
christ (ingl) i. – 1 Hazreti Îsâ; 2 
Mesih; 3 yağlanmış biri; ‘başı 
kutsal yağlarla sıvazlanmış’ 
(lingam atfı); 4 enkarne olmuş 
tanrı; 5 Tanrı’nın insan 
suretinde yeryüzünde 
görünmesi ve insanları din 
yoluna dâvet etmesi (Hintlilerin 
enkarnasyon düşüncesinden 
etkilenme durumu); 5 
christianity > Hristiyanlık; 
Hazreti Îsânın getirdiği din; 6 
christ sözünün Latince crucis 
kelimesiyle ilgili olma durumu; 7 
crucis > ‘olağanüstü bir olayın 
güneşi’; 8 Hristiyanlara göre 
semâdan ilâhî vahiyler  alan kişi 
ve aynı zamanda günahkârlar 
için  onları ebedî huzura 
kavuşturacak bir ‘bağışlatıcı’ 
olması veya bizzat ‘affeden’ 
veya ‘bağışlayan’ enkarne bir 
tanrı olması; 9 crucis > ilâhi 
nitelikteki tüm faaliyetler; 10  
İsa’nın veya cross’un 
konuşması, haç’ın konuşması, 
tanrının konuşması; 11 christ 
kelimesinin Sanskritçedeki kri+-
ûsha, kriusha (kirden âsûde) 
sözcüğüyle ilişkisi > ‘kirden 
arınmış kişi’; 12 usha > güneşin 



doğması; şafak veya seher vakti; 
13 usha > sabah tanrıçası olan 
Usha Devi (Uşak adıyla ilişkisi); 
14 Usha adıyla dikilen tanrıça 
putları yardımsever ve sevecen 
bir ifâdeyle şekillendirilmiş ve 
seher saatlerinin göz kamaştırıcı 
ihtişamını simgeleyen ışıltılı altın 
varaklarla süslenmiştir; 15 
Zendavesta’da insanlığın ilk 
dönem nesillerini temsil eden 
üç kahramandan birinin adının 
Keres’âs’pa olması; 16 
Vedalarda Keris’âs’va sözünün 
geçmesi; 17 Krishna sözünün 
‘siyah’ anlamına gelmesi (Kri-
asan sözcüğüyle ilişkili gibi 
gözüküyor); 18 chris’in ‘hançer’ 
anlamına gelmesi; 19 “Gene 
Matlock” adlı bir yazar 
Christianity: Mankind's First 
Worldwide Religion adlı 
eserinde şu bilgileri veriyor: 
“Budist ve Hinduların her ikisi 
de tanrı Şiva’ya taparlar ve 
dolayısıyla biz de… Tanrı Şiva, 
gerçekte Jesus Christ ismine 
sahiptir. İsa ve Yeshva (Yeshua – 
Yuşa) her ikisi de tanrı Şiva ve 
Jesus’un adlarıdır. Khrista, 
Kristos, Kristha ve Kristhanu 



Sanskritçede Christ için getirilen 
sözcüklerdir. Üç Krishtanu 
Dervişinin (veya ârif insanının) 
Mary’nin oğlu bizim Jesus’u, 
Beytlehem’deki “manger’de” 
(hayvan yemliğinde) 
bulmalarından binlerce yıl önce  
Budistler Şiva ve Apollo’yu 
Christ olarak adlandırıyorlardı. 
Kr = ‘yüksek yapmak’; ‘yüksek 
bir yere koymak’. Stha = ayakta 
durmak; dikilmek; dayanmak; 
katlanmak; duruş; sehpa; kâide; 
ayakları tarafından desteklenen 
dik bir konuma sahip olmak 
veya bu pozisyonu korumak; 
kaamet durumunda olmak; 
Kristha = “ki O yüksek yaptı” 
veya “ki O, yüksek bir yerde 
kurulu olan”; “ki O, yüksek 
yerdeki tahtında oturmuş olan”. 
Sthanu >  tanrı Şiva’nın 
isimlerinden biridir ve anlamı 
kozmik sütundur. Öyle bir 
kozmik sütun, kozmik direk veya 
kozmik eksen ki semâları ve 
yeryüzünü birbirinden ayıran ve 
ikisi arasındaki boşluğu 
insanoğlunun yaşaması için 
mümkün kılan. […] Kristhanu 
(Hristiyan) “Yüce Kozmik Sütun” 



anlamındadır. Bu ad, Yüce İlâhî 
Güc’ün Hristiyanlıktan on 
binlerce yıl öncesine giden en 
eski isimlerinden biridir. 
Mary’nin oğlu Jesus Christ’in adı 
David Koresh’tir ve bu isim 
Sanskritçe kökenlidir. Da = tanrı 
Şiva demekir. Vid, Vida, Veda = 
bilgi, keşif, gerçek anlamındadır. 
Kurus = Krishtaya Aryanları; 
antik zamanların Kurus’ları; 
dünyadaki en akıllı halk; Davida 
Kurush (Dâvudi Kuruş). […] 
Christ ve Krişna’nın her ikisi de 
Nuh’un soyundan gelir.  Her iki 
mesihin gelecekteki doğumu 
önceden haber verilmiştir. 
Chris, Abraham’ın soyundandır. 
Krishna ve Ram kardeştirler.  
Chris eskiden bir Koresh idi, bir 
Hebrew, bir Yahûdi. Krishna 
eskiden bir Kurus idi, bir Abhira 
veya  bir Yadava. Chris, Yah-
Veh’in bir enkarnasyonuydu. 
Krishna, eskiden Şiva ve 
Vişnu’nun enkarnasyonuydu. 
Christ’in ilk adı Jesus idi, yâni İsa 
veya Yeshua. ‘Aşk’ veya ‘bağlılık’ 
anlamındaki Krishna’nın lâkabı 
Yesu idi (yasin sözüyle ilişkisi). 
Bugün bile pek çok Hintli 



çocuklarına Yesu Krishna adını 
verirler. Müritleri Krishna’ya 
“saf öz” anlamında Jeseus adını 
vermişlerdir. Krisna ve Christ’in 
her ikisi de “bâkirelerden” ve bir 
hayvan barınağı olan “ahırda” 
veya “ağılda” doğmuşlardır. 
Krishna’nın annesi Mai-Yah’tır 
(Yah’ın annesi). Jesus’un annesi 
Mary’dir. Zalim bir kral, her ikisi 
daha çocuk iken Christ ve 
Krishna’yı öldürmeye çalışmıştır. 
Çocuk Jesus’u korumak için 
Josaph ve Mary onu Mısır’daki 
Maturai’ye götürmüştür. 
Krishna’yı korumak için  anne ve 
babası onu Hinistan’daki 
Mathura’ya götürmüştür. Öyle 
düşünülmektedir ki her iki insan 
da halkının günahlarına kefaret 
olmak için ölmüşlerdir. Her ikisi 
de halkına vaaz ve öğüt 
vermişlerdir. Christ çarmıha 
gerilerek öldürülmüş, sonra 
dirilerek göğe yükselmiştir. 
Krishna bir avcının okuyla 
öldürülerek ağaca çakılmış, 
sonra yeniden hayata 
dönmüştür. Christ Kudüs’te 
çarmıha gerilmiştir. Bazı Hindu 
bilim adamları da Krishna’nın 



Kudüs’te öldüğüne inanırlar. 
Onun Kudüs’e şimdi sular 
altında kalmış olan sahil 
kasabası Dwarka aracılığıyla 
veya Irak yoluyla gittiğini 
düşünürler.  Christ 
“ölümünden” sonra 
görünmüştür. Krishna’da 
ölümünden sonra görünmüştür. 
Aralık ayının 25’i her ikisi için 
“büyük tatil günü” olarak 
belirlenmiştir. Bu tatil günü 
İngilizce ve Sanskritçede Kris-
Mas veya Krist-Mas olarak 
bilinir. Krish veya Krst Ayı 
anlamındadır.  Hindu dostlarım 
bu günde birbirlerinin  Krish 
ayını kutlarlar. Christ’in Mary 
Magdalene adlı kadın bir 
hayranı vardır. Krishna’nın kadın 
hayranının adı Maryam 
Maghadalena’dır. Krishna 
Christ’ten 2000 yıl önce 
doğduğuna göre ikisinin yaşamı 
nasıl bu kadar benzer olabilir. 
[…] Bu benzerlikler tesadüf 
olarak değerlendirilemez. Christ 
ile Krishna arasındaki ilişkiler bir 
yüzüğün üzerindeki fili saklamak 
kadar zor ve imkânsızdır. 
Krishna miti kesinlikle Jesus 



Christ’in biyografisine karışmış 
veya karıştırılmıştır. Yoksa, bu 
karıştırma işleminden yüksek bir 
güç mü sorumludur? Her nasıl 
olduysa, ilk dönem Papa’ları 
[Yaz. Hintli Baba’lar]  Krishna 
hikayelerinin bazı öğelerini İncil 
yazıtları içine dâhil etmişler gibi 
gözükmektedir” (ss. 77-79)* 

 


