nihai 

hedefteri Ram-Raj adı verilen Hindu inanç ve ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir devlet kurmaktır. 

Bütün bu özelliklerinden ötürü Neo-Hinduizm, RSS, Vishva Hi n du Paris had, S hiv Se na ve Ananda 

Marga gibi dinsel ve sosyal hoşgörünün olmadığı ıslahatçı bir hareket şeklinde tanımlanabilir. 

M.K.Gandhi'nin Gözüyle Hinduizm 

Geleneksel Hindu değerleri ile sekülerizın arasındaki çatışmayı, Hindistan bağımsızlık 

hareketinin lideri M ahatma Gandlıi'nin 6 Ocak 1921 tarihinde Young !ndia'da yayımlanan 

'"Hinduizm" başlıklı kısa, fakat klasik savunmasında açık olarak görmek mümkündür. Bu yazı 

hem yukarıdaki iddialarımızı delillendirınek hem de genel Hindu tavrını öğrenmek bakımmdan 

önemlidir. Ayrıca, Batılı eğitim kurumlarında yetişmiş dindar Hint aydınlarının Batılı yeni 

fikirlere karşı tavırlarını ve kendi geleneğini yonınılama biçimlerini öğrenmek bakımından da 

önemli ve örnek bir yazıdır. 
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Temel Esaslar 
M. Gandhi yazısına ilk olarak bir Hindi'ı amentüsü belirleyerek başlar ve şöyle der: 

"Ben kendimi sanatani Hindu diye isimlendiririnı. Çünkü, 

1- Vedalar, Upanişac!lar, Puranalar gibi Hindu metinleri olarak isimlendirilen her şeye, 

dolayısıyla avataralara ve yeniden doğuşa inanırıın. 

2- Hali hazırdaki kaba ve popüler biçimine karşı olmakla birlik'"te, Vedalardaki manasıyla 

vamashrama dharrnaya inanırım. 

3- Popüler biçiminden daha geniş şekliyle ineklerin korunmasını kabul ederim. 

4- Puta taparlığa karşı çıknıam."5 

Bilindiği gibi Hint dinsel geleneğinin en belirgin özelliği "belli bir kurucusu ve 

il.mentüsiinün bulunmayışıdır." Ama unutmamak gerekir ki, onun örnek aldığı Hıristiyanlık'La 

aınentü vardır ve önemlidir. Öyleyse Hinduizm'de de olmalıdır! 

Kutsal Metinler 
Yazının devamında Gandhi, din in temeli kabul ettiği bu esasları dönemin fikri gelişmeleri 

ışığında yorumlar. Doğal olarak bu yorumlar, geleneksel kabul ve açıklamalardan farklıdır. Örneğin 

o, aşağıdaki satırlarda bir taraftan Vedalar ve diğer hıtsal metinleri ilahi kaynaklı metinler olarak 

niteleınekten kaçınırken, Hıristiyan, Müslüman ve Zerdüşt kutsal metinlerinin de ilahi kaynaklı 

kitaplar olduğunu söyler ki bunları Ortodoks bir Hindu'nun kabul etmesi söz konusu değildir. 

"Okuyucu, burada Vedalan veya diğer kutsal metinleri ilahi kaynaklı sözler olarak 

nite/emekten bilinçli biçimde kaçındığımı görecektir. Çünkü ben, sadece Vedaların tannsal 

ithama dayalı olduklanm değil, Kutsal Kitap, Kur 'an ve Zend Avesta "mn da onlar kadar ilahi 

kaynaklı olduğuna inanınm." 

Yine Kutsal metinler ve yoruınlarmın içeriğini kabul konusunda da onun geleneksel 

anlayışın aksine parçacı veya seçmeci olarak tanımlanabilecek bir tavır içerisinde olduğu 

görülür. 

"Benim Hindu kutsal metinlerine inancım, aniann her cümlesi veya her kelimesinin 

ilahi ithama dayandığma inanmam ı gerektirmez. Aynı şekilde bu harika kitapların birinci elden 

bilgisine sahip olduğumu da iddia edemetn. Ancak söz konusu metin/erin temel öğretisiyle ilgili 

gerçekleri bildiğimi ve hissettiğimi söyleyebilirim. Eğer akla ve ahlaka aykm ise. ne kadar 

ün/ii olursa olsun, herhangi bir yorumu kabul etmeye kendimi mecbur hissetnıenı. Bugiiniin 

Sankaraçatya!arı ve Sastrilerinin Hindıı metinlerinin doğruyorumunu verdikleri iddialarma da 

kesinlikle karşi çıkanm. Aksine ben. bu metinler/e ilgili mevcut bilgimizin en kaotik durumda 

olduğunu düşünüyorum. "Ahimsa (maswn~vet), satya (doğruluk). brahmacatya (ne_{.~ kontrolü) 

konularmda mükemmel noktaya gelenıeyen ve dü;ıyevi servet peşinde koşnıayt bırakmayan kimse, 

Shastralan anlayamaz" şekli'ıdeki Hi n du özdeyişinin doğruluğuna kesinlikle inanmnı. "'6 

5 M. K. Gandhi. "Hinduism". Malıatma Gandlıi, Essays and Rejlections on His Life and Work. ed. S. 
Radhakrishnan, 5. baskı, 1985, Bombay, ss. 384-388 
r. M. K. Gandhi, agm. s. 384 
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Gurular 
Gandhi'nin manevi rehber veya mürşid anlamına gelen, gerek geçmişte gerekse 

günümüzde Hinduiznı'in önemli özelliklerinden guru anlayışına dair görüşleri de oldukça 
ilginçtir ve biz göre kendi içi•ıde çelişiktir. Zira Gandhi der ki: 

"Gurular geleneğini kabul ederim, ancak bu çağda insanların gurusuz yollan na devanı 
etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tam saflık ile mükemmel bilgi bileşimine ulaşmak hiç de 
kolay deği/db: Fakat bir kimsenin kendi dininin hakikatini hiçbir zaman öğrenemeyeceği şeklinde 
bir duyguya kapılmasına da gerek yoktur. Çünkü Hinduizm 'in esasları, bütün büyük dinlerde 
olduğu gibi değişmezdir ve kolayca anlaştlabilir."7 

Halbuki gunılar, Hint toplumunda tanrının yaşayan avataraları olarak kabul edilen ve 
kendilerine pek çok keramet veya mucizeler atfedilen kimselerdir. Örneğin, Gandhi gibi Hindu 
kültürünün çağdaş savunucularından S.Vivekenanda bile guru konusunda şöyle der: 

"Guruya Tanrı gibi tapınılmaltdu: O Tanrtdu; ondan daha aşağı değildir ... Gurunun 
resmi biz at ihi Tanrt yerinedit: Asimda guru, Tanrmm bize gelmek için g~vdiği parlak bir maskedir. 
Biz sürekli olarak ona baktığımizda maske düşer ve Tanırnın gerçek yüzü ı ortaya çtkaJ: "8 

Nitekim çağdaş gurulardan Sathya Sai Baba'nın Şiva ve Şakti'nin avatarası olduğu ve 
Şi va Ratri festivalinde Şi va I ingamın kutsanması için ağzından küller çıkardığı, Maharish i Mahesh 
Yogi'nin müridierinin aklından geçenleri bildiği zikredilir. Ayrıca M. Gandhi'den Narasimha 
Rao (1991-96 arası Başbakan) ve Chandra Shekhar (Başbakan l990)'a varıncaya kadar birçok 
siyasetçinin özel guruları olduğu da bilinmektedir.9 

Kast Sistemi Ya da Vamaşrama 
Aynı şekilde onun, kast sistemi veya varnaşramadharnıa öğretisinin (herkesin yaşına ve 

bulunduğu sosyal statüye uygun davranma zorunluluğunu ifade eden öğreti) kaynağı ve önemine 
dair yorumları da oldukça ilgınç ve yenidir. M. Gandhi der ki: 

"Kanaatimce vanıaşrama, insan doğasında mevcuttur. Hinduizm sadece onu bilimsel ve 
sistematik hale getirmiş ve onu dağuma bağlamıştir. Bir kimse seçimle vamasını değiştirenıez. 
Kişinin kendi vamasına bağlı kalmamasi, onun kabttm yasasım hiçe sayması demektit: Bununla 
birlikte sayısız kast/ara bölünme, öğreti sayesinde gerçekleşen haksız bir özgiirlüktiil: Aslında 
dört temel sınif yeterlidir. 

Beraberce oturmanın, hatta farklı kasttarla evlennıenin, kişinin doğuştan getirdiği 

statüsüne zarar vereceğini veya ondan mahrum btrakacağmt kabul etmem. Dört kast, insumn 
beklemilerine karşllıkttr. Kast bölünmeleri sosyal kaynaşmay1 ne stmrlar ne de dü::enle1: Kastlar 
görevleri tammlar, insanlara hiçbir imtiyaz vermez. Bana göre, bir kimsenin ketu/ine yüksek bir 
statü tamrken, diğerine daha düşük bir statüde görmesi Hinduizm 'in ruhuna aykırldu: Herkes 
Tanrmm yarattık/arına hizmet için doğmuştur: dolayısıyla brahnıin bilgiszvle, kşatrzva gücüyle. 
vaisya ticari yeteneğiyle sudra da bedensel çalışmasıyla hizmet edecekti!: Fakat bu, örneğin, bir 
brahminin bedensel çalışmadan, kendini veya başkalanm koruma sorumluluğundan tamamen 

'M. K. Gandhi, agm, s. 385 
"David Smith. "Hinduism". Religions in rlıe Modern Wm·ld, ı::d. Linda Woodhead, New York-2005, s.29'dan 
naklen 
., David Smith, Hinduism and Modernity, Blacbvell Publishing. 2003, s. 168-173 
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azade o!mast demek deği/db: Doğumu, bir brahmam hakim biçimde bir bilim insam kılar: 
yani o, kahtımsal ve eğitimsel olarak başkalarım eğitmeye en layıktu: Aynca bir sudrayı da 
istediği şeyleri öğrenmekten çftkoyan bir şey yoktur. Fakat o, beden(vle en iyi hizmet sımabilecek 
durumdadu; başkalanmn da onun özel yeteneklerini kiskanmalan gerekmez. Bilgi edinme ve 
öğrellne hakkından ötürü üstünlük iddiasmda bulunan Bralıman sahip olduğu mevkiden diişet; 
onun hiçbir bilgisi yoktw: Kendi özel yetenekleri nedeniyle başkalanna iistiinlılk tasiayan diğer 
kast/ara mensup insanlarm durumlan da aymdu: Varnaşrama insamn kendi kendini kontrol 
etmesi, ene1jinin korunması ve ekonomik ku!lamnııdu: 

Varnaşranıa,farklı kastlardan insanlarm bir arada olmalan ve birbiriyle evlennıelerinden 
etkilenmez. Buna rağmen Hinduizm, farklı kast nıensuplarmm bir arada yaşama/arım ve 
birbirleriyle evlenmelerini de kesinlikle teşvik etmez. Hinduiznı, nefis kontrolünün en üst 
noktasına ulaşnuştu: Şüphesiz o, ruhun özgiir kalabilmesi için bedensel hazfardan vazgeçilmesini 
savunan bir dindil: Oğluyla bir arada oturmak bir Hindu 'nun vaz(fesi deği/di1: O. hir gelinin 
tercihini belirli bir grupla sımrlayarak nejs kontrolü yapamaz. Hinduizm. evliliği. kurtuluş için 
zorunlu bir araç olarak görmez. Doğum bir düşüş olduğu gibi evlilik de bir diişiiştiiJ: Kurtuluş. 
doğumdan ve ölümden az ade kalmaktu: Kastlarm bir arada yaşamalan ve birbirler~vle evleııme 
konusundaki yasak/w; ruhun hızlt tektimii/ii için zorımlzıdw: Ancak bu özı•eri. varna için bir test 
deği/dil: Bir Brahman bilgiye hizmet etme görevini btrakmaclikça, sudra kastma mensup bir 
kardeşiyle bir arada bulımsa, yiyip-içse bile, bir brahmin olarak kalabilir. Demek ist(vorum ki, 
evlilik ve bir arada yeme içmeye dair yasaklar üstünliikfikrinden kaynaklanmaz. Bir başkasiyla 
birlikte yemek yemeyi üstünlük düşüncesiyle reddeden bir Hindu kendi dinini yan/Iş yorumlamiŞ 
demektir. lviaalesef bugün Hinduizm sadece yeme ve yemem e kurallarmdan oluşan bir din olarak 
görünüyor. Bir:: amanlar ben, dindar bir Hindu'nun bir lvfüslümamn evinde yemek yemesinden 
dehşete kapilırdım. O kişi, beni bir Miislüman arkadaş mı m uzatltğt finccma süt koyarken görse 
biiyük sıkmtt duyardı. Hele bi!" lvfiisliinıanm uzattığt los/u altrken beni gördüğünde iizümüsii suur 
tammazdı. Bugün Hindııiznı, kendisini kimin, neyi ve kimin/e y(veceği gibi ayrmlllt kurallardan 
kurtaramadığı si"irece özünü kr;rybettne te/ı!ikes(v/e karşı karşıyadu: Şiiphesiz. alkollü içeceklerden 
ve uyuşturucudan uzak durmak, özellikle el ve benzeri yiyeceklerden kaçınmak ruhsal gelişimin 
en biiyük yardımc1sıdu: F akai o, baş lt baş ma bir amaç deği/dil: Et y(ven. ancak Tan n korkusuyla 
yaşayan birçok kimse, özgürlüğe el ve diğer şeylerden kaç man, fakat her bir darra171Şl)'Üt Tanrı );ı 
inciten kimselerden daha yak•ndır." 10 

Görüldüğü gibi sekülerizmin dayandığı rasyonalist, hümanist ve eşitlikçi anlayış 

Gandhi'nin burada dile getirdiği geleneksel Hint düşüncesinden farklıdır. Nitekim Manu 
Kanunnamesi'ne göre insanlar arasındaki sosyo-ekonomik eşitsizlikler karma .vasasma, sosyal 
tabakalaşma da ilk yaratılışa dayandırılır ve şöyle açıklanır: Brahmin, kşdtriya, vm~~ya ve sudra 
sınıflarına mensup kimseler sırasıyla bu alemin yaratıcısı Brahmanın ağız, kol, karın ve ayak 
bölgelerinden yaratılmıştır. (Manusmriti (MS)I/31) Dahası Man u, kendi eserini de yaratan ve 
öğretenin yine aynı tanrı olduğunu söyler. (MS I/58) 

Bu gruplardan Brafıminlerin kutsal metinleri öğrenmek, öğretmek, dini törenleri icra 
etmek veya yapılmasına yardımcı olmak, hediye almak ve vermek için yaratıldıkları ifade 

'"M. K. Gandhi. agm, s. 385-386 
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edilir. (MS I/88) Kşatriya sınıfının ise birincil görevi, ülkenin vatandaşlarını her türili tehlikeden 

korumaktır. Bunun yanı sıra onların hediye vermek, dini törenierin İcrasına uygun ortam sağlamak 
ve kutsal metinleri öğrenmek gibi sorumlulukları da vardır. (MS I/89) Vaisya adı verilen tüccar 

ve esnaf sınıfı ise, ticaret, çiftçilik, hayvancılık, hediye vermek, dini törenleri İcra ettirmek gibi 

sorumluluklara sahiptir. (MS I/90) Sudra/ar ise, yııkarıda zikredilen gruplara hizmet etmek için 

yaratı Im ış !ardır. (.MS I/91) 

Buna göre denilebilir ki, kutsal metinleri öğrenme, dini metinleri icra ettirme ve sadaka 

verme/hayır yapma brahnıin, kşatriya ve vai~ya sınıflarının ortak sonıınluluğudur. Buna karşılık 

kutsal metinleri öğretıne, hediye ve sadakaları kabul etme ile dinsel törenleri icra etme yetkisi 

sadece brahminlere verifirbn, sudraların, kutsal metinleri okuyup-öğrenme, dini törenleri 

yaptırma veya hediye verme hakları bile yoktur. 

Bunun yanı sıra brahminler tanrının ağzından su dur ettikleri, diğer sınıflardan daha önce 

yaratılmış oldukları ve Tanrı::ıal bilgileri içeren Vedaları koruyup muhafaza ettikleri için bütün 

alemin efendil eridir. (!'viS I/93 ;X/3) Onlar tanrı ile diğer insanlar arasındaki aracıfardır. Bu yüzden 

hiç kimse onlardan daha üstün olamaz, (MS I/95) herkes onların merhametine muhtaçtır. (MS 

Ili 01) Manu'ya göre Vedalar, vahyedilen eserler oldukları için din konusundaki yegane temel 

kaynaktır. Bunlar ışığında kaleme alınan dharmashastralar da dini hayatın düzenleyen temel 

kaynaktır. Dinintemel kaynakları olan bu eserleri eleştİren ve otoritesini kabul etmeyenler sosyal 

olarak boykot edilmelidir. (MS IIli 0-13) 

Bunlara ilaveten, Manu'daki kasta dair diğer görüşleri de şöyle özetleyebiliriz: 

1- Kast doğumla belirlenir. Dört sınıftan sadece ilk üçüne mensup erkekler kutsal 

metinleri okuma- dinleme ve dine giriş törenlerini düzenleme hakkına sahiptir. Sudraların yanı 

sıra kadınların k.'Utsal metinlej okuma ve dini töreniere katılma hakkı yoktur. 

2- Her bir sınıfa özel .mrumluluk ve meslekler vardır. Herkes buna razı olmak zorundadır. 

Yöneticiler bu kuralların uygulanması konusunda gerekli titizliği gösterınelidir. Kendi kastma ait 

görevleri veya meslekleri beğenmeyip daha üst kastların mesleklerine talip olanlar, bütün mailarına 

el konulmak ve ülkeden çıkarılmak suretiyle kral tarafından cezalandırılır. (MS VIIIi41 O; X/96) 

3- Cahil bile olsa brahmin sınıfından olan herkese mutlaka saygı gösterilmelidir. Aynı 

şekilde alt kastfara mensup kimseler üst kast mensuplarını bir tanrı gibi görmeli, saygıda kusur 

etmemelidir. (MS fi/135) Ak.:;i takdirde, örneğin bir sudra üst kastfardan birine küfi-ederse dili 

kesilir; (MS VII/270) onlarla alay etmeye kalkışırsa dili ve yüzü dağlanır. Aynı şekilde bir 

brahmine ahlaki öğütler veren bir sudran ın kulağına ve ağzına kızgın yağ dökülür. (MS VIT/272) 

Bir brahminin koltuğuna oturmaya cesaret eden bir sudranın ise alnı ve kabaları dağlanır. (lv/S 

Vfi/281) 
4- Kadınlar Vedaları okumaya ve dini törenleri icraya layık değildir. Onlar için nikah 

töreni bir çeşit dine giriş ayi.1i, evlerinde kocalarma yapacakları hizmet de mabetierde yapılan 

ibadetfere eş değerdir. (MS ITJ67) Kocası ahlclld bakımdan kötii biri olsa bile eşi onu bir tanrı gibi 

görn1eli ve saygıda kusur etmemelidir. (MS VII 54) Dul kalan erkeklerin yeniden evlenmelerine 

izin verilirken, (MS V/168) dul bir kadının yeniden evlenmesine izin verilmez. (MS V/168) 

Kadın hiçbir zaman kendi başına bırakılmamalı; o, çocukluğunda babası, yetişkinliğinde kocası, 
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yaşlılığında veya dul kaldığında ise oğullarının kontrolünde kalmalıdır. (ı'vfS V /1 48) Bir kadın 

evinde bile babası, kocası veya oğullarının rızası olmaksızın hiçbir şey yapamaz. (lv/S V 114 7) 
5- Ayrıca, eşit suça eşit ceza kuralı, geleneksel Hint hukukunda geçerli değildir. Bir suçun 

cezası, suçlunun veya mağdıırun mensup olduğu kasta göre değişir. Ömeğin Bir suçtan ötürü 

ölüm cezasına çarptınlan bir brahminin cezası, sadece saçını tıraş etmek şeklinde uygulanırken 

diğer kast mensupları ceza mutlak surette infaz edilir. (MS VIIT/379) Yalan şahitlikte bulunan 

bir brahnıin sadece ülkeden/krallıktan sürüldüğü halde diğer sınıfiara mensup kimseler aynı 

suçu işlediklerinde hem cezalandırılır hem de sUrgüne gönderilir. (!viS VTTI/123) Aynı şekilde 

üst sınıfiara mensup bir erkek, aynı kasttan rızası olan bir kadınla zina etse hapisle cezalandırılır. 

(MS VIII/364) Ancak aşağı kasttan birisi, üst kastlara mensup bir kadınla, rızası olsun veya 

olmasın, zina ederse derhal öldürülür. (MS VIII/366) Yine bir brahmin üç üst kasttan birine zorla 

iş yaptırırsa cezalandırılır. Ancak sudrakastma mensup birini zorla çalıştırırsa cezalandırılınaz. 

Çünkü sudral ar sadece diğerlerine hizmet için yaratıhnışlardır. (i\!fS VTII/4 1 3) Yine bir brahnzin, 

sudrakastma küfreder/kötü muamelede bulunursa hafifçe cezalandırılır, (MSVIJI/268) aynı suçu 

sudra kastma mensup olanın işlemesi halinde ise idam edilir. (MS VIII/267) Kısacası, Manu 

sınıflı bir toplum yapısına dayanan, suçta ve ceza da eşit olmayan bir hukuk öngörür. 

6- Farklı sınıfların birbiriyle evlenmeleri ve aynı sofrada yiyip içmeleri yasaklanmıştır. 

(MS IIl/4) Bununla birlikte sudralar dışındaki diğer sınıflar şehvetlerine galip geleınedikleri 

durumlarda alt sınıftan bir kadını ikinci eş olarak alabilir. (MS IJI/12) Ancak Man u, Brahmin veya 

Kşatriya sınıfına mensup erkeklerin sudrakastma mensup bir kadını ikinci eş olarak alınalarına 

karşı çıkar ve böyle kimselerin sudrakastma düşeceklerini söyler. (lv!S IIJ/14-19) 

Kısacası, sınıflı toplum yapısına dayanan geleneksel Hint hukuk sisteminde, bralıminler, 

dünyanın diğer medeniyetlerinde görülmeyen hak ve güçlere sahiptir. Çünkü onlar kendilerini 

dünyanın yaratıcısı Brahman'ın bilgisine sahip olarak görürler. Onlar insanlar arasında tanrı 

konumundadır. Onlar yaratıkların efendisidir. Onlar dharma!şeriatı korumak için yaratılınışlardır. 

Onlara atfedilen sorumluluklar tamamen dinidir; yani onların görevi sadece Vedaları ve diğer 

kutsal literatürü öğrenmek ve öğretmektir. Hem kendisi hem de başkaları için dini ayinleri icra 

etmelidir. Başkaları adına dini tören İcra ettiğirıde mutlaka kendine ödeme yapılmalıdır. Nitekim 

kşatr~va ve vaisya sınıftarının en faziletli aınellerinden biri brahminlere hediyeler sunmaktır. 

Sudra kastma mensup birinin vereceği hediyeler ise brahnıinin kutsiyetine zarar verecek-tir. 

Sudra kastma mensup olanlar köle olarak yaratılmışlardır. Efendileri tarafından azad 

edilmiş olsalar bile onlar yiııe köledir. Zira insanoğlu hangi sınıfa mensup olursa olsun ilahi 

yasayı değiştirme hakkına sahip değildir. 

Kşatriya ise savaşçıhısker sınıfıdır, kral onların başıdır. Onlar brahminlerce konulan ve 

uygulanan dinin korunması ve kutsal törenierin eksiksiz yapılabilmesi için ortam hazırlamakla 

görevi id ir. Kralın ilk görevi te basını korumaktır; o gerektiğinde savaşı bile göze alarak krallığının 

sınırlarını genişletmekle sorumludur. Bu sınıfa mensup herkes ölümü düşünmeden savaşta yer 

almalıdır. 

Vaisya sınıfı brahmin ve kşatriya mensupianna göre daha fazladır. Onların asıl mesleği 

çiftçilik ve ticarettir. Kast hiyerarşisinin prakrifinin üç özelliğine dayandığı söylenir. Buna göre 
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brahıninlerde sattva (iyilik), ksatriyada raja (enerji), vasiyada raja ve tamas (uyuşukluk) karışımı, 

sudralarda ise tam as (uyuşukluk) hakim unsurdur. 11 

Sanırım, klasik metinlerde ifade edilen bu düşüncelerin insanların eşitliğini savunan 

ve insan toplumlarının günden güne geliştikleri, buna bağlı olarak toplumsal sınıfların sürekli 

değiştiğini ve toplumsal sınıflar arası geçişlere imkan veren modern Batı anlayışından farklı 

olduğunu izaha gerek yoktur. 

inek Kültü 
Aynı şekilde, Hint geleneğinde Vedalardaki Kamadhenu efsanesiyle bolluk ve bereketin, 

Tanrının insanlığa inayetinin, Krişna efsaneleriyle de Tanrıyasadakat ve bağlığın sembolü haline 

gelen ve bedeninde binlerce meleği barındırdığı düşünülen 12, Gopastami bayramıyla (Temmuz 

aylarında kutlanan ve günümüzde önemini büyük oranda kaybetmiş ineğe tapıın bayramı) da 

tapınma objesi olan 1
\ süt ve tereyağın ın gerek dinsel gerekse sosyo-ekonomik öneminden ötürü 

bugün Hint kiiltiiriiniin ayırt edici unsuruna dönüşen inek kiiltiine dair M. Gandhi'nin şu görüşleri 

de oldukça ilginçtir ve geleneksel anlayıştan farklıdır. 

"Ancak Hinduizm'in merkezi nokrast inek/erin korunmasidtr. Bana göre bu, insanli,r?;m 

gelişimindeki en harika olaylardan biJ·idiJ: Çünkü o, insam kendi hemcinslerinin ötesine götüriil: 
Kanaatinıce inek, insanbğm aşağtsmdaki bütün alt-cilemleri ifade ede1: inek aracılığıyla insana 
bütün varlıklarla özdeşliğini idrcık etmesi emredilmiştil: TanrJiaştmna için (apotheosis) neden 

ineğin seçildiği bana göre aşikardu: Hindistan 'da inek en iyi arkadaşi!, bolluk ve bereket 

kaynağiyd1: o. sadece süt vermez, a_vm :::amanda rartml da mümkün kılardt. İnek bir merhamet 

şiandu: hısan, bu kibar hayvancia merhameti, şefkati görür. A;vr1ca o. mi~vonlarca Himlinin 

anasJdu: İneğin komnnzast demek. Tanrtnm bii/ün dilsiz yarattk/arının korunması denıektil: Kim 
olursa olsun. geçmişin azizi bunu inekle başla/Jmşta: Daha aşağ1 yaratzklan koruyup gözetmeye 

dair bu çağrı, Hinduizm 'in dünyaya bir /ıediyesidiJ: Hindular ineği korumayı sürdürdükleri 
sürece Hinduizm yaşayacaktu:" 14 

Söz konusu yazının ilerleyen bölümlerinde ifade edilen şu görüşler de M. Gandhi'nin 

Hint dinsel geleneğine ilişkin yorumlarının bütün rasyonel ve pragmatik görüntiisiine rağmen son 

derece duygusal ve savunmacı olduğunu açıkça göstermektedir. 

"Benim Hinduizm 'le ilgili duygularmı. eşime karş1 duygularundanfarkli de.{{i/di1: Çiinkii 
o, beni dünyadaki diğer kadmfardan dalıafa:::la etkiler. kusursuz görünür. hatta benden hile daha 

üstün özelliklere sahipti!: Bundan dolayı da ona karşı konulamaz bir bağlilik dı(vgusu vardu: 

Ttpkt bunun gibi, bütün kusur ve yetersizlik/erine rağmen a..vm duygulan Hinduizm ve onunla 
ilgili konufar için de hissederim. Dünyadaki hiçbir şey beni. Hindui::m hakkında bilebild(ğim 

yegdne kitaplar olan Gita veya Tulsidas 'm Ramayana 's ın m nıelodileri kadar m w/u etme:::. Son 
nefesimi verirken de Gita benim tek sığmağmı olacaktır. 

11 http :/iv."\vw. in fi dels.org/1 ibrary /m ad em/ mmendra _ natlı/lı in du. htm 1 
"M.P.Fisher-R.Luyster. Living Re/igions. New Jersey-1991, s.63 
"Tadeusz Margul. "Prcsent-Day Worslıip ofCow in lndia". Numen, vol.15. Fasc. 1 (Feb., 1968). pp.63-80, s. 70 
" M. K. Gandhi, agm, s. 386-387 

144 



Günümüz Hi nd u tap!naklamıda birçokyanliş m ve kötülüğün hüküm sürdüğiinü biliyorum, 
fakat bütün kusur/arına rağmen onları seviyorum. Beni başkasma değil, onlara çeken özel bir 
·neden vardır. Ben baştan beri refornıcuyunı. Fakat heves im beni hiçbir zaman Hinduiznı 'in özüne 
dair bir hususu inkara götürmez. Puta taparlığa karşı olnıadrğmu biraz önce söyledim. Bir pw 
bende hiçbir zaman bir saygıhissi uyandrrmaz. Ancakputa tapmanrn. insan doğasrnm bir parçası 
olduğunu düşiinürünı. Bizle1; sembo!izm peşinde koşarız. Niçin insan kilisede diğer yerlerden 
dalıafazla yoğun/aşmak zorundadır? Tasvir/er, i badetin yarduncılarıdu: Hiçbir Hindu, bir tasvir i 
Tanrı olarak düşünme::. Ben puta taparltğr bir günah olarak görmem. 

An! atılanlardan açrkça anlaşılnıaktadrr ki, Hinduizm drşlayıcr bir din deği/dil: Onda 
diin.vanm bütün peygamberlerinin ibadetine yer vardrr. Kelimenin srradan anlamt)•la o. misyoner 
bir din deği/dil: Şüphesiz o birçok kabileyi bünyesine almrşm: Fakat bu kabul. gelişinıci ve 
anlaşrlabilir niteliktedir. Hinduiznı, herkesin kendi inancrna göre Tanrı 'ya ibadet edebileceğini 
söyler ve bundan ötürü bütiin dinler/e banşıktır." 15 

Dolmnulmazhk 
Onun, modem dönemde oldukça eleştirilen geleneksel Hint uygulamalarından 

"dokunulmazlık" ve kaynağına dair yorumları da oldukça meşhurdur. Çünkü o, dokunulmazlık 

anlayışını dini özüne aykırı ve Hinduizm'deki bir ur olarak tanımlamakta ve onun akla aykırı 
olduğunu söylemektedir. Ayrıca böyle bir anlayışın inek kültüne büyük önem veren Hint 

düşüncesine aykırı olduğunu haykırmaktan çekinmemiştir. Bununla birlikte onun bütün bu 

çabaları belki "dokunulmazlık" anlayışmı savunmanın suç olduğunun Hint anayasasına girmesi 
için yeterli olmuş, fakat tamamen terk edilmesini sağlayamamıştır. 

"Din anlayışun bu olduğu için hiçbir zaman kendimi dokunulmazlık anlayrşryla 

u:daştıranradım. Bunu her zaman dinde bir ur olarak düşiindiim. Onun as1rlardan beri devam edip 
geldiği doğrudur; ancak giinümiize kadar ulaşan pek çok kölii u_vgulama da höyledi1: f...'clann 
fahişelik için !apmak/ara adanmasımn Hinduizm 'in bir parçasr olarak düşiiniilmesimlen utanç 
duyan m. duymakzorımdayrnı. Onu. keçi/erin Kal i )'e kurban edilmeleri gibi din dışi bir uygulama 
olarak kabul ediyor ve elinin bir parçasi ularak görmüyorum. Hinduizm asır/ann birikimidi1: 
Bizzat Hinduizm Lmıi bile, bütün Hindistan halkın m dini olarak yabancılar tarafmdan verilmiş/il: 
.}üphe yok ki. bir zamanlar din adma hayvan kııi·banları sunuluyordu. Ancak o, din değildi; en 
azrndan Hi/1{/l/ dini değildi. Bana öyle geliyor ki. ineğin korunmasr atalarrnırzca imamn bir parçasr 
haline getirili/1(:e, srğrr eti yemeyi sürdürenler dinden Ç!karrlcli. Geçmişteki iç çekişmeler korkunç 
olmalıycli. Asilere sadece sosyal boykot uygulanmakla kalmnıacli. onların günahları çocuklarmuı 
onıu:::lanna da intikal ettirildi. Mulıtenıelen başlangrçra ~vi niyete dayanan ııygıılama. zamanla 
sertleşti. lıalla kutsal metin/erin cümleleri uygulamamn devamlrlığrve me.vuzveti için haks1::: yere 
kul/am/cb. Teorim ister doğru olsun, isterse olnıasm, dokumr/nıaz!ık akla, merhamet, şefkat veya 
sevgi duygıılarma aykrrrdrr. lnek ibadetini tesis eden bir din, insanoğlunun kaba ve gayri insani 
boykotuna izin veremez, rıza gösteremez. E::: ilm iş srnifları inkar etmek yerine böyle anlayışlan 
yok etmeyi düşiinmeliyim. Hindulw; soylu dinlerini dokunulmazirk lekes~vle rezil etmeyi 
sürdiirdiikleri sürece hiçbir zaman özgürlüğe layrk olamayacak ve onu elde edemeyeceklerdir. 
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Ben Hinduiznıi hayatm kendisinden daha değerli bulduğum için s6z konusu leke benim için hoş 

görülmez bir yüktüı: Haydi, ırkımızın beşte birine kendimizle eşit mevki vermeyerek Tanrı )'ı inkar 

etmeyelim. " 16 

Geleneksel anlayışın temel kaynağı Manu Kanunnamesinde de "dokıınulmazlar" 

sınıfının varlığını kabul edilir ve desteklenir. Fakat bu sınıfın oluşumu, Gandhi'nin yukarıdaki 
görüşlerinin aksine, kanşık kı::ıstların birbiriyle evlilikleri olarak açıklanır. Nitekim orada anuloma 

(üst kastlardan erkek ile alt kEstiardan kadın) ve pratiloma (alt kastlardan erkek ile üst kastlardan 

kadın) olmak üzere karışık evliklilerin iki türünden bahsedilir. (lv/S X/25) Örneğin nishad kastı 

anuloma türü evliliklere dayanırken, (MS X/8) chandala kastı pratiloma türü evlilikler sonucu 
oluşan bir sınıf olarak tanımlanır ve en aşağı sosyal sınıf kabul edilir. (MS X/12) Man u onların 
köylerde diğer sosyal sınıftarla birlikte oturamayacaklarını, dağlarda, konılarda, mezarlıklarda 
vb. ıssız yerlerde yaşayabileceklerini; sadece eşek ve köpek besleyebileceklerini, bunların dışında 
koyun, keçi, inek vb. evcil hayvanları besleyeıneyeceklerini söyler. Aynı şekilde onlar demir süs 
eşyaları kullanabilir, altın ve gümüş eşyalar kullanamaz. Aynı yerde uzun süre kalamaz, sürekli yer 
değiştirmek zonındadır. (MS X/50-52) Şehir ve köy merkezlerine sadece yöneticilerin izniyle ve 

kolayca tanınmalarını sağlayacak özel kıyafetleriyle gündüzleri girebilir ve eğer varsa cenazeleri 
yalana yeri veya mezariıkiara taşıyabilir. Üst sınıfiara mensup kimselerin onlarla konuşması veya 

onlara dokunması söz konusu degildir. Ancak zorunlu durtımlarda hizmetçileri onlara yiyecek 
veya para verebilir. MS X/54-55) 

Sonuç 
Sonuç olarak diyebiliriz ki, sekülerizm, Batı'da genellikle din ve devlet işlerinin 

birbirinden ayrılması, dinin toplumsal ve kamusal alandaki etkisini yitirerek tamamen bireysel 
·· bir ilgi veya tutum haline gelmesi şeklinde anlaşıldığı halde, Hindistan'da 1 947'den I 990'lara 

kadar, devletin belli bir dinin etkisinde hareket etmeden burada var olan bütün diniere eşit 

· davranınası şeklinde anlaşılmış ve uygulanmıştır. Ancak bu tutum 90'1ı yıllardan itibaren bazı 

Hindu siyasetçilerce Müslüman ve Hıristiyan azınlıkların lehine bir tutum olarak yonımlanıp 
siyasi propaganda malzemesi yapılınca, sekülerizm karşıtı radikal söylemler güç kazanmış, 
özellikle İslam eserlerine ve Müslümanlara saldırılar artmıştır. 

İkincisi, geleneksel Hindu inanç ve uygulamalarından kast ve dokunulmazlık anlayışı, 
brahminlere tanınan imtiyazlar ve gurulara atfedilen olağanüstü özellikler, kız çocuklarının 
küçük yaşlarda zorla evlendirilmesi veya bazen tapınaklarda fahişeliğe zorlanmaları, kutsal 
metinlerin içeriği ve belli so:ıyal gnıplara tahsis edilmesi modern dönemde en fazla eleştirilen 

konular arasında yer almıştır. Bununla birlikte geleneksel din anlayışı ve yorumları Hint 
toplumundaki etkisi ve öneır.ini taınanıen yitirrnemiştir. Başka bir ifadeyle, Hint anayasasında 
suç kabul edilmesine rağmen "dokunulmazlık" hala nili olarak sünnekte; sati uygulaması da 
hala bir sadakat ve dindarlık ölçütü olma konumunu devam ettinnektedir. Aynı şekilde Ram-Ra) 

(Efsanevi Hindu kralı Rama -iönemindeki gibi bir altın çağ özlemi) da Hint siyasilerince siyasi 
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bir ideai vasfını korumaktaçlu. Bütün bunlar Batılı tarzda seküler bir anlayışın Hindistan 'ta hiçbir 
zaman yerleşmedİğİ veya benimsenmediği şeklinde yorumlanabilir. 

Üçüncüsü, modem dönemin bireyselci din anlayışına uygun Hint yoga egzersizleri ve 
Tantrist uygulamalar ile rasyonalist söylemin aşkzna dair söylemleriyle örtüşen klasik Vedanta 
tanrı anlayışı (nirguna Brahman=insani niteliklerden uzak ve sadece akılla idrak edilebilen soyut 
Tanrı) modem dönemde geleneksel dinin (Hıristiyanlığın) güç kaybettiği Avrupa ve Amerika'da 
tanınmaya ve yayılmaya başhmıştır. Bunun Hindistan'daki etkisi ise, bu ve benzeri özelliklerin 
Hint dini söylemleri ve uygulan1alannda ön plana çıkması, klasik sagıma Brahman (insani 
özelliklere sahip ve insanlar tarafından algılanabilen bir Tanrı) veya karma-marga (dini törenleri 
eksiksiz İcra ederek nihai amaca ulaşma yolu) gibi öğretilerin yerini alınaya başlamasıdır. 
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