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Sevgili ö renciler!

Yeni okuma y l  ba lamaktad r. Tahminen, hayat n zda yeni 
bir dönemin ba lad  bu y lda sizleri nelerin bekledi i konusunda 
sab rs zlan yorsunuz. Dinler Tan yal m dersi dahil, birçok yeni dersle 
tan acaks n z. lkö retim okullar n n yeni ders plân  ve program na 
uygun, dinler konusunda sizlere bu yeni ders kitab n  sunabildi imiz için 
sevinçliyiz. Bu kitap, bu dersi seçecek olan ö rencilere, medeniyetler 
boyunca inançlar n, dinlerin, kültürlerin daha iyi ö renilmesine yard mc  
olaca na inan yoruz. Bu ders ve di er ders konular n n yard m yla, 
ya ad n z dünyayla daha iyi tan acaks n z. Bu kitap, ezbere ö renilecek 
bir kitap de il, tam aksine metinler, foto raflar ve resimler üzerine 
ara t rma yap lmas , dü ünülmesi ve aran zda konu ulmas  gereken 
bir kitapt r. Konu ulacak, dü ünülecek ve ö renilecek konular farkl , 
ancak hepsi birbirleriyle ba l d r. Ortak yolculu umuz, ilkel insan n eski 
inançlar n  tan makla ba l yor, sonra da çe itli eski ve ça da  dinleri 
tan makla devam ediyor.

 Metin, foto raf ve resimlerle zengin bu kitab n; hayat n, 
arkada l n, ortakl n, inançlar n güzelli ini sizlere tan taca na 
umuyoruz. Dahas , birlikte ya ad m z ve çal t m z inanlarla gerçe i 
bulmay , dayan may , aç k olmay  kazand racakt r. Kitab n sonundaki 
az tan nan sözcükler ve kavramlar sözlü ünü, ihtiyaç hissetti inizde 
hat rlamak ve tekrarlamak için kullanlabilirsiniz.
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KONU 1. D N KAVRAMINI BEL RLEME 

nsano lu her zamandan beri onu çevreleyen dünya olaylar n  anlamaya 
çal m  r. nsan, ya am n do u  s rr n  da ö renmek istemi  r. Bu sorular, dünyaya 
gelen ilk insan kadar eskidir. nsano lu, sorular n n cevab n  bulmak için ba lang çta 
do a üstü güçlere do ru yönelmesine neden oldu. 

• Dindarl k

• Din nedir?

• Çok tanr c l k (politeizm) ve tek tanr c l k (monoteizm) 
kavramlar n n belirlenmesi 

• lk dini inançlar ne zaman ve nerede meydana gelmi  r?

• nsan -  do a - do a güçleri

• Ay r m yerine, i  birli i ve ba lanma 

• nsanl k

• Din ve e  k 
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D N KAVRAMINI BEL RLEME 

D NDARLIK

Dünyan n Kökeni ve Var Olu un Anlam

Dünya, canl lar ve onda var olan her eyin yara  lmas yla 
ilgili temel sorular , insan çok eskiden kendi kendine sormaya 
ba lam  r. Dünya nas l ve ne zaman yara  lm  r? nsan  kim 
yaratm  r?

nsan, nereden geldi ini ve nereye gi   ini hep merak 
etmeye devam etmi  r. Onun  varl n n anlam n  aç klayacak 
ya da gösterecek bir cevap aray nda bulunmu tur. nsan bu 
aray  s ras nda dünyada, tarih öncesi ça lardan beri var olan 
dini  kirleri, inançlar  ve ö re  leri yaratm  r.  

nsan, her yeri iyi ve güzel olan bir do a 
ile çevrili olmas na ra men, kötülüklerin ve 
ac lar n varl n  inkâr edemez. nsan do al 
afetleri, hastal klar , zay  klar  görür ve insanlar 
aras ndaki ili kilerde var olan sorunlar  da 
(ça  ma, iddet, sava , yoksulluk, açl k ve 
adaletsizlik) farkeder. 

nsan kendi kendine u sorular  sorar:

Tüm bunlar neden böyledir? 

Kötülü ün kökeni nerededir?

Ac larla nas l ba a ç kabilirim? 

Neden hayat her zaman güzel de ildir?

lkel insan do a olaylar na ilahi olay olarak bakm  r

nsannereden geldi ini 
ve nereye gi   ini merak 

etmeye hep devam 
etmi  r
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D N KAVRAMINI BEL RLEME 

nsan n bu do aüstü inanc , onu 
tehlikelerin ve bilinmeyenlerin üstesinden 
gelmesine yard mc  olmu tur. Bu yüzden 
buna do aüstü inanç denir ve bunun 
hiçbir  ziksel (maddi) karakteri yoktur.  

Dindarl k ya am n önemli sorular -
na bir yan t olarak ortaya ç km  r. Ölüm-
den sonra ya am inanc , insanlar n ölüm-
le daha kolay yüzle melerine yard mc  ol-
mu tur. Ölüm bilinci insanda, kendi varl -

n n sonu olmamas  iste inin belirmesi-
ne neden olmu tur.  

Daha fazla ö ren: 

Her kültürde dini inanç ve 
geleneklerin var olup olmad n  
ara  r!

Ha  rla:

Dindarl k, insan n do aüstü bir varl a 
yücelik ve güç vermesi demek  r. 

Dü ünelim ve cevap verelim:

1. nsan geçmi te hangi sorularla kar la m  r?

2. nsan bu sorular  bugün kendine soruyor mudur?

3. Dinin ortaya ç kmas  için nedenler nelerdir?

Neden bu 
böyledir?
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D N KAVRAMINI BEL RLEME 

D N NED R?
Bu y l baz  önemli dünya dinleri ile tan aca z. 

Bu dinlerin, bar  ve adalet isteyen tüm insanlar  nas l 
ba layabilece ini görece iz. Din sözcü ü, ba layan iplik 
anlam na gelir. Kendi kendimize dinin ne zaman ve ne-
rede ortaya ç k  n  devaml  soruyoruz. Din insan ka-
dar eskidir. Din bugün farkl  formlarda dünyan n tüm 
toplumlar na ve kültürlerine yay lm  r. 

Din, a a daki sorularda oldu u gibi, haya  n bir-
çok s rlar n  aç klayan bir yol olabilir:

Dünya ve insan nas l yara  lm  r?

 Dünya neden yara  lm  r?

 Neden hayat ve ölüm vard r?

 nsanlar ölünce ne olur?

 Neden zd raplar vard r? 

 Do ada belirli olaylar (y ld r m, ya mur, rüzgar, 
sel, deprem vb. gibi) nas l meydana gelir? 

 yilik ve kötülük nereden meydana ç km  r? 

Bu sorulara yan t arayan insan, ya anmas  gere-
kenlere bir anlam verebilmek için inanmaya ba lam -
 r.

Din kavram  için ça r mlar!

Din kavram n  belirlemek için anahtar kavramlar  
bulmak!

Din kelimesi La  n dilinde 
religare sözünden gelir ve 
yeniden „ba lanmak“ de-
mek  r. Bütün dinlerin bir 
tanr s  vard r. Dinle ilgili üç 
grup teori vard r. Birincisi-
ne göre din, bir insan gru-
punun (genelde ik  darda 
olanlar n) gücünü hakl  ç -
karmak için bir bulu tur. 
kincisine göre, insan n bir 

temel özelli idir. Üçüncüsü 
ise, insan n ke fetme e ili-
midir veya do a güçleri ve 
kanunlar n  bilmemesidir. 

Din, bilim tara  ndan ortaya a  lan baz  sorular n 
cevab n  kendisinde içerir. 

Bunlar derin ve zor sorulard r.

Bu sorular n d nda, din ayn  zamanda insan n 
davran lar yla da ilgilenmektedir. Onun davran lar n  
de erlendirir ve adalete do ru yönlendirir. 
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D N KAVRAMINI BEL RLEME 

Din;  ziksel (gerçek) ve gerçeküstü (manevi) olmak üzere, iki dünyan n varl n  tan r. 

Din ruhani (manevi) dünyaya öncelik verir ve onu var olan her eyin temeli 
olarak sayar. 

 Örne in: nsan n üre   i ürünlerin nas l ki yara  c s  vard r, dine göre buna 
benzer bir ekilde ayn  öyle dünyan n ve insan n 
da yara  c s , yani Tanr s  vard r. 

 nsan bilincinin geli mesiyle, dini 
aç klamalar n yan s ra, bilimsel aç klamalar da 
olu mu tur. Bu bilimsel aç klamalar, dünyan n 
meydana gelmesi ve içindeki olaylar n olu mas na 
yan t olarak verilmi  r.

Din, dünyan n özünü do aüstüyle aç klayan bir dü ünce sistemi ve duygu 
toplam d r. nanç ve duygular dinin bir ayr lmaz parças d r. 

Daha fazla ö ren: 

Dinin ne oldu unu ke fetmek için küçük 
bir ara  rma projesi yap n z.

Ara  rma s ras nda internet, kitaplar, an-
siklopediler, dergilerden al n  lar kullan n.

nsan n yara  l  ile ilgili olan Darvin te-
orisini bulun, analiz edin ve dinle k -
yaslay n.

Ha  rla:

Din kavram :  nsan n baz  eylere anlam verebilmesi için, do aüstü güçlere 
inanmas  demek  r. Farkl  insanlar ve kültürler için din de farkl d r. Baz  dinler, büyük 
ölçüde insanlar n kültürlerinde vard r ve bunlar sadece din de il, bir kültürün 
manevi gelene ini de temsil ederler. 

              Dü ünelim ve cevap verelim: 

Din kavram  ne demek  r? 

Kendi sözlerinizle din kavram n  aç k-
lay n z. 

Dini ayinler ve adetlere ili kin örnek-
ler veriniz. 

Din insan n bir güvenlik ih  yac  
veya iyili in, do rulu un ve hakl l n 
kayna  olarak anla labilir. Ça da  ve 
modern insan n kültüründe dinin önemli 
bir yeri vard r. Dini ayinler, semboller 
ve dini merasimler, dinin ayr lmaz 
parçalar d r. Dini ayin (ibadet) kelimesini 
hiç duydunuz mu? 



13

D N KAVRAMINI BEL RLEME 

ÇOK TANRICILIK POL TE ZM  VE TEK TANRICILIK 
MONOTE ZM  KAVRAMLARININ BEL RLENMES

TANRI KAVRAMI

Tanr  (Allah) bir mükemmel, insanüstü ve do üstü bir varl k olarak aç klan r. Dindar 
olanlar Tanr ’n n evreni yara   na inan rlar. Baz  dinlerde Tanr ’ya insani nitelikler 
verilir. Di er dinlere göre, Tanr y   ziksel olarak hayal etmek imkans z ve yanl  r. 
Baz lar  Tanr ’n n iyi bir ey oldu u, di erleri ise Tanr ’n n iyili i insan n anlay ndan 
çok daha fazla oldu unu dü ünür.

Tanr ’n n varl yla ilgili insanlar aras nda farkl  dü ünceler ve inançlar vard r. 
Yan tlara göre, iki farkl  görü  vard r. Birinci görü , Tanr ’n n varl n  kabul etmez. Bu 
görü e tanr tan mazl k (ateizm) denir. Tanr ’n n varl na inanmayan insanlara ateist 
denir. Tanr ’n n varl na inananlara ise teist denilir. 

ÇOK TANRICILIK (POL TE ZM)

Birçok Tanr ’n n varl na olan inanca çok 
tanr c l k (politeizm) denir. Bu kavram, birçok 
anlam nda olan poli sözü ve tanr  anlam na 
gelen teo sözlerinden olu mu tur. Di er söz-
lerle, bu kavram birçok tanr lar anlam na gelir. 
Çok tanr c l k daha ziyade ayin ve dini törenleri 

Teizm – Tanr ’ya veya ilahlara olan 
inanç;

teizm - Tanr ’n n varl na inan-
mama (baz lar na göre din, davran  
kurallar d r).

olan eski pagan dinlerinin özelli idir. Bu gibi dinler An  k Yunanistan, Roma, M s r vb. 
devletlerde vard . Yunan ve Roma mitolojisinde oldu u gibi, baz  çok tanr l  dinlerde 
tanr lar insan yüzlü temsil edilmi lerdir. Baz  ba ka dinlerde de tanr  hayvan eklinde 
temsil edilmi  r. Onlar n i  haya   için önemli olan birer özel tanr lar  varm . Örne in: 
Athena - adalet tanr ças , Demeter – ilkbahar tanr ças , Afrodit – güzellik tanr ças , 
Hades – yeral   tanr s  vb. Bunlar eski Yunan kültürünün örneklerindendir. Slavlarda, 
iyisi olsun kötüsü olsun, bir sürü tanr  ve tanr sal karakterler ortaya ç km  r. Bunlar n 
aras nda tanr  Perun; y ld r m ve gökyüzünün hükümdar  olarak, topra n sulanmas  
için ya mur sal verirmi . Bir ba ka Slav tanr s  olan Veles; topra n, sular n ve yeral   
dünyas n n tanr s d r. Bu tanr y  Slavlar boynuzlu ve uzun sakall  bir büyük y lan olarak 
hayal etmi lerdiri. Eski M s rlar da çok tanr lara inan rlard . Onlar n yüce tanr lar  
Amon - Ra, güne  tanr s yd . 

 lkel çok tanr l  dinlerin putperestlik özellikleri vard r. Tanr lara için tap naklar, 
heykeller in a eder ve bu nesneleri bir tanr  olarak görür, onlara ibadet ederlerdi.

Slav Tanr s  Perun, gök hükümdar  ve 
im ek tanr s
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TEK TANRICILIK (MONOTE ZM)

Tek bir Tanr ’n n varl na inanan dinlere Tek 
tanr c  (monoteist) dinler denir. Monoteizm kavram  
iki kelimeden olu mu tur: mono = bir ya da tek; ve teo 
= tanr . Dilimizde bunun tecümesi tek tanr c l k olacak-
 r. Bu dinlere göre, dünyan n ve insan n yara  c s  tek 

bir tanr d r. Bu dinler Musevilik (Yahudilik), Hris  yan-
l k ve slâm’d r.
Tek tanr l  ve çok tanr l  dinlerin aras ndaki en önemli 
fark ahlak ya da e  k  r. yilik ve kötülük konular , tek 
tanr l  dinlerde görülen temel konulard r. Tek tanr l  
dinlerde, putlara inanma veya putperestlik inançlar 
reddedilir. 

 * mono = bir 
 * poli = çok 
 * teo = tanr  

tanr lar - ilkel dinlerde 
ilahlara veya ruhlara 
verilen ad 

Horus, Eski M s r tanr s

Bilgelik tanr ças  olan 
Athena’n n Roma heykeli

Daha fazla ö ren: 

Birkaç çok tanr l  din bul ve onlar için bir poster yap. 
Bugün hangi dinler daha yayg nd r (tek tanr l  dinler 
mi, çok tanr l  dinler mi)? Ara  r. Tek tanr l  dinlerin 
ortaya ç kmas ndan önce ya ad m z bu bölgede 
var olan inançlar hakk nda daha fazla bilgi edinin.

Dü ünelim ve tar  al m:

Tek tanr c l k ve çok tanr c l k aras nda bir 
kar la  rma yap n z!

Aralar ndaki farklar nelerdir? 

Bugün çok tanr lara inanan insanlar var m d r? 

Çok tanr l  dinlerden bir tanr  seçerek, onun 
hakk nda yaz  yaz n z!

Ö retmeninizden çok tanr l  dinlerden bir tanr  ya 
da tanr ça hakk nda daha çok bilgi vermesini rica 
ediniz!

Ha  rla:

Politeizm - çok tanr c l k; birçok tanr n n varl n  
kabul etme ve onlar  sayma. 

Monoteizm - tek tanr c l k; bir Tanr ’n n varl n  
kabul etme. 

çok tanr c  dinler (birçok 
tanr n n varl na 
inanma)

tek tanr c  dinler (tek bir 
Tanr ’n n varl na 
inanma)
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lkel insan 

LK D N  NANÇLAR NE ZAMAN VE NEREDE MEYDANA 
GELM T R? 

Hadi birlikte dinin ne zaman ve nerede belirdi ini ö renelim... 
Uzun zaman önce insanlar do aüstü varl klara ve olaylara inan yordu. Do aüstü 

varl klara ve olaylara olan inançlar tarih öncesi dönemde, daha do rusu insan n mey-
dana gelmesinden i  baren görülmü tür. Ba lang çta insan bir avc yd . nsan bu do a-
üstü güçlerin av s ras nda ona yard mc  olaca na inan yordu. Bunun en iyi örne ini, 
ma ara duvarlar nda çizilen hayvan ve av sahnelerinde görebiliriz. Ma ara duvarlar n-
da çizilenlerde av ile ilgili sahneler, av takli   s ras nda insanlar n dans ve ark  söyleme 
sahneleri gösterilmi  r. 

spanya da bulunan Altamira ma aras ndan resimler 

Eski ve yeni paleoli  k (ta  devri) döneminde din 
Dini inançlar n kökenini bilimler ilkel kültürlerde aramaktad r. Bu ilkel kültürler 

tarih öncesi, vah i ve medeniyetsiz, yaz s  olmayan kültürler, vb. olarak da adland r l r.
 

lk dini inançlar ne zaman ve nerede belirdi sorusuna tam olarak cevap vereme-
yiz. Uzak tarihten kalan çe itli kal n  lara dayanarak dinin uzun bir geçmi e sahip 
oldu unu söyleyebiliriz. nsan tarihi kadar din de vard r. 
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Tarih öncesi, insanl n yaz y  bilmedi i döneme denir. Tarih öncesinde inançlar, 
mitler veya dini ayinlerin hiçbir kay   yoktur. Eski dünyada okuma - yazma dönemi 
yakla k MÖ 3000 y l nda ba lad  ve bununla birlikte büyük an  k (eski) uygarl klar n 
dönemi de ba lam  oldu. Nesnelerle veya kurbanl k hediyelerle birlikte bulunan 
mezarlar n çok büyük önemi vard r. Bu tarih öncesi bulu lar ilkel insanda dinlerin var 
oldu unu göstermektedir. 

nsan haya  a kalmak için hayvanlar  
avlarken, do a güçlerine olan ba l l  azd , 
çünkü av n ba ar s  onun gücüne ve bece-
risine ba l yd . lkel avc lar hayvanlar n in-
sanlara benzedi i, ancak do aüstü güçle-
re sahip oldu unu dü ünürlerdi. lkel avc -
lar n inançlar na göre, insan öldükten son-
ra hayvana dönü ebilir veya bunun tersi ve 
ölülerin ruhu hayvanlara ta nabilirdi. Bun-
lar ölümden sonra hayata (ahiret) inan r-
lard .

lkel insan n dini haya  n n var oldu unu çok say da mezarlar ve tap naklar gös-
termektedir. nsanlar n gömülme töreni ve ayin gösterisi u inanc  gösterir: insanlar 
ölümle gerçekten de ölmezler ve ba ka bir dünyaya ta n rlar. Bu onlar n ölümsüzlük 
inanc n  gösterir. O dönemde insanlar n tap  klar  birçok putlar bugün elimize geçmi -
 r. Örne in: bereket tanr ças n  gösteren kad n heykeli ve berek sembolü olan insan 

maskeli bo a. Daha sonra topra  i letmeye ba lad klar nda, insanlar güne  ve ya -
mur tanr lar na tapmaya ba lam lard r. O dönemde insanlar n haya  a kalmas  topra-

n verimlili ine, bitkilerin ye  mesine ve olgunla mas na ba l yd . 

Daha fazla ö ren: 

Dinler ya da eski yerlilerin manevi gelenekleri 
hakk nda küçük bir ara  rma yap n z.

Talimatlar: Duydu unuz ya da daha fazla bilgi 
edinmek istedi iniz ve bilmedi iniz bir din veya 
manevi gelenek seçiniz ve ara  r n z. 

Di er ö renciler önünde yap  n z ara  rmay  
okuyun ya da arkada lar n zla yazd klar n z  
de i  rin. Böylece onlar n da bu konuda yazm  
olduklar  bilgileri ö renebilirsiniz. 

Dü ünelim ve cevap 
verelim : 

lk dini inançlar ne zaman 
belirmi  r?

Tarih öncesi dönem, hangi 
dönemdir?

lkel insan n inançlar  
hakk nda bilgileri nereden 
elde ederiz?

lkel dinler - birçok 
kabile halk n n dinleridir.

lkel mezarl k görüntüsü 
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NSAN  DO A  DO A GÜÇLER  

Din neden ortaya ç km  r?

Binlerce y l önce insan ma arada 
ya ard  ve ate in ne oldu unu bilmiyor-
du. Günün birinde y ld r m n bir a aca 
çarpmas  s ras nda insanlar korkmu  ve 
u soruyu ortaya koymu lar: „Böyle bir 

y ld r m  gönderebilen güç kim, ne olabi-
lir“? Bizden çok daha güçlü olan bir var-
l k olmas  gerekir! Mutlaka bu tanr  olma-
l d r, çünkü sadece o „dünyaya yang n ok-
lar n “ gönderebilir. Ondan çok korkuyor-
lard  ve merhame  ni kazanmak için ona 
kurban veriyorlard . 

Bu inançlar için önemli olan, bilginin, bilimlerin ve bugünkü teknolojinin 
yard m  olmadan, ilkel insanlar n ya ad  o ko ullar  anlamak  r. Bu toplumlarda 
insanlar n do a hakk nda bilgileri çok az olmas na ra men, bunlar  aç klamak 
zorunda kalm . Bizim ilk görevimiz, insan n do a hakk nda nas l dü ündü ünü 
görmek  r. lkel insanlar için do a neyi temsil ederdi? 

nsan do ada sürekli meydana 
gelen yeni ekilleri görüyormu . nsan 
s k s k güvensiz, s k n  l  ve korku içinde 
bo ulmu  olmas na ra men, hayretler 
içinde do ada beliren ve kaybolan 
de i ik formlara ve ekillere hayranl kla 
bak yormu . Y ld r mdan korkar, 
gökyüzünün geceleri parlak olmas ndan 
dolay  a k nl k içinde kal r, do al 
güzelliklere de hayranl k duyarm .

Uzak geçmi te insan besinini 
av yoluyla sa lard . Yabani hayvanlar 
onlar n haya   için gerekliydi. Onlar 
güçlü ve tehlikeliydi. nsanlar bu yüzden, 
onlar n içinde güçlü bir Tanr ’n n var 
oldu unu dü ünüyorlard . Baz  milletler 
güne , ay ve y ld zlara ibadet ederlerdi. 
Ayn  zamanda ya mur tanr s n , sava  
tanr s n , çobanlar tanr s n  vb. farkl  
tanr lar  kutlarlard . 
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Dü ün ve tar  !

1. lkel ça larda insanlar tanr y  nerede aram lard r?
2. lkel insan n inançlar ndan olan bir sahne çiz ve bunu aç kla!
3. nançlar ve din, insan n bilgisizli inden ve sonsuz bir hayat 

arzusundan kaynaklanarak meydana gelmi  olabilir mi? Bununla 
ilgili kendi tutumunu aç kla. 

Daha fazla ö ren: 

nterne  en veya bir kitaptan an  k 

Makedonlarda güne  kültü ve Üsküp - 

Gov rlevo’da bulunan büyük, ana tanriçe 

hakk nda bilgiler bulmaya çal .

Birçok kabilenin insanlar  do aya ba l  bir ya am sürdürdüklerinde onun gizem-
li gücünü hissediyorlard . F r  na, açl k, hastal k, deprem gibi do a olaylar kötü güçler 
olarak kabul edilirdi. Bu güçlerin arkas nda ruhlar n gizlendi ini dü ünüyorlard . Do-

al olaylar için aç klama yapamayan ve nedenlerini anlamakta zorluk çeken insan kor-
ku ve çaresizlik hissine kap lm  . nsan onlardan gelen sonuçlar  tahmin etmeyi bil-
miyordu. Bu gibi durumlarda insanlar kendilerini çaresiz, yaln z, kayg l  hisseder ve on-
larla zor ba a ç kabilirdi  
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Hangi dinden olursan z olun, hepimiz ayn y z 

Farkl  dillerde konu an, farkl  dini ba l l klar  olan ve farkl  adetleri içeren 
birçok farkl  halklar vard r. Dünya çe i   renklerden olu an bir çiçek  r. Çiçe in 
her yapra  dünyan n bir kültürünü temsil eder. Dünyan n farkl  ülkelerinde farkl  
insanlar ya amaktad r. Ayn  bir ülkede farkl  dini inançlar  olan farkl  milletler 
ya amaktad r. Bu farklara ra men onlar birbiriyle geçinir ve anlay  içinde ya arlar.  

Farkl y z

Etra  m za (ailemize, okulumuza, mahallemize...) bakarsak, ne kadar farkl  
oldu umuzu görece iz. Farklar ten rengimizde, göz rengimizde, boy ve kilomuzda 
olabilir. Dahas , ya  fark m z ve farkl  görünü ümüz de vard r. Farkl  farkl  görü lere ve 
dü üncelere sahibiz. nan yoruz veya inanm yoruz. Bunlara ra men, birlikte olmaktan 
mutluyuz. Birbirimiz olmadan yapamay z. Hepimizin sayg ya ve anlay a ih  yac m z 
vard r. Ba kalar na kar  da sayg l  olmam z ve anlamam z gerekir. Bunu ba arabilmemiz 
için kar l kl  iyi ili ki kurallar na sayg l  olmam z gerekir.

u terimlerin bize neyi an msa   n  bir görelim: 

          sayg /sayg s zl k                              adil/adaletsiz 

Hepimiz kendimizi iyi hissetmek is  yoruz. Bu yüzden dolay , insanlar araras  
iyi ili kilerin baz  önemli kurallar na uymal y z. 

Bu birkaç kuralla insanlar ararasi iyi ili kileri ve s n  n zda iyi bir çal may  
sa layabilirsiniz. 

1. Farkl  dinden olmas na ra men, ona sayg  göster; 
2. Biri konu urken, onu dikkatle dinle;
3. Kendi dü üncelerini sonuna kadar dile ge  rebilmesine izin ver;
4. Dedikodu yapma;
5. Ba kalar n n eksiklikleriyle dalga geçme;
6. Kendine güven;
7. Ba kas n n ba ar s na da sevin;
8. yi bir arkada  ve dost ol ve yard ma muhtaç olana yard m et; 

AYIRIM YER NE,  B RL  VE BA LANMA 

Farkl y z, fakat birbirimize çok ba l y z 
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Ha  rla:

nsanlar aras  iyi ili kiler için  
kurallara sayg l  olmak ön ko uldur! 

Daha fazla ö ren: 

Ülkemizde ya ayan birçok farkl  insan 
hakk nda gazetelerden resimler bu-
larak, onlar  kes. Onlar aras nda nas l 
farklar ve benzerlikler görebiliyorsun? 
Kes  in foto ra  ardan „farkl l klar bir 
hazinedir “ konulu bir kolaj yap. 

Dü ün ve cevap ver:

1. Milletler aras nda bar  
oldu u durumda, dünyan n nas l 
görünece ini bir dü ünün ve bununla 
ilgili konu un. 

2. O zaman insanlar neler hissederdi?

3. Her dine sayg  göstermek, insanlar 
aras nda daha çok bar  ge  rir mi? 

4. Dinin ça  malara neden oldu una 
örnekler veriniz ve bu konuyla ilgili 
konu ma yürütünüz. 

5. Dini ça  malar  önlemek için neleri 
bilmemiz gerekir?

6. yi davrand n z bir durumu bulup, 
bu pozi  f örne inizi ailenize anla  n z.  

9. Samimi arkada  ol;
10. Söylemek istedi in bir ey varsa 

elini kald r, özgürce ve samimi konu . 

Dinleri ö renirken aralar ndaki fark-
lardan ba ka, aralar ndaki benzerlikleri de 
ay rt edece iz. Dini haya  m z n uygulan-
mas nda odu u gibi, tek tanr l  olan din-
lerle gerçek kar l kl  i  birli i için çabal -
yoruz.  birli i, kendi dini inançlar m z-
dan vazgeçmek anlam na gelmez. Birbiri-
mizi tan mak ve birbirimize sayg  göster-
mek, kendi dinimizi daha iyi tan mam za 
ve inançlar m za uygun ya amam za yar-
d mc  olur. Her din; rk, inanç, sosyal statü 
yüzünden yap lan sayg s zl  k nar. Tarihte 
birçok örnekten insanlar n her zaman ba -
kalar na kar  ho görülü davranmad  ve 
kutsal kitaplar n kurallar na göre ya ama-
d n  görüyoruz. Ho görü için mücadele, 
kar l kl  i  birli i ve dayan mada birle mi  
olmam z gerekmektedir. 

„Zamanda küçük bir ad m“ 
konulu bir yaz  yaz n z. 
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NSANLIK

nsanlar birlik içindedir

Haya  a bizler, birçok farkl  topluluklar görürüz. 
Biz de bir toplulu uz. Biz bu topluluktan ne bekleriz 
ve herkesin kendini kabul edilmi  olarak hissetmesi 
için biz neler yapmaya haz r z? Yard ma ih  yac m z 
oldu unda veya birileri bizden yard m bekledi inde, 
birbirimize destek olmam z en önemlisidir.

Herhangi bir eyin iyi veya kötü oldu unu biz 
nereden biliyoruz? Mutlu ve memnun insan na-
s l olunur? Bunlar  elde etmek için neler yapmal -
y z? Benim mutlulu um, iyili im nerededir? Gördü-

ümüz gibi, dünyan n tüm insanlar  kendi ya am ve 
zevklerini farkl  ekilde giderirler. Demek ki insanlar 
iyi olan eylere, zevk, mutluluk ve tatmin veren ey-
lere önem vermelidir. Yanl  dü ünceler bizleri kötü 
yollara götürür. Böylece insanlar dü ünerek, kendi-
sinin uyaca  ahlaki de erler ve kurallar sistemi ya-
ra  r. 

Parlak dü ünceler

** nsanlar  adaletsizlikten 
koruyun.

Çiçeron

**Haya   tek varl k olarak 
takdir ediyorum.

Seneka

** Bir kötülükten ba ka 
kötülük do ar. 

La  n atasözü 

** Ba kas n n u rad  
zarar seni sevindirmesin. 

La  n atasözü 

 Adil ve güzel davran  sadece ça da  toplumun 
ürünü de ildir. Tarihin, insanlar n adalet konusun-
da yüzlerce y l önceden dü ündü ünü gösteriyor. Bu-
nun ba lang c , insan n ve topluluklar n manevi tara  n  
vurgulayan tüm dünya dinlerinde görülmü tür.  
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Kötülük, kabul edilemez olarak reddedilen eydir. yilik bunun tam tersidir. Ahlak ne de-
mek  r? Ahlak, toplum ve toplum içindeki bireyler için neyin iyi, neyin de kötü oldu u 
konusunda yön verir. Ahlak kurallar ; yaz l  kanunlar ve yaz lm  ya da yaz lmam  adet-
ler eklinde olabilir. Böylece ki iler aras  ili kiler düzenlenir. Ahlak kurallar  farkl  za-
manlarda ve kültürlerde farkl  olabilir.

Daha fazla ö ren:

yilikle ilgili baz  dü ünceler ve atasözleri bul. Bununla ilgili kendi mesaj n  yaz! 

Ha  rla:

Ahlak - bir toplulu un ya am  içinde 
kabul edilen yaz lmam  kurallar n, 
geleneklerin, al kanl klar n ve norm-
lar n toplam d r. Ahlak, insan eylemi-
nin nas l olmas  gerek  ini belirler-
ken, topluluk üyeleri bu uygun ilkele-
ri kabul eder ve böylece insanlar aras  
ili kileri düzenlerler.

1. yi insanlar aras  ili kiler için hangi 
kural  vurgulayacaks n?

2. yi davran  örnekleri ver!

3. Ahlaki olan bir durumu anlat!

4. S n  n zda bir sorun için 
tar  man n yap lmas n  önerin. 
Bundan sonra bu sorunu bar  
içinde çözmeyi deneyin.

Dü ün ve cevapla: 

nsanlar iyili e do ru 
hede  enmeli 
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D N VE ET K 

E  kte uyulmas  gereken kurallar  görebiliriz. E  k, insan  kurtarmak için belli ilke-
leri, ahlaki kurallar  ve bunlara uymay  gösterir. Din tarihi, dinin her zaman böyle e  k 
fonksiyonunun var olmad n  göstermektedir. lkel kutsal varl k, ayn  zamanda iyili i 
temsil etmez, tam aksine, önünde korkulacak bir eyi temsil ederdi. Roma ve Yunan 
mitolojisinde tanr lar kesinlikle iyi (mükemmel) de ildiler ve insan gibi hatalar , zay f-
l klar  (k skançl k, küçümseme vb.) vard . Çok sonralar  tek tanr l  dinlerde, tanr  mut-
lak iyili i temsil ederdi. Tanr , iyili i ödülendiren ve kötülü ü cezaland ran bir ahlak 
yarg c  olarak dü ünülmü tür.

 leriki sayfalarda ele alaca m z Tanr ’n n On emri, yaz lan ilk ah-
lak yasalar d r ve kurallar ile normlar eklinde özgürlü ün temelidir. Bunlar 
Filis  n’de, Sina Da ’nda usa’ya tebli  edilmi  r. Din ve ahlak birbirini kar l kl  

Dünya tarihinde dinin önemi çok büyüktür. Bu önemin büyüklü ü konusunda 
çok farkl  görü ler olsa da, üphesiz bu vard r. Her mille  n tarihinde din, mille  n 
kendini geli  rdi i temel ve ilk manevi de erdir. Ba ka bir deyi le, dünyada dini 
olmayan ulus veya uygarl k yoktur. Bu, en ilkel kabilelerden günümüzün toplumlar na 
kadar geçerlidir. 

yili ve kötülük ö re  si olarak e  k, insan ya am n n en gerekli ve en önemli 
parças d r. 

E  k, insan  hayata yönlendiren her dinin çekirde idir. Dahas , insana nas l dav-
ranmas n , kendini de erli, önemli hissetmesini, nas l seçim yapmas n  ve bununla 
daha iyiye do ru de i ebilmesini ö re  r. 
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tamamlarlar. nsan öncelikle ahlaki bir 
varl k olarak do al iç güdülerin üzerindedir. 
Ahlak, Hris  yanlar n haya  nda merkezi 
yeri tutar. Hris  yan ahlak n n kayna n  
Eski Ahit (Ahd-i A  k, Tevrat) ve Yeni Ahid 
(Ahd-i Cedit, ncil) olu turur. Eski Ahit’ten 
Tanr ’n n On Emri kabul edilmi  r. Kuran-  
Kerim’de de temel e  k ilke udur: iyilik 
yap n z, kötülükten kaç n n.

Daha fazla ö ren: 

Al  n kural farkl  ekillerde hemen hemen tüm dinlerde vard r. 
Bunlardan baz lar  öyle:
-Konfüçyus dininde:
Sana yap lmas n  istemedi in eyi hiçbir zaman ba kalar na yapma. 
- slâm’da: 
Kendisini sevdi i kadar yak n n  da sevmeyen, dindar de ildir.  
-Budizm’de:
Ölümcül oldu unu ke fe   iniz ekilde ba kalar na zarar vermeyin. 
-Hinduizm’de: 
Di erlerinde ac  yaratacak hiçbir ey yapmay n.
-Yahudilik’te (Musevilik’te):
Kötü olan eyi ba kalar na yapma.
-Hris  yanl k’ta:
Sana davran lmas n  istemedi in ekilde di erlerine davranma.

Ha  rla :

Din, içinde e  i de kapsamaktad r. 

E  k, iyilik ve kötülük konular n  kapsa-
yan bir dü ünce eklidir. E  in göre-
vi gerçek de erleri göstermesidir. Her 
zaman do ruyu aramak ve söylemek 
için adil ve yard mc  ol. 

Yalan ve gerçek aras ndaki fark nedir?

Baz  insanlar neden yalan söylerler? 
Ahlak nedir?

Dünya insanlar na dinin arac l yla 
yard m edilebilir mi, dü ünün? 

Dü ün ve cevap ver: 
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KONU 2.  LK D N  NANÇLAR 

• Animizm

• Totemizm

• Özel yasaklar sistemi - tabu

• Masal

• Efsaneler nedir?

• Mitolojik yara  klar

• Büyü

• Büyü, din, bilim 
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AN M ZM    

nsanlar n çok eskiden do aüstü güçlere ve 
olaylara inand n  sizlere önceden anlatm  k. 

lkel insan n inançlardan en yayg n olan  
manevi kuvvetlerin ve ruh varl na inanmak  . 
Böyle inançlardan kalan bir ba  l inanc na örnek 
udur.

Tahtaya vurmak

Ülkemizde en çok görünen bir ba  l inanç  r. 
Baz  insanlar her zaman iyi bir ey anla   klar  ya da 
kendilerine iyi bir ey geldi inde tahtaya vururlar ve 
„kötülük duymas n diye, tahtaya vuray m“ derler. 

 Bu, eski bir inançtan kaynaklan r. Bu inanca göre, tanr lar a açlarda ve ormanlarda 
ya ard . E er bir kimse bu tanr lara gi   i ve onlardan bir iste inin yerine ge  rilmesi 
için dua e   inde, ilk önce a ac n kabu unu dokunmas  gerekiyordu. E er bu istek 
daha sonra gerçekle  yse, yine o a aca vurmak için gidilirdi. Bu mesaj asl nda tanr ya, 
iste inin yerine geldi i ve dolay s yla ona (tanr ya) te ekkür edildi iydi. Ayn  zamanda, 
ba ka bir inanca göre, a açlar n etra  nda insan mutlulu unu k skanan ruhlar varm . 
Tahtaya vurman n bir di er anlam  da bu k skanç ruhlar n, iste in gerçekle  ini 
duymamalar  için, „kulaklar n  ç nlatma“d r.

Ruhun insandan, hayvanlardan ve 
bitkilerden ayr  ya ayabilir olmas , onlarla 
birle ebilmesi ve ayr labilmesi inanc na 
animizm (canl c l k) denir. Bu inanç ilkel 
insanda en yayg n olan yd .

Animiz min dini bir inanç olarak 
önemi, insan n do ada var olan tüm 
olaylar n, nesnelerin, varl klar n sonsuza 
dek var olduklar na inanmas ndad r. Bu 
inanca göre, onlar yok olmaz, ölmez, 
sadece insandan gizlenirlerdi.

En eski ekliyle animizm, ruhlara inanmak demek  . lkel insan n inan-
c na göre dünya bu ruhlarla doluydu. lkel insan onlar  daha çok suda yüzü-
nün yans mas nda, belirli olmayan seslerde, gökyüzünde görünen gökku a-

nda vb. görebilirdi. lkel insana göre onlar  ziksel de ildir, onlar dokunul-
maz, her zaman insanlar n yan nda olur ve ya amlar na etki yapanlard . Ruhla-
r  do an n bir parças  olarak görürlerdi, onlar n dokunulmaz olduklar n  ve ta ta,

Grönland’dan kötü ruh 

Eski animizmden kal n  lar 
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a açta veya herhangi bir nesnede ya abildiklerini dü ünüyorlard . Ruhlar n dünyas  
gözle görünmeyen bir dünyayd . Zamanla bu görünmeyen dünya gizemli bir kuvvete 
(güç) dönü erek iyi ve kötü olan ruhlara ayr lm . nsanlara faydas  olan ruhlar  (güne , 
ya mur) iyi ruhlar, onlara zarar (gök gürültüsü, seller, dolu ) eden ruhlar  kötü ruhlar 
olarak sayarlard . 

1 Örnek

Güne in ruhu gizlenmeye ba lad  andan i  baren onun yerine bulutun ruhu 
belirir, ayn  zamanda ya murun da ruhu ortaya ç kard .

Daha fazla ö ren:

Vevçani karnaval  hakk nda bir ara  rma yap. Vevçani’de düzenlenen karnaval n 
kökleri benzer inançlardan türemi  olabilir mi? Bugün animizm ya yor mudur, ne 
dü ünüyorsunuz? 

Ha  rla:

Ruh insanlardan, hayvanlardan, 
bitkilerden ayr  kendi ba na 
ya ayabilen, daha do rusu onlarla 
yeniden birle ebilen ve ayr labilendir. 
Bu inanca animizm denir.

1. Animizm nas l bir inanç  r?

2. Animizm ile ilgili herhangi bir 
inanç bilir misin?

3. Casper çizgi  lmini anlat ve 
bununla ilgili s n  n zla ve 
ö retmeninizle konu !

4. Hangi ruhlar iyi, hangileri kötü ruh 
say l rm ? 

Dü ün ve cevap ver:

2 Örnek 

Kar n ruhu gizlenmeye (di er 
kelimelerle kar erimeye) ba lad  
zaman, çiçeklerin ruhu ortaya ç kard . 
Onlar n inançlar na göre, bahar n ruhu 
belirince k n ruhu gizlenirdi.

Ruhun ba ms z olarak ya amas  
inanc  animizm inanc n n daha geli mi  
düzeyidir. lkel insan n dü üncesine göre 
çe itli  zyolojik olaylar n  (rüya, ölüm, 
son nefes) özel ruhlar yöne  yordu ve insan n haya   bu ruhlara ba l yd . Bunlara göre 
ruh di er insanlara, hayvanlara, bitkilere ve nesnelere ta nabilirdi. nanca göre ruh 
vücudun ikizi oldu u için ona hayat verendir.  

Bugün biz biliyoruz ki güne , gök gürültüsü sadece do al olaylard r...
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TOTEM ZM

Hadi insanlar n kendi besinini av ile sa lad klar  
uzak ge mi e gidelim. lkel insanlar vah i hayvanlar n 
içinde birer güçlü tanr n n var oldu unu dü ünürlerdi. 
Bir tanr  çizmek istediklerinde, onu bir hayvan 
eklinde gösterirlerdi. Bugün bile baz  ma aralarda bu 

tür hayvanlar n resim ve çizimlerini görebiliriz. Tam 
bu resimler ve çizimler bizlere insanlar n ne kadar 
dindar olduklar n  gösterir. Belirli insan gruplar n 
kökeni bir hayvan soyundan (akrabal k ba ) oldu unu 
dü ünenler vard . Bazen da insanlar n kökeni bitkiye 
veya bir nesneye ba l  oldu una inananlar olmu . lkel 
insan kendisinin kendi toteminden kaynakland n  
dü ünürdü. Bu yüzden ona kar  özel bir davran  
vard . Totem onun için kutsald  ve onu öldürmesi 
veya yemesi yasak  . Do ada onun korunmas na ve 
bak m na dikkat ederdi. nsan, totemin ona yard m 
e   ine inand  için ona törenler yapar ve dua 
ederdi. Totem öldürüldü ü takdirde, kabilede büyük 
bir felake  n ya anaca na inan rlard . Bu inanca 
totemizm denir. Totem kelimesi Kuzey Amerika 
k z lderililerin dilinden gelmektedir ve akrabal k (ata) 
anlam ndad r. Totemin seçimi, grubun haya  a geçiminiK z lderili kabilesinde totem.

Kuzeyba   k y lar nda dans 
törenlerinde (ayinlerde) ta nan 
Kuzey Amerika boz ay s  maskesi
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nas l sa lad na ba l yd . Bal kç l kla u ra-
anlar için totemi bal klar veya suda ya ayan 

di er hayvanlar (  msah, deniz ku u) temsil 
ederdi.  

Bu toplumlarda kabileler birbirinden 
totemlerine göre farklan rlard . Bu yüzden 
aslan kabilesi, kanguru kabilesi, bo a kabile-
si, ahin kabilesi, elma kabilesi, güne  kabile-
si vb. vard . Bununla, kendi kabileleri için bi-
linçlenirlerdi ve verim sa lan rd . 

Kanguru totemine ba l  olan grup üye-
si, grupta di erleri gibi, kendisini kanguru 
olarak kabul ederdi. 

Totem gruplar , insanlar  yerli ve ya-
banc  olarak ay r rlard . Totemizmde, davra-
n larda ve ile  imde belirli k s tlamalar var-
d . Örnek olarak: ayn  totem grubundan olan 
bir erkek ve bir kad n aralar nda evlenemez-
di. Onlar birbirleri için tabuydu.

Bu inançlar n ço unu günümüzde de 
görebiliriz. Biz bugün totemizmin belirli de-
lillerini de i ik örneklerde buluruz. Örne in: 
bugün pek çok mille  n kendi bayraklar nda 

Daha fazla ö ren: 

• Kilden bir totem yap
• K z lderililerde totem olan 

nesneleri ara  r.

Ha  rla :

Totemizm inanc , bir insan grubunun 
bir hayvandan , bitkiden veya nesne-
den geldi ini (akraba oldu unu) ka-
bul eden inanç  r. 

Totem nedir? Totem nas l seçilirdi? 

Binlerce y l önce insanlar n nelere 
inand klar n  k saca aç kla. 

Kabilenin yasaklad  baz  olaylar n 
analizini yap?

Bir nesnenin gücüne inanan ça da  
insan hakk nda kendi görü lerini belirt. 

Dü ün ve cevapla : 

veya armalar nda bir hayvan ya da nesne resmi vard r. Bunlar bir mille  n özelli ini 
ve var olu unu simgeler. Günümüzde birkaç devle  n bayra nda (Arnavutluk, S rbis-
tan ve Karada ) kartal resmi vard r. Bugün ngilizlerin armas nda ejderha resmi vard r. 
Frans zlar n armas nda horoz resmi vard r. Eski Makedonlar n armas nda arslan resmi 
vard r. Eski Romal lar n da di i kurta kar  özel ilgileri vard .

 nesnesi
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Daha fazla ö ren:

Günümüzde mevcut olan k s tlamalar 
hakk nda kitaplardan, ansiklopediler-
den, ebeveyninizden bilgi topla. Gü-
nümüzde konu ulmas  yasak olan ko-
nular var m d r?

1. Tabu kelimesi nedir?
2. Bu kelime nereden gelmi  r?
3. Totemizimde tabu olarak neler 

kabul edildi?
4. Tabu ihlal edilince bunun 

sonuçlar  nelerdi? 

Dü ün ve cevap ver: 

ÖZEL YASAKLAR S STEM   TABU

Tabu kelimesini hiç duydunuz mu? 
Bu ne demek  r? Tabu kelimesini James 
Cook, güney denizler gezisinden sonra 
1777 y lnda ngiltere’ye ge  rmi  r. En 
eski tabulardan biri, kabile içinde akraba 
evlilikleriydi. Bugün bu söz, dokunulma-
s  veya konu ulmas  yasak olan ey anla-
m na gelir. 

Tabu kelimesi Polinezya’da belirdi. 
Polinezya dilinden tabu kelimesi tercü-
me edildi inde yasak veya dokunulmaz 
anlam na gelir. 

lkel insanlarda tabu sözü, bir hay-
van n, bir bitkinin, bir nesnenin konu 
edilmesinin, öldürülmesinin, yenilmesi-
nin, konu ulmas n n yasak oldu unu bil-
dirirdi. Totem en çok bir tabuyu temsil 
eder. nsanlar n ya am na olumsuz etki 
yapan olaylar n da tabu özelli i vard r. 

Tabuyu ihlal etmek, büyük hata sa-
y l rd . Bunlar, günümüzde kanuna ayk r  
bir davran a ceza verme seviyesindeydi 
ve çok beraberinde a r cezalar ge  rirdi. 

Polinezya’da yasaklar sistemi ha-
ya  n tüm alanlar n  kapsard . Ça da  

toplumlarda ahlak, din ve hukuk bugün 
neyi temsil ederse, tabu da öyle ilkel top-
lumlarda ili kilerin düzenlenmesi için ya-
rayan tek ekildi. Tabu veya yasaklar sis-
temi ile esasta grupta üyelerin neler ya-
pabilir ve neler yapamaz (besin, ili kiler, 
belirli günlerde çal mak vb.) konusunda 
düzen sa lard . 

Yasak
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MASAL

Bir varm  bir yokmu . Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir krall kta...

Periler, prensesler, prensler ya da sihirli lambalardan nerede bahsedilir?

Masal, perilerle veya di er do aüstü varl klarla (insanlara kar  bazen iyi, bazen 
kötü davrananlar) ilgili olan olaylar  anla  r. Örnek olarak verilen cüceler, cinler, 
sirenler, cad lar, vs. genelde insanlardan çok daha küçük olarak verilmi  r. Bazan 
masallar n konular  çocuklar n, gençlerin ve di erlerinin ya ad  do aüstü olaylar  
da içerir. Masallar gibi, efsaneler de do aüstü güçlerle ilgili konular  kapsamaktad r. 
Efsanelere k yasen masallar belirsiz bir zaman ve mekân içinde gerçekle irler (örne in 
„bir zamanlar bir krall kta“...vb). Masallarda karakterler yoktur. Onlar n e lence rölleri 
ve her zaman ö üt verici mesajlar  vard r. 

Masallar daha çok çocuklar n dikka  ni çeker. Çocuklar masal n içindeki 
karakterleri kolay anlayabilirler. 

Masal, sözlü gelene in etkisi al  nda olu mu tur. Masalarda her zaman iyilik 
ve kötülük aras nda ça  ma vard r ve genelde sonlar  mutludur. Dünyada her 
kültürün ve co ra   bölgenin kendi halk masallar  vard r, fakat bunlar n mo   eri 
birçok kültürlerde tekrarlan r. Masalda insan n sevgi, cesaret, iyilik gibi duygular  
iç içe gelmektedir.



33

LK D N  NANÇLAR

 Sözlü masal gelene i, yaz lan 
masal gelene inden çok daha eskidir. 
Masallar yaz lmak yerine, sözlü bir 
ekilde nesilden nesile anla  lm  r. 

En eski yaz l  masal örneklerini, eski 
M s r’da görmekteyiz. Farkl  kültürlerde 
bulunan masallar n çok benzer 
karakterleri, mo   eri ve olaylar  vard r.

 Hans Chris  an Andersen 
ünlü masal yazar d r. 1805 y l nda 
Danimarka’da do mu tur. Onun en 
tan nm  masallar  „Küçük Deniz K z  “, 
„Pale ka“ ve „ rm z  Ayakkab lar“d r.

Jacob ve Wilhelm Grimm 
karde ler Almanya’da do du. Bunlar en 
ünlü masal yazarlar  aras nda yer al rlar. 
Grimm karde lerin masallar  aras nda 
„Sindirella“ ve „ Kurba a Prens“ gibi 
ünlü masallar bulunur. 

Daha fazla ö ren:

Bir masal içinde duygularla ilgili ya a-
d n bir deneyimini anlat. 

Unutma:

Masallar, gerçek ve gerçeküstü varl k-
lar  anlatan hikâyelerdir. 

1. Masallar hakk nda konu un. Bunlar insanlar  tan mam za yard mc  olabilir 
mi? 

2. Masal nedir?

3. Bir masal  çizgi roman eklinde anla  n z. Olaylar  kendi s ras yla gösterin. 

4. Masal veya efsane hakk nda poster yap n z.

Dü ünelim ve tar  al m:

„ urba a Prens “ 
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EFSANELER M TLER  NELERD R?

imdi bunu bize „Yüzüklerin 
Efendisi“nden Smeagol aç klayacak. 

Efsane dünyan n nas l çal  n  
anlatmaya çal an hikâyedir. Bunlar 
uzak geçmi te yerle  rilmi  r. nsanlar 
devaml  u sorular n cevab n  bulmaya 
çal  : „Dünyam z nas l olu tu?“, veya 
„Y ld r mlar neden vard r?“. Efsanlerden 
baz lar  bu sorulara cevap verir.

Efsane bir anla  m arac  olarak dünyan n tüm kültürlerinde vard r. Kültürler 
birbirlerinden zaman ve mekân ile ayr  olmalar na ra men, efsane her yerde vard r. 
Efsane An  k Yunanistan’da, Roma mparatorlu u’nda, Eski Slavlarda, Vikinglerde, 
Keltlerde, Hindistan’da vard . Dahas , efsaneyi bu medeniyetlerle hiçbir ili kisi olmayan 
Güney Amerika’da, nkalar n ve Mayalar n kültüründe de görebiliriz. Demek ki efsane, 
dünyada tüm milletlerinin kültürleri için kaç n lmazd r. 

Efsanelerde, tanr lar veya „süper varl klar“ kendi güçlerini kullanarak baz  
olaylar n gerçekle mesi için kullan rlar ya da tanr lar n, tanriçelerin, yar  tanr  olanlar n 
ve kahramanlar n macera dolu öyküleri, anla  l r. Onlar dünyan n olu umu, ba ar lar , 
trajedileri (bir eyin kayb ) ya da onur (do ru yap lan bir i ) gibi konular  da içerirler. 
Efsane, dünya çap nda insan kültürünün bir parças  olmu tur. Efsane, nesilden nesile 
ta nm  r. Bu tür efsaneler birçok kültürlerde vard r, sadece olaylar veya karakterler 
de i ik  r. Örne in, dünyan n olu mas yla ilgili birçok kültürün, mille  n veya insan 
grubunun kendi efsaneleri (yorum çe itleri) vard r. O zamanlarda efsane bir bilim 
gibiydi, çünkü baz  olaylar n aç klamas n  yapard . Bugün bu efsanlererin do ru 
olmad n  biliyoruz. Kimi hikâyeler imkans z gibi görünebilir, oysa bilim bize baz  
sorular için farkl  aç klamalar verir. Buna ra men dünyada insanlar hâlâ efsaneleri 
okumak ve onlar n önemini anlamak için dü ünmek isterler. 

Mit (efsane) kelimesi,Yunanca „mythos“tan gelir ve anlam  „sözlü“dür.

Efsaneleri çizgi  lmlerinde bile görürüz. Hepimiz „Herkül“  lmini izlemi iz. 
„Yüzüklerin Efendisi“  lminde ise bizlere dünyan n yara  lmas  anla  l r. 

 Baz  dinler, etnik gruplar ve co rafya birimlerinde, mitlerin (efsanelerin) 
toplam na mitoloji denir.

Efsanelerin baz lar  evrenin - dünyan n yara  lmas n  anla  r. 

Smigl, bilgi koruyucusudur

Efsaneler, insan n dünyay  ilk aç klama giri imleridir.
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Minevra Tap na  (Roma) Zeus – Yunan mitolojisinin ba  
tanr s

nsanlar n kaderi tanr lar n elindeydi 

Bu gibi baz  efsanelerde toprak her 
eyin ba lang c d r. Var olan her ey topraktan 

meydana gelmi  r. Di er efsanelere göre, var 
olan her ey sudan ya da bir kozmik yumurtadan 
yara  lm  r.  

Baz  efsanelerde nesnelerin yara  lma-
s  verilmi  r. Örne in, m s r n, tütünün, su-
yun, hayvanlar n kökeni anla  lm  r. Dahas , 
ate in kökenini (Prometheus efsanesi), hasta-
l klar n ve ac  çekmenin ba lang c n  - kökeni-
ni (Pandora’n n kutusu efsanesi) anlatan efsa-
neler de vard r. Bu efsaneler tüm mitolojilerde 
vard r. Daha önemli olan efsaneler baz  sistem-
lerde daha a r basar. Örne in, Amerika’da en 
önemli efsaneler m s r n (temel beslenme ürü-
nü olarak) kökenine ba l  olanlar ve bu m s r de-
nen ürünün büyümesi için gereken ya mur tan-
r s  ile ilgili olanlard r.

Efsanenin s radan bir hikâyeden, masal-
dan fark  udur: efsane, haya  n ve dünyan n 
en önemli, en gerekli olan i lerini ifade eder. 
Bu efsanelerde dünyan n yara  l , do an n 
gücü, insan n yara  l  vb. anla  l r. 

Hikâyelerde anla  lan ka  l mc lar do aüstü varl klarsa (tanr lar, kahramanlar, 
yar  tanr lar vb.), bunlara mitler (efsaneler) denir. sminin kökenine göre efsane 
(mit) sadece bir hikâye, söylenilen, anla  lan, yeniden anla  lan ey olarak 
aç klanabilir.
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Daha fazla ö ren: 

Neden her dinde, her gelenekte dünyan n yara  l  ile 
ilgili hikâyelerin var oldu unu ara  r. Neden dünya-
da farkl  kültürlere sahip farkl  insanlar n, dünyan n 
yara  l yla ilgili birçok efsaneleri vard r?

Dünyan n yara  l yla ilgili Çin mitolojisindeki efsaneyi 
oku. 

1. Dünyan n yara  l  ile ilgili farkl  milletlerin efsane-
lerini bulmak için ara  rma yap ve bunlar  k yasla. 

2. Al  n elma efsanesini oku.
3. Efsane (mit) nedir?
4. Bugün ça da  efsaneler var m d r?
5. Bunlardan baz lar n  söyle.
6. „Yüzüklerin Efendisi“  lmi hakk nda s n  a tar  -

n?
7. Bir T – tablo çiziniz ve burada bir masal ve bir ef-

sanenin özelliklerini verdikten sonra, aralar ndaki 
farklar  bul. 

Dü ünelim ve konu al m:

Basted - M s r 
mitolojisinden tanriçe

Pandoran n kutusu

Eski Yunan mitolojisinde, Pandora ceza alan ilk kad nd r. 
Tanr  Zeus, ceza olarak Pandora’y  dünyaya gönderir. 
Pandora di er tanr lar tara  ndan miras olarak ald  
kutuyu açmamas  için uyar lm  r. Pandora bu kutunun 
içindekilerini merak eder ve kutuyu açar. Kutunun için-
den tüm kötülükler d ar  ç kar ve dünyaya keder, yok-
sulluk, kötülük, açl k, hastal k vb. yay l r. Pandora he-
men kutuyu kapa  r ve kutunun dibinde sadece umut 
kal r. Bundan sonra dünya so uk, üzgün ve her türlü 
kötülüklerle dolu bir hâl al r. Pandora bu yüzden yine 
kutuyu açar ve o zaman içinden umut da ç kar. Böylece 
insanl n kötü günlerde bile umudu vard r. John William, 

Pandora’n n kutusu 
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Kuzey Amerika efsanesi 

Bu efsaneye göre dünyay  karga yara   . Karga karay  
(topra ) olu turmak için okyanusa ta ç klar atard . Bundan 
sonra da a açlar , otlar , bal klar , ku lar  ve hayvanlar  yara   . 
En sonunda kil ve tahta parçalar ndan insanlar  olu turdu.

Nijerya efsanesi 

Bu efsanede Anne Voengi özel bir ta  üzerinde oturur 
ve bir avuç topraktan insanlar yapard . Lüks ya amak isteyen 
insanlar  h zl  ve tehlikeli dereye, di erlerini berrak, sakin bir 
derenin ak na b rak rd .

Japon efsanesi 

Japonlar dünyan n bir zamanlar ekli olmayan bir kütle 
oldu una inan yordu. Tanr  zanagi ve tanriçe zanami bu küt-
leyi bir m zrakla kar  rd lar. Yava  yava  bu kütle yo unla r 
ve m zraktan dü erek bu ada yara  ld . Tanr  ve tanriçe birbiriy-
le evlendiler ve çocuklar  oldu. Bu çocuklar Japonya’n n sekiz 
adas  oldu. 

nkalar n efsanesi 

nkalara göre, dünyay  „Yara  c “, yani Virakoça 
yara   . Virakoça topra , y d zlar , gökyüzünü ve insanlar  
da yara   . 

DÜ ÜNME KÖ ES



38

LK D N  NANÇLAR

M TOLOJ K YARATIKLAR 

An  k efsanelerde kahramanlar ve tanr lar inan lmaz macera deneyimlerini 
ya ayan ve tuhaf kaderleri olan yara  klard r. Bunlar gerçekten hiç ya amam  
olmalar na ra men, binlerce y l kalmay  ba arm  ve birçok gerçek kahramandan çok 
daha fazla ya am lard r. Dahas , bu mitolojik yara  klar kendilerini tanr  olarak ilan 
eden tarihsel karakterlerden de daha uzun ömürlü olmu lard r. Efsanelerde yer alan 
karakterler, demir pulluk icat edilmeden önce, eski uluslar n hayallerini süslemi lerdir. 
Bu karakterlerin ço u bugün bile ya amaktad r. Bu karakterlerin isimlerini birçok 
ressam ve heykel  ra n eserlerinde, uzay gemilerinde, astronomik atlaslarda görürüz. 
Efsanelerdeki karakterler ve onlar n özelliklerini  yatro temsillerinde, müzikal sanat 
eserlerinde, günlük konu malarda rastlar z. Bunlar ça da  kültür ve medeniyetlerin 
ortak varl  oldu u için, insanl k var oldukça bu efsanevi kahramanlar n ço u insanlar n 
zihinlerinde ya ayacak  r. An  k kahramanlarla ilgili olan her ey, onlar n ki ilikleri, 
karakterleri, maceralar  vb. an  k kaynaklara ve bu alanda var olan çok say da bilimsel 
literatürlere dayan r. 

 

Mitolojide çok ilginç karekterleri görürüz: cesur kahramanlar, tanr lar ve korkunç 
canavarlar. Bunlardan baz lar n  tan yal m...

Pegasus Yunan mitolojisindeki kanatl  a   r. Pegasus yüksek da larda ya ard . Rüzgar h z nda 
uçard . Baz  kaynaklara göre, Pegasus (karde i Hrisaor ile) Medusa’ n n boynundan ç k  .
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Mitolojik yara  klara örnekler

Centaur

Yunan mitolojisine göre Centaur, üst k sm  insan alt k sm  da at olan bir yara  k  r. 
Yunanistan’ n orta kesiminde bulunan Tesalya vadisinde ya ard . Centaur, isyankâr ve 
asi huyuyla tan d k  . 

Himera

Himera alev yutan di i canavard . Bir k sm  arslan, bir k sm  keçi, bir k sm  y land . 
Belerofon ad nda genç bir sava ç , ünlü kanatl  at Pegasus’un yard m yla bu canavar  
yendi.

Sfenks

Himera canavar n n k z  oldu u söylenir. Onun kanatlar , kad n ba , aslan vücudu, 
y lan kuyru u vard . Efsaneye göre, Teba ehrinde sfenks, yolculara bulmacalar sorar, 
yanl  cevap verenleri de öldürürdü.

Anka ku u (Feniks)

An  k M s rl lar n mitolojisinde, Anka ku u ölümsüz bir ku tu. Her 500 y lda bir 
kendini büyük bir ate te yakar, bu ate in küllerinden de yeniden canlan rd . Ayr ca bu 
küllerin, ölüleri yeniden canland rabildi i, gözya lar yla ise her türlü yaran n tedavi 
edilebilece ine inan l rd .    

Yar  tanr lar

Yar  tanr lar, tanr lardan ve ölümlü olan insanlardan do an yara  klard . Yar  tanr lar 
aras nda en tan nm  olanlar unlard r: Prometheus, Herkül, Akhilleus (A il), Pandora vb.  

Mitolojik yara  k- CentaurHerkül
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Daha fazla ö ren:

Ba ka mitolojik yara  klar bul ve bunlardan biri için kompozisyon yaz. 

Ha  rla:

Efsanelerde yer alan karakterleri, de-
mir pulluk icat edilmeden önce, eski 
uluslar n hayalleri yara   . Bu karak-
terlerin ço u bugün bile „ya amak-
tad r“.

Herkül
Herakles, daha çok Roma versiyonunda olan Herkül ad yla bilinir. O bir yar  tanr yd . 
Babas  Zeus, tüm tanr lar n kral yd . Herakles inan lmaz güçlü ve cesurdu. Herakles, 12 
görev yerine ge  rmesi gerekirdi ve haya   boyunca birçok canavar  yok e   .

Gorgonlar
Gorgonlar sadece bir bak la insanlar  ta a çevirebilen 
korkunç di i canavarlard r. Bunlar n saçlar  yerine y lanlar  
ve parmaklar  yerine pençeleri vard . Asl nda „gorgos“ 
kelimesi Yunancada korkunç anlam na gelir. Medusa en 
ünlü Gorgon ad d r. O, Perseus tara  ndan ödürüldü. Per-
seus, bir aynay  kalkan olarak kulland  içinta  olmaktan 
kurtuldu.

Minotor
Minotor, yar  insan yar  bo ayd . Bo a ba , kuyru u ve kocaman boynuzlar  vard . Kral 
Minos tara  ndan in a edilen bir labiren  e ya ard . Her dokuz y lda bir A  nal lar labi-
rente ona yem olarak 14 genç erke i ve kad n  göndermek zorundayd lar.

Kerberos

Kerberos üç ba l  köpek   ve yeral  n n koruyucusuydu. Ba lar ndan biri her zaman 
uyan k  . Herakles ç plak elleriyle Kerberos’u yakalad  ve Theseus’u yeral  ndan 
kurtard . 

Medusa - Gorgonlardan biri

1. Birkaç mitolojik yara   say.

2. Ça da  mitolojiden hangi mitolojik 
yara  klar  biliyorsun?

3. Kendi mitolojik yara  n  çiz ve 
bunun hakk nda bir efsane dü ün.

Dü ün ve tar  :
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Büyü, ilkel insan n dünyada temel ve pra  k bir faaliye  ni temsil eder. Neden? Bu 
tür ilkel topluluklarda insan n bilgisi ve araçlar  geli memi  , ancak do ada hareket 
edebilmek için onun büyük ih  yac  vard r. Böyle bir geli memi  toplumda, büyü en 
önemli etkinlik  , çünkü bunun arac l yla insan do aya etki yapard . Büyü, insan n 
büyük arzusundan ve do aya ile olaylar na etki yapmak ih  yac ndan, meydana ge-
lir.  

„Harry Po  er“  l-
minden bir sahne 

Totemizm ve tabu a paralel olarak ilkel insan n ya am nda büyünün önemli bir 
yeri vard . Ba lang çta büyü kelimesi, gizemli sözlerin söylenmesi ya da do aüstü güçlere 
ça r n n yap lmas , s radan insanlar n yapamad klar n n yap lmas  anlam ndayd . Büyü 
usul ve ayinlerin toplam d r. Bunlar n temelinde mis  k güçlere olan inaç vard r. O 
dönemde insanlar, büyünün yard m yla ba ka insanlara ve olaylara etki yapabilece ini 
dü ünüyorlard . Baz lar  büyünün bir din olmad  ve insan n bir dü ünme yetene i, 
bir tür ilkel bilimin oldu unu dü ünür. Büyü ayinlerinde insan baz  gerçek olmayan 
eylemler yapard , ancak bunlar n belli sonuçlar  elde edece ini varsayard . Büyünün 
arkas nda gizli dü ünceler durur. lkel insan ava gitmeden önce büyülü eylemler, 
daha do rusu avlamak istedi i hayvanla ilgili av taklidi yapard . Av s ras nda olu an 
hareketlerin taklidini yapar, çizimleriyle de hayvan n öldürülmesini gösterirdi...

Örnek

Kabilenin ya ad  belli bir yerde uzun zaman kurakl k oldu unda, büyü yap l rd . 
Do ada insan n ye   rdi i veya do ada ye  en ve insan n besin olarak kulland  tüm 
ürünler, kurakl k tehlikesi kar s nda kuruyup yok olabilirdi. 

BÜYÜ S H R  
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Daha fazla ö ren: 

Bugün büyü bir tür e lencedir. Büyücü 
çok usta elleriyle veya çe itli araçlar n 
yard m yla izleyicileri alda  r. zleyiciler 
onun imkans z eyleri yap  na inan r-
lar. Hepimiz, bu büyünün arkas nda bir 
hilenin var oldu unu biliriz, ama buna 
ra men, yine de zevkle bu becerikli hi-
leleri seyrederiz. 

1. Büyü nas l olu mu tur?
2. Ça da  dünyam zda büyünün varl n  

tar  n.
3. „Harry Po  er“  lmi hakk nda konu un.

Dü ün ve tar  :

BÜYÜ, D N, B L M

Büyü, dünyada olaylar aras ndaki ba lan  lar  ve ili kileri anlayamayan saf insan n 
dü ünme sürecinden ortaya ç km  r. Büyü, ilkel bilince özgüdür. Büyünün dü ünme 
süreci iki ilkeye dayan r. Bunlardan birincisi benzerlik yasas d r: benzer benzeri üre  r 
veya sonuç kendi sebebine benzer. Örne in: avc , ava gitmeden önce av çiziminde 
avlamak istedi i hayvana ok atar.

kinci ilke, dokunma yasas  ya da aktarmad r. Kimi dü ünürlere göre büyü 
dinin öncelidir. O, ayinli davran lar sistemidir. nanç ve eylemler sistemi olarak büyü, 
dünyan n tüm halklar  ve kültürleri için özel de ildir.

O yüzden insan, gizemli güçleri ça rarak ya murun ruhuna etki yapabilece ine 
inan rd . nsan ya murun ruhunu etkile yecek, bu ruh da bulutlar  ortayaya ç karacak 
ve ya murun ya mas n  sa layaca na inan p, büyüyü yapard .

Demek ki büyüde, insanlar n üzerinde belirli bir eylemi gerçekle  renler, asl nda 
gizemli güçlerdir. Bu gizemli güçlere inanmak büyüye inanmak demek  . Büyünün 
gücüne inanmak onun varl  ve etkinli inin ilk ar  d r. Bu güçlere olan inanç insanlarda 
bi   i anda, büyü de asl nda yok olurdu. 

Bir ayin dans  
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LK D N  NANÇLAR

 

Do aüstü ve ilahi kavramlar da dine dahildir. 
Din, tanr  kavram n  ve do aüstü kavram n  dünyada-
ki olaylar , nesneleri ve canl lar  aç klamak için ku lan r. 
Dine göre insan n tanr yla ba laman n tek yolu, dua ve 
iyilik yapmaktan geçer. Büyüden farkl  olarak, bilim ke-
sinlikle do a olaylar n n her zaman do a kanunlar  ta-
ra  ndan artland r lm  oldu una inan r. Di er sözler-
le, insan do a güçlerini k k rtamaz.

Bilime göre dünya maddeden yara  lm  r. Ça -
da  bilim bununla, dinin dünya ve insan n yara  lma-
s  hakk nda verdi i aç klamay  y k yor. Yara  l la ilgi-
li dini aç klama, bir bilimsel çal ma de ildir. Baz  ko-
nularda her iki alan n kendine göre yakla mlar  ya da 
kendi görü leri vard r. Bilim herhangi bir alanda (biyo-
loji,  zik, kimya vb.) bilgilerimizi zenginle  rir. Din, in-
san ve dünya varl n n anlam n  cevaplamak için u -
ra r. Din ve bilim, insanlar n farkl  ih  yaçlar n  kar la-
d klar ndan dolay  birbirlerine ayk r  de ildir ve birbiri-
ni d lamazlar. 

1. Dünyadaki olaylar hakk nda aç klamalar veren 
büyü, din ve bilim aras ndaki farkl l klar  
tan maya çal . 

2. Ö retmeninizle birlikte hangi tarih dönemine 
büyünün, hangi döneme ise dinin ve bilimsel 
aç klaman n  pik oldu unu belir  n.

Dü ün ve tar  :

Daha fazla ö ren

Birçok bilim adam  
dindard . Onlardan 
baz lar n  ara  r. 

Bilim adamlar n ço u 
dindard
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KONU 3. DÜNYANIN BÜYÜK D NLER  

• YAHUD L K (MUSEV L K) 
• Vasiyet – antla ma 
• Dünyan n yara  lmas
• Musa’n n haya  
• Yahudilerin kutsal kitab  
• Tanr ’n n yasalar  - On Emir (Dekalog)
• A lama duvar
• Yahudilikte semboller ve dualar 
• Yahudi bayramlar  ve gelenekleri 

• HR ST YANLIK 
• sa’n n do u u
• Havariler
• Da n vaaz  
• sa’n n mucizeleri
• sa’n n çarm ha gerilmesi ve dirili i 
• Hris  yanl n kutsal kitab
• Hris  yan sembolleri 
• lk Hris  yan topluluklar

• SLÂM (MÜSLÜMANLIK)
• Peygamber Muhammed 
• Kuran 
•  Mekke’de kutsal tap nak - Kâbe 
• slâm n be  ar  
• Müslimanlar n en önemli bayram  ve ibadet yeri 
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Yahudilik dünyan n en eski tek tanr l  dinidir. Tek 
bir Tanr ’ya (Yahve) olan inaç ile ortaya ç kan ilk dindir. 
Yahudili in özünde, dünyan n yara  c s  ve hükümdar  
olan tek bir Tanr ’n n varl  inanc  vard r. Tanr , her 
eyi görür ve her eyi bilir. Bunun temelleri üzerinde 

sonradan Hris  yanl k ve slâm dini ortaya ç km  r. Bu 
dinin geçmi i 4000 y l geri gider. Yahudiler o dönemde 
göçebe insanlard . Yahudiler, Orta Do u’da ya ard  ve 
onlara braniler denilirdi. Bu dinin, dünyada yakla k 
olarak 14 milyon üyesi vard r. Bugün en büyük Yahudi 
topluluklar  ABD ve srail’de ya ar.

Musevili in ö re  si, Tanah adl  kutsal kitapta 
verilmi  r. Bu kitap, ncil’de Eski Ahit olarak da bilin-
mektedir. 

DÜNYANIN BÜYÜK D NLER

YAHUD L K MUSEV L K
Yahudili in kurucusu 
kimdir?  
lk Yahudi olarak say lan 
brahim’in Yahudili in ku-

rucusu oldu una inan l r. 
Yahudili in ortaya ç k   
dönemde, brahim’in vata-
n  olan Mesopotamya’da 
insanlar birçok tanr ya ina-
n rd . Yahudili in tarihi b-
rahim ve Musa ile ba lar. 
Musa Yahudilerde önem-
li ki idir. MÖ 1250 y l n-
da insanlara Tanr ’n n On 
Emri’ni verdi. Tevrat (Eski 
Ahit’in bir k sm ) bu ilahi 
emirleri içerir.           
6 yy Babil köleli inden 
döndükten sonra srailo-

ullar  kendilerini Yahudi-
ler olarak adland r rlar. 

Belirme yeri srail 

Kurucu brahim

Kutsal kitap Tanah (Eski Ahit)

badet yeri sinagog

Kutsal yer Kudüs

Önemli bayramlar

Ro  Ha anah, Yom Kippur, 
Pasah, Shavuot (Ruhlar 
Bayram ), Sukot (Çardaklar 
Bayram )

Bugün dünyada farkl  dinler vard r. Bunlardan baz lar n  mahallenizde, ya ad n z 
yerde veya okulunuzda tan m s n zd r. Aram zda ba ka dinden olan birçok insan 
ya amaktad r. Ayr ca dine inanmayanlar da vard r. En önemli dünya dinlerinin en 
az ndan baz  önemli özelliklerini bilmemiz gerekir. Bunlardan sadece baz  tek tanr c  
dinleriyle burada tan aca z.

Davud’un y ld z , önemli bir Yahudi sembolüdür. Ortaça ’dan beri 
vard r. Bugün srail devle  nin ulusal bayra nda kullan l r.

Atalar  Ur’dan Kenan 
Ülkesi’ne gi   inde, 
Yahudiler seçilmi  halk 
(bir tanr  mille  ) olmaya 
ba lam  r. 
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Yahudilik nerede ortaya 
ç k  ? 

Yahudilik, MÖ 4000 
y l nda srail’de ortaya 
ç k  .

ncil hikâyesine göre, 
Tanr  bir gün brahim’e 
öyle dedi: „Ülkenden 

git... Sana gösterece im 
ülkeye git. Senden 
büyük millet yapaca m. 
Seni kutsayaca m.“

Yahudilerin tanr s  temsil edilemez, hiçbir ad  da yoktur, Yahve sözü, „Ben, O’yum“ 
demek  r.

Yahudiler neye inan r? 

Yahudiler, tüm dünyan n 
yara  c s  olan tek bir 
tanr ya inan rlar.

Daha fazla ö ren:

Ye  kin bir müminle söyle i yap n z. Bu ki i aileniz-
den veya sizin dostlar n zdan biri olabilir. Onun dini 
hakk nda bilgi al n z. 

Söyle ide elde e   iniz bilgilere göre, k sa bir kom-
pozisyon yaz n z.

Söyle i sorular :

1. Siz hangi dine mensupsunuz? 

2. Çocukken, dininizin size b rak   en büyük 
izlenim nedir?

3. Sizin dininizde ibadet var m d r?

4. Din günlük ya an  n z  nas l etkiler?

5. Bugün dinden en önemli olan nedir?

Dü ünelim ve tar  al m:

1. Yahudilik ne zaman ortaya ç k  ?

2. Yahudili in kurucusu kimdir? 

3. Yahudilik kimlerin dinidir, bilir misiniz?

4. Bu din nerede ç km  r?

5. Bugün dinden en önemli olan nedir?

Ha  rla:

Yahudili in üyeleri Yahudilerdir. Onlar bir tanr ya 
(Yahve) inan rlar. Dünyada var olan üç tek tanr l  
dinlerden en eskisidir. Bu din srail topraklar nda 
ç km  r. 

Davud’un y ld z
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Daha fazla ö ren:

ncil’den Tufan ve Tanr ’n n Nuh ile antla mas  hakk nda 
bilgileri oku. 
ncil’den, Tanr  ve brahim’in antla mas  hakk nda bilgileri 

oku.
Makedonya’da var olan Yahudi cemaa  ni bulun ve tarif 
edin. 

Dü ün ve tar  :

Neden Yahudi halk  seçilmi  halk olarak adland r l r?
brahim’den önce insanlar neye inan rd ?
brahim, di er dinler için önemli midir?

VASIYET  ANTLA MA 

* Yahudilerin ilk önderi 
brahim, bugunkü rak’ta 

bulunan Muru’da yakla-
k olarak MÖ 2000 y l n-

da do du. 

Yahudilerin tarihinde, di-
ninde ve mille  nde ilginç 
olanlar nedir?
Antla ma sözünün anla-
m n  ve önemini aç kla?

Birbirine uza  lan ve s k lan 
eller, çok eski zamanlardan 
beri insanlar aras nda ant-
la ma ve dostlu u sembo-
lize eder. 

Yahudi dininin merkezinde, Tanr  ve Yahudi halk  
aras ndaki antla ma bulunur. Antla ma bu millet için be-
lirli yükümlülükler demek  . Yahudilerin kutsal yaz lar na 
göre, Tanr ’n n ilk antla mas  Nuh ile oldu. Bunun teme-
li, Tanr ’n n Nuh’u ve ailesini tufandan (k yame  en) koru-
mu  olmas d r. Tanr ’n n ikinci antla mas  brahim’le oldu. 
Tanr  onu tan mad  bir ülkeye göndererek, ondan dini-
ne (anla maya) sayg l  olmas n  istedi. Bu sayg  kar s nda 
Tanr  ona kalabal k halk verece ine söz verdi. Dahas , Tan-
r  onlara vade   i topra , Kenan Ülkesi’ni verecek  . Bu 
topra n (daha sonralar  Filis  n ya da srail), Yahudi halk -
n n dü üncelerinde her zaman önemli bir yeri vard . Tarih 
boyunca Yahudiler birçok defa topluca sürgün edildiler, fa-
kat buna ra men dü ünceleriyle sürekli ona ve kutsal kent 
Kudüs’e döndüler. brahim’in varisi shak’  r. brahim, Ya-
hudi halk n n atas  say l r. Tanr  ondan, ülkesini terketmesi-
ni ve onun gösterece i yabanc  bir ülkeye gitmesini istedi. 
Orada onun soyundan büyük bir millet yaratacak  . Bu mil-
let tanr  tara  ndan kutsanm  ve seçilmi  . Tanr  brahimi 
büyük bir ulusun babas  yapacak  . Bunun kar l nda b-
rahim Tanr ’n n sözünü dinlemek ve dünyaya Tanr ’n n ya-
salar n  ö retmesi gerekirdi. brahim ayn  zamanda hem 
Hris  yanl k hem de slâm dini için önemlidir. 

Sina Da ’nda Musa ve Tanr  aras nda üçüncü i  fak 
sa land . Tanr , Musa’dan Yahudi halk n  kurtulu a do ru 
götürmesini istedi. Buna kar l k olarak srail halk , onun 
hukukuna (Tanr ’n n On Emri’ne) sayg  gösterece ine 
dair Tanr ’ya söz verdi. Musa, Yahudileri denizden 

geçirirken.
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DÜNYANIN YARATILI I 

*Adem, branicede 
insan ya da insanl k 
demekek  r.

*Adama toprak 
demek  r.

*Havva: tüm canl lar n 
anas .

ichelangelo, Adem’in yara  l , 
Sis  ne apeli

Eski Ahit kutsal kitab n n ba lang c nda, dünya-
n n yara  l  hakk nda bilgi verilmektedir. Bu hikâye 
u sözlerle ba lar: „Tanr  ilk olarak gö ü ve topra  

yara   .“ Hikâyeye göre, Tanr  yedi gün içinde dünya-
y  yara   . Tanr  al   gün dünyay  yaratmak i iyle u -
ra m , yedinci gün ise dinlenmi  r. lk önce „ k ol-
sun“ diye buyurdu ve k oldu. Ertesi gün gökyüzünü 
ve denizi, ondan sonra karay  ve bitki örtüsünü yarat-
 . Tanr ’n n emriyle yeryüzü bitkileri, türüne göre to-

hum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan mey-
ve a açlar  yara   . Dördüncü gün güne i, ay  ve y ld z-
lar  yara   . Be inci gün ise ku lar  ve bal klar  yara   . 
Al  nc  gün hayvanlar , vah i hayvanlar  ve sürüngen-
leri yara   . Sonunda, Tanr  insan  yara   . 
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Dü ün, konu  ve çiz:

1. ncil hikâyesine göre dünyan n yara  l n  çizgi roman tekni iyle göster!

2. Adem ve Havva cennet bahçesinde nas l ya am lard r?

3.   Neden Adem ve Havva cenne  en d lanm lard r?

Daha fazla ö ren:

Adem ve Havva’n n yara  l  ve onlar n ilk günahlar  hakk nda Eski Ahit’te olan 
bölümü oku.

Adem ve Havva’n n hikâyesi 

ncil hikâyelerine göre dünyan n ilk insanlar  kimlerin oldu unu biliyor 
musunuz?

Tanr ’n n dünyada topraktan yara    ve hayat verdi i ilk insan Adem’dir. 
Onun kaburgas ndan kad n olarak Havva’y  yara  . Hikâyeye göre, Adem ve 
Havva’n n cennet bahçesinde rahat bir ya amlar  vard . Bu bahçede bulunan 
tüm meyveleri yiyebilir, hayvanlar n bak m n  yapabilirlerdi. Fakat bu bahçede 
Tanr  iyiyi ve kötüyü bilen a ac  dik  rdi. Bu a aca hakikat a ac  da denilirdi. 
Tanr , Adem’e ve Havva’ya bu a a-
c n meyvelerini yememesini emre   . 
Bu emre ra men, Havva bir y lan n 
etkisi al  nda yasaklanm  olan a a-
c n meyvelerinden yeme e ba lay n-
ca verdi i sözü tutmam . Havva’dan 
sonra Adem da yasak edilen meyve-
yi ta   . Bu yüzden Adem ve Havva 
cezaland r ld lar ve hayatlar  de i  . 
Bundan sonra ar  k onlar n rahar bir 
ya amlar  yoktu. Onlar bundan böyle 
haya  a kalabilmek için çok çal ma-
lar  gerekecek  . Tanr , onlar  ölüm-
süz ve dertsiz varl klardan ölümlü 
varl klara dönü türerek, cennet bah-
çesinden uzakla  rd . Adem ve Hav-
va insanl n atalar d r, bununla on-
lar ilk günah  yap  lar.

Adem ve Havva
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MUSA’NIN HAYATI 

Musa kimdir?

Bugün Musa’n n haya   hakk nda bilgiler 
alacaks n z.

usa, Yahudileri M s r esare  nden kurtaran 
bir liderdir. 

Musa, çok eskiden M s r’da do du. usa, 
M s rl  de ildi o bir srailliydi. O dönemde M s r 
 ravunu, srailli tüm yeni do an erkek çocuklar n n 

öldürülmesi için emir verdi. Hadi birlikte Musa’n n 
hayat hikâyesini görelim.

Yusuf’la (Yakup’un o lu) ilgili kutsal kitab n hikâyesine göre, Yahudiler MÖ 
15. yy’a kadar iyi ya yorlard . M s r  ravunu ik  dara gelince, Yahudilerin durumu 
kötüle   ve sonunda onlar n kölesi haline geldiler. Firavun, tüm yeni do an Yahu-
di erkek çocuklar n öldürülmesini emre   .

Musa bir Yahudi çocu uydu. Annesi onu bu  ravun emrinden kurtarmak 
için katranla kaplanm  bir sepete koyarak Nil nehrinin ak n  s na b rak  . Bu sepe   
 ravunun k z  buldu. Bebek  ravunun saray nda ye   rildi ve e i  ldi. Büyüyünce 

kendi geçmi ini daha do rusu Yahudi oldu unu ö rendi ve bir süre sonra çöle kaç-
 . Bir gün koyunlar  otla  rken, tuhaf bir ey gördü. Kar s nda ate ler içinde olan 

fakat yanmayan bir çal y  gördü. Tanr , yanan çal dan ona seslenerek M s r’a geri 
dönmesini ve halk n  kölelikten kurtarmas n  istedi. Tanr  böylece Musa’y  seçerek, 
halk n  kurtarmas  için vadedilmi  topraklara, yani Kenan Ülkesi’ne götürmesini 
buyurdu. Musa,  ravunun kar s na ç karak, halk n  kölelikten serbest etmesi için 
yalvard . Firavun onun iste ini kabul et-
medi. Musa, halk n  özgürlü e kavu tur-
mak için Tanr ’n n verdi i güçle  ravun 
önünde birçok mucize yap  , fakat yine 
ba aramad . Bundan sonra tanr  M s r’a 
on kötülük gönderdi. Nil nehrinin sula-
r  kana dönü tü, ülke toprak kurba ala-
r n n, sivrisineklerin, çekirgelerin sald r -
s na u rad , her tarafa veba, cilt hastal k-
lar  yay ld . Krall kta ya an dolu ve  r  na 
hasa   yok e    ve her tara  n  üç gün ka-
ranl k kaplad . Tüm bunlara ra men  ra-
vunun kalbi yumu amad  ve izin verme-
di. imdi, son uyar y  da görelim. 

Tanr ’n n yanan çal dan Musa’ya sesleni i 

Musa bebek 
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Musa’yla antla ma

Tanr , srailo ullar n n mü  e  i oldu ve onlara 
yard mc  edecek  . Bu iyili in kar s nda onlar Tanr ’n n 
emirlerine uymal yd lar. Yahudiler, iki ta  levha üzerine 
yaz lm  olan emirleri al  n sand kta korurlar. Bu antla ma 
sand n  Yahudiler tüm çöl yolculu u boyunca ta d lar. 
Bu yüzden bu antla ma sand n n Yahudiler için özel bir 
önemi vard r. 

Tanr   ravunu son kez uyard , Yahudileri kölelikten kurtarmad  sürece k rall kta do-
an tüm ilk erkek çocuklar ölecek  . Tanr ’n n iste ini  ravun yine redder. Onun ilk do-
an o lu ölünce, nihayet Musa’ya halk n  M s r’dan ç karmas n  ve vadedilen ülke-

ye, Filis  n’e, Kenan Ülkesi’ne götürmesine izin verdi. Tanr , böylece Musa’yla üçün-
cü antla may  yap  . Sina Çölü’nde uzun y llar (40 y l) dola maktan yorgun olan insan-
lar, vadedilen topraklara ula abileceklerinden üphelenmeye ba lad lar. Tanr , Sina 
Da ’nda Musa’y  yan na ça rarak ona iki ta  levha üzerine yaz l  olan on emri verdi. 

*Peygamber - Tanr ’n n 
buyruklar n  bildiren ve 
onun ad na konu an in-
san.

Musa, Eski Ahit’te en bü-
yük peygamberdir o se-
çilmi  halk n lideri ve kur-
tar c s d r.   

* srail halk  çölde 40 y l 
yolculuk yapm  r.

Daha fazla ö ren: 

„Tanr ’n n On Emri“ adl  çizgi  lmi seyredin. 
Filmde an lan çöllerin bulundu u yeri, büyüklü ü, 
günümüzde ya am  vb. hakk nda bilgi edin!

Dü ünelim ve tar  al m: 

1. Ne dü ünüyorsun, srailliler çölde ne gibi 
sorunlarla kar la  lar?

2. Musa’n n an ld  çe itli edebiyat me  nlerini ve 
sanat eserlerini (Makedonca, Türkçe ve Resim 
Sana   dersini veren ö retmenlerin yard m yla) 
bul ve bunlar hakk nda konu . 

3. Musa’y  gösteren bir sanat eserini analiz et. 
Sanatç lar n onu nas l gösterdi e dair yaz  yaz. 

4. Sana göre neden Musa’n n ki ili i sanat için 
ilginç  r?

5. Musa’n n haya  n  ve baz  özelliklerini k saca 
anlat. 

6. Yahudilerin tarihiyle ilgili baz  isimleri ha  rl yor 
musun?

Sina Da
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YAHUD LER N KUTSAL K TABI 

Hris  yanlar, Eski Ahit kut-
sal kitab n  ncil olarak adlan-
d r rlar. Yahudiler için bu kut-
sal kitap -Tanah’  r. Yahudi hal-
k n n tarihi bu kitapta yaz lm -
 r. Bu kitab n en önemli bölü-

mü Tevrat’  r ve bu ncil’in ilk 
be  kitab n  olu turur. Bu bö-
lüm, yasalar  içerir. Bu yasalar 
aras nda, Yahve’nin (Tanr ’n n) 
Musa’ya verdi i On Emir de 
vard r.

branice Tevrat olarak adland r lan bu bölümden, Tanr ’n n yap  klar n  ve emir-
lerini ö reniyoruz. 

Tevrat hukuku, Tanah kutsal kitab n n bir k sm d r ( branice yaz lan ncil’in ilk be  
kitab d r). Yahudi inanc n n temelidir ve ona Musa’n n be  kitab  da denir. Yahudiler 
Tevrat’  günlük ya amlar  için bir k lavuz olarak kulland lar. Tevrat’tan al nan kopyalar 
ka t rulolarda (tomarlarda) elle yaz lm lard r.

Tevrat, Tanr  tara  ndan Sina Da ’nda Musa’ya indirildi ine inan lan be  kita-
b  içerir: 1. Yara  l  (Tekvin); 2. Ç k  (M s r’dan Ç k ); 3. Levililer; 4. Say lar (Çölde Sa-
y m); 5. Yasa’n n Tekrar  (Tesniye).

Yara  l  - dünyan n ve insan n yara  l n  anla  r.

Ç k  - Yahudi halk n n Musa önderli inde M s r’dan ç k n  anla  r.

Levililer, Tanr ’n n Musa’ya Sina Da ’nda indirdi i yasalar kitab d r. 

Say lar – Göç eden srail halk n n Kenan Ülkesi’ne giderken, Sina Çölü’nde 40 y l 
dola p nas l haya  a kald n  anla  r. Ad n  halka yap lan iki say mdan (Yahudi halk -
n n say m ) al r.

almud’dan bir sayfan n görüntüsü

Tevrat

Yasa’n n Tekrar  - ana konu Tanr ’n n 
insanlar  kurtarmas  ve kutsamas d r.

Yahudilikte müminler için bir di er 
önemli kitap da Talmud’dur. Bu kitap, ya-
salar n  içerikleri ve uyulmas  konusundaki 
hahamlar n dü ünce ve yorumlar n  içerir.
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Daha fazla ö ren: 

Tomar eklindeki Tevrat, çok kutsal say ld  
için elle dokunulmaz. Bu nedenle, Yad 
denilen i aret de ne i kullan l r.

Ha  rlay n:

Tevrat hukuku, Yahudi inanc n n temelini 
olu turur ve be  kitaptan olu mu tur. usa’n n 
Be  Kitab  olarak da bilinir. 

1. Yahudilerin kutsal kitab  hangisidir? 

2. Tevrat’ n di er ad  nedir?

3. Tevrat kaç kitaptan olu mu tur?

Dü ünelim ve tar  al m:
Tanah kutsal kitab , 24 
kitab  içerir. Üç ana k s-
ma ayr l r: Tevrat (ya da 
Musa’n n Be  Kitab ), Pey-
gamberler ve Yaz lar. 

Tevrat okuyan çocuk 

Eski Yahudi dua kitab  
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Makedonya yasalar n  içeren herhangi bir kitap 
için duydunuz mu? Örne in, Makedonya’n n Anayasas ? 
Orada insanlar n birlik içinde ya amas n  düzenleyen 
normlar ve kurallar vard r. Tevrat’ta da (Eski Ahit’in bir 
bölümü), ya am için yasalar ve kurallar vard r. ncil’e 
göre, en önemli yasan n temeli, Tanr  ve halk aras nda 
sa lanan dostlu un (antla man n) sonucu olarak 
sa lanm  r. Bu yasa Dekalog ya da Tanr ’n n On Emri 
olarak bilinir. 

Hadi imdi bu ta  levhalar üzerinde kaç emrin 
yaz ld n  birlikte ö renelim!

Bu on emir nedir?

Ba kalar na sayg  göstermek için önemli olan sizin 
on emrinizi söyleyin!

Tanr  Yahve, Sina Da ’nda Musa’ya u emirleri 
verdi: 

1. Ben, köle durumunda oldu un M s r’dan seni 
kurtaracak olan tanr  Yahve’yim. Benden ba -
ka ilahlar n (tanr lar n) olmayacak. 

2. Kendin için oyma put, yukar da göklerde olan-
lar n veya  a a da yerde olanlar n, veya yerin 
al  nda sularda olanlar n görüntülerini yapma-
yacaks n, onlara e ilmeyeceksin ve onlara iba-
det etmeyeceksin. 

3. Tanr  Yahve’nin ismini bo  yere a za almaya-
caks n. 

4. Cumartesi gününü ( abat günü) kutlamak için 
onu ha  r nda tutacaks n. Al   gün i leyeceksin 
ve bütün i ini yapacaks n, fakat yedinci günü 
Tanr  Yahve’ye adayacaks n. 

TANRININ KANUNU  DEKALOG 
ON EM R

Dekalog – Tanr ’n n On Emri’ne verilen ikinci isim-
dir. Tevra  a bulunur ve insan haya   için verilen 
on ö ütü temsil eder. ncil hikâyesine göre Yah-
ve, Sina Da ’nda Musa’ya bu on emri indirmi  r. 
Bunlar iki ta  levha üzerine yaz l yd . 

** Dekalog - Tanr ’n n 
On Emri (ö ütü) 

Musa iki ta  levhas n  kabul 
ediyor 
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5. Dünyada uzun ya am n olmas  için, ba-
bana ve annene hürmet edeceksin.

6. Katletmeyeceksin. 

7. Zina etmeyeceksin.

8. Çalmayacaks n.

9. Kom una kar  yalan ehadet et-
meyeceksin.

10.  Ba kas n n hiçbir eyine göz dik-
meyeceksin. 

* Yasalar ve kurallar 
olmadan haya  m z 
nas l olurdu? 

Dü ünelim ve tar  al m :

1. Bu on emir aras nda, önceden söyledi in herhan-
gi bir emir var m d r? 

2.  Günümüzün insan  bu on emre uygun bir ekil-
de ya yor mu?

3. Tanr ’n n on emrinin, adalet ve bar  içinde nas l 
ya ayaca m z  gösterdiklerini söyleyebiliriz. Aç k-
la.

4. Bu emirlerden hangisini daha önemli buluyor-
sun?

5. Bir emri daha geni  bir ekilde aç kla ve bu konu-
da tar  . 

Unutma:

On mir’in baz lar n  kanunlarda görürüz. Bunlara uyulmakla, insan n toplumda 
ya am  kar l kl  sayg  ve adalet içinde geçer. 

Daha fazla ö ren

Sizin için önemli olan on emir 
yaz n z. 

Tanr  emirlerinin yaz lm  oldu u iki ta  levhas n  
elinde tutan Musa’n n görüntüsü.
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  A LAMA DUVARI 

nternet web sitelerinde, srail’de eski bir ehir olan Kudüs’ü ziyaret edersek, ora-
da bir duvar  göreceksiniz. Bu duvar n çatlaklar nda k vr lm  ka t parçalar n  b rakan 
birçok insan  görece iz. Bu küçük ka tlar üzerinde insanlar n istekleri ve dualar  yaz l-
m  r. nsanlar, Tanr ’n n bir gün bu istekleri yerine ge  rece ini umut ederler. 

Kudüs veya Süleyman (Solomon) tap na , Yahudilikte özel bir öneme sahip  r. 
Bu tap na n, Yahudi halk n n yüzy llarca ya ad  ac n n kan  d r. Tap nakta, Tanr  ve 
halk n aras nda antla ma ya da dostlu u ifade eden sand n bulundu u yer, en kutsal 
yer olarak say l r. lk Yahudi tap na n  kral Süleyman (Solomon) in a e   rdi. lk tap -
na n y k lmas ndan sonra, ikinci tap nak MÖ 515 
y l nda bi  rildi. Bu tap na  Roma askeri komuta-
n  Pompey MÖ 63 y l nda y k  rm  r. Üçüncü, en 
görkemli tap na , MÖ 9 y lda kral Hirodes (He-
rod) in a e   rdi. Bu tap nak 70 y l nda Yahudi isya-
n  s ras nda Roma idaresinin emriyle bir kez daha 
y k ld . O zamandan beri günümüze kadar Yahudi-
ler bu tap na  yeniden yap  rmad lar. Bu tap nak-
tan sadece ba   duvar  kald  ve buna daha sonra 
A lama Duvar  denildi. A lama duvar , tap naktan 
kalan tek yap d r.

A lama Duvar  önünde birçok Yahudi mümini toplan r
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Daha fazla ö ren: 

Kudüs Osmanl  egemenli i al  na geçince, Sultan I. Süleyman’ n (Kanuni Sultan 
Süleyman’ n) Yahudilere kar  iyi bir tutumu vard . O, bugün bile görülebilen 
kalenin bir duvar n  yap  rd . Efsaneye göre, Kanuni Sultan Süleyman tap na n 
tüm di er kal n  lar n  da bulma giri iminde bulundu. slâm dinine göre de, bu 
yer kutsald r. Yahudiler için var olan tek kutsal tap nak  r, çünkü onlar sinagogu 
tap nak olarak tan mazlar. Onlar n inan lar na göre Tanr , tam bu yerde onlar n 
dileklerini do rudan al r. 

A lama duvar n n veya tap na n foto ra  ar n  bulun ve poster yap n z. 

Ha  rla:

Kudüs’te yap lan Hirodes’in tap na  
70 y l nda Romal lar tara  ndan yerle 
bir edildi. Bugüne kadar tap na n 
sadece ba   duvar  korunmu tur. 

A lama duvar  nerede bulunur?
lk Yahudi tap na n  kim in a e   rdi?

Sinagog bir tap nak m d r?
A lama duvar n n di er ad  nedir?

Dü ün ve tar  :

Kudüs tap na  Süleyman 
tara  ndan yap  r ld , 
oysa Nebukadnezar 
(Nabukodonozor) 

tara  ndan y k  r ld . 
Babil’den dönen 

Yahudilerin onard  
tap nak, 70 y l nda Titus 

tara  ndan yerle bir 
edildi. Bu kutsal yerin 
son tan kl n  A lama 
Duvar  yapar. Resimde, 

XV. yy’dan kalma bir 
oymaya göre tap na n 

in aat görüntüsü 
verilmi  r. 
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YAHUD L KTE SEMBOLLER 
VE DUA 

Yahudili in sembolleri hangileridir?

Yahudi müminleri nas l dua ederler?

Davud’un y ld z  (Davudun kalkan ) Yahudi 
halk n n sembolü veya amblemi olarak 
kabul edilir.  

Menora nedir? 

Yahudilikte en eski sembollerden biridir. Menora 
yedi kollu amdand r. Menora, bar  simgeleyen iki zey  n 
dal  ile birlikte bugün srail’in armas nda bulunmaktad r. 
Bu amdan Musa’n n Sina Da ’nda gördü ü yanan çal y  
temsil etmektedir. 

 Mezuza nedir? 

Mezuza, Yahudilerde evlerin 
kap lar  üzerinde bulunur. O küçücük 
bir kutudur ve içinde Eski Ahit’ten bir 
al n  y  içerir. branice buna ema denir. 
Bu, Tanr  için yap lmas  gereken dini 
görevleri ha  rla  r. Yedi kollu amdan 

menora, srail’in dini ve 
siyasi bir simgesi olarak, 
hayat a ac n  temsil eder. 

Sinagogun iç görünümü 

Yedi kollu amdana menora denir. 
Bu önemli bir Yahudi sembolüdür.
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Haham – Yahudilerde dini 
ö retmen ve Tevrat yo-
rumcusudur.

Sand k, Tanr  ve Yahudile-
rin aras nda yap lan ant-
la may  temsil eder, çün-
kü eskiden içinde Tanr ’n n 
On Emri’ni içeren iki ta  
levhas  korunurdu.

Yahudiler nerede dua ederler? 

Yahudilerin toplu halde dua e   kleri yere sina-
gog denir. Sinagoglar sadece dua için de il; ö renme, 
kutlama ve sosyalle me için de kullan l r. Dua genel-
de Tevrat’ n ve dualar n okunmas ndan olu ur ve daha 
çok haham denen ö retmenin rehberli inde yap l r.  

Sinagogun en önde gelen özelli i, do u duvar  
tara  nda koyulan kutsal sand k  r. Bu sand k, ön tara-
 yla Kudüs’e do ru çevrilidir. Sand kta, par ömen üze-

rine Tevrat’tan branice yaz lm  bölümler bulunur. 
Bunlar kadife ve ipekle örtülüdür. Sand n önünde sü-
rekli yanan lamba vard r. 

 Sinagoglarda genellikle erkekler ve kad nlar ayr  
oturmaktad r. Erkekler ba lar n  kipa denen küçük tak-
kelerle örterler. Yahudilerde ruhani lidere haham (rab-
bi) denir. Yahudiler belirli zamanlarda dua ederler: sa-
bah, ö leden sonra ve ak am. Yahudiler sinagogdan 
ba ka, evde de dua edebilirler. Her ye  kin Yahudi 
„Duy, Ey srail“ („ ema Yisrael“ veya „ ema“)! duas n  
her gün söylemek zorundad r.

Haham

Sinagog

Antla ma sand  
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Yahudiler için ha  an n hangi günü en önemlidir? 

Ha  an n en önemli günü Cumartesi ( abat ya da 
Sabat) günüdür, çünkü o gün hem dinlenirler hem de 
Tanr ’ya olan ba l l klar n  gösterirler. Dinlenme günü ne 
zaman ba lar ve ne zaman biter? Yahudi kutsal günü, di-

er sözlerle Cumartesi günü, Cuma günü güne in batma-
s yla ba lar ve Cumartesi günü güne in ba  na kadar 
devam eder. O gün Yahudiler çal mazlar.  

abat günü Yahudi bir ai-
lede neler yap l r?

Yahudi aile birlikte kahval-
  eder. Hall dedikleri ek-

me i yerler. Cumartesi 
günü, Yahudiler sinagogda 
genelde haham n yürü  ü-

ü dini ayine ka  l rlar. 

Yahudiler ne giyerler?
Dindar Yahudiler ba -

lar nda Kipa (yuvarlak tak-
ke) ta rlar. Tanr ’n n yasala-
r n  her zaman ve her yerde 
takip etmeleri niye  yle Ki-
pay  her zaman ta makta-
d rlar. 

Tallit (dua al )

Dindar Yahudiler dua etmeye ba lamazdan önce 
s k s k tallit takarlar. Talli  n püskülleri onlara Tevrat’ n 
pek çok emrini ha  rla  r r. 

Te  lin (uzun deri kemeri olan küçük deri ku-
tucuk). Sol kol veya al nda ta n r. Kutucu un 
içinde kutsal kitaptan al n  lar vard r. Te  linin 
sol elde bulunmas n n önemi vard r: kalbe ya-
k n oldu u için, Tanr  yasalar n  tüm yüreklilik-
le ha  rla  r. Al nda ta nan te  lin de Yahudi-
leri Tevrat’ n ö re  sine ha  rla  r r. e  lin dua 
s ras nda evde veya sinagogda tak l r. 

Yahudiler Tanr ’ya olan 
sayg lar ndan dolay  evde 

veya sinagogda, dua 
s ras nda ba lar n  kipa 

denen takke ile örterler. 



63

DÜNYANIN BÜYÜK D NLER

Ka er veya ko er besin nedir? 

Musevilik dinine göre, yenilmesi ve kullan lmas nda dine bir sak nca bulun-
mayan helal ürünlerdir. Buna göre, sütlü ve etli ürünler kar  r lmaz. Domuz e   ve 
midye yemezler. 

1. Yahudiler ha  an n hangi gününü Tanr ’ya adarlar?
2. Yahudilerin dua ederken kulland klar  birkaç nesneyi say n z.

Dü ünelim ve tar  al m:

Daha fazla ö ren: 

Sinagogun foto ra  ar n  veya çizimlerini bulun ve bunun iç ve d  k s mlar n  
yorumlay n. 

Dü ün, cevapla ve çiz:

1. Musevili in sembollerini çiz ve her birinin ne anlama geldi ini aç kla. 

2.  Hangi semboller bugün srail bayra nda bulunur?

3. Bugün hangi yer Yahudilerin toplanma yeri rölündedir?

4. Yahudilerin din hocas na ne denir?

5. Senin için sembolik olan nesneyi s n fa göster (bu eski foto raf, tak , saç, 
giyim vb. olabilir). Bunlar n maddi de eri olmasa da sizin için manevi de eri 
oldu unu gösterin. Örne in: ta  lden ald n z ha  ra nesne size ziyaret e   iniz 
yeri ha  rla  r.

Yahudilerin, günlük ya am aç s ndan geleneklerini ara  r. 

Ha  rla:

Sinagog, meclis ya da belediye fonksiyonuyla, Yahudi cemaa  ni toplamak için hizmet 
vermektedir. Burada ibadetler ve haham yöne  minde Tevrat’ n yorumu yap l r. Her 
sinagogda Davud’un y ld z , Menora, Tevrat ve sand k vard r. 
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MUSEV  BAYRAMLARI

Pesah Bayram  (Hamursuz Bayram ), Yahudilerin 
M s r’daki kölelikten kurtulu unun an s na her y l 
kutlan r. Bu bayramda geleneksel yemekler yenilir, 
ark lar söylenir ve farkl  adetler anla  l r. Bu sekiz gün 

sürer.  

avuot Bayram , Pesah bayram ndan 50 gün sonra 
kutlan r. Bu bayram, Sina’da sa lanan antla man n ve 
Tevrat’ n (on emrin) indirilmesinin kutland  bayramd r. 

Ro a ana, Yahudilerde y lba  bayram d r. Bu ey-
lül veya ekimde kutlan r. Sebebi de, ilk sonbahar ya -
murlar ndan topra n ye ermesidir. O gün bala ba  r lan 
elma hediye edilir ve „Yeni y l n z kutlu olsun“ anlam nda 
„ ana Tova“ sözleri söylenir. Yahudiler zaman  dünyan n 
yara  l ndan i  baren sayarlar. Bu onlar için MÖ 3760 
y l d r. Y llar  sayarsak, asl nda 2009 y l n n Yahudi takvi-
minde 5769 y l  oldu unu görürüz.  

Yom Kipur, kefaret günüdür. Ro a ana’dan on gün 
sonra kutlan r. O gün oruç tutulur ve dua edilir. 24 saat 
süren bu oruç süresinde hiçbir ey yenilmez ve içilmez. 
MS 70 y l nda Kudüs’teki Süleyman tap na n n y k lma-
s ndan dolay , yas günü de say l r.  

Hanuka, k bayram  olarak sekiz gün sürer ve her 
gün menora amdan n n bir kolu yak l r. Bu bayram Ya-
hudileri ba ms zl k zaferine ha  rla  r.

Purim, mutlu ve ba lar n yap ld  bir bayramd r. 
nsanlar o gün kostümlerini giyerler, hediyeler verirler, 

bundan da en çok çocuklar mutlu olurlar.   

En önemli Musevi bayramlar  hangileridir? 

Ro a ana bayram nda yeni 
y l kutlan r. ofar enstrüman , 
insanlar n daha iyi bir hayat 

yürütmeleri yönünde uyanmalar  
için çal n r.
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Sukot, yaz aylar nda kutlanan ve bir ha  a kadar 
süren bir bayramd r. Bu bayram Yahudileri, M s r’dan 
vadedilmi  topraklara giderken 40 y l çöldeki geçen ya-
amlar n  an msatmaktad r. Bu bayram için ye il bitki-

lerle kaplanm  kulübeler yap l r. Bu kulübelerde oturur 
ve kutlarlar. 

evat, Hanuka’dan sonra gelen bayramd r. O gün, 
srail çevrecileri ve „a ac n do um günü“ olarak kutla-

n r. 

Ro a ana 
kutlamas ndan 

görüntü

Dü ünelim ve tar  al m:

1. Yahudilikten baz  bayramlar  anlat?

2. abat (Cumartesi) bayram n  anlat?

3. Yahudi yeni y l n  Hris  yan yeni y l yla 
kar la  r n z. 

4. K saca yeni y l ve af bayramlar n  anla  n z. 

5. Hris  yan yeni y l  2009 ise, Yahudilerin yeni 
y l  hangisidir?

Daha fazla ö ren: 

Yahudi takviminin, Hris  yan takvimiyle ayn  olup 
olmad n  ara  r.

Yahudiler „salem“ sözüyle selamla rlar. Bu 
sözün anlam  udur: iyi gün, görü mek üzere ve 
„bar  seninle olsun“. 

     Sukot bayram     
                sonbaharda kutlan r. 
              Bununla M s r’dan 
            ç k  ktan sonra çölde 
Yahudilerin kurdu u ilk 
bar nak ekilleri kutlan r. 
Palmiye, sö üt, mersin 
a ac  dallar  ve sitron denen 
bu dört bitki bu bayram n 
simgesi olarak kullan l r. 

     Sukot bayram     
                    sonbaharda kutlan r. 
                Bununla M s r’dan 
             ç k  ktan sonra çölde 
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HR ST YANLIK

Yeni Ahit’te verilen bilgilere göre, Hris  yanl k tek 
tanr l  bir dindir ve sa Mesih’in haya  na, ö re  sine ve 
eserlerine dayan r. 

 Filis  n’de birinci yüz y lda kurulmu tur. Bugün 
Filis  n’in daha büyük bölümü srail olarak bilinir. sa’n n 
zaman nda bu toprak Roma idaresi al  nda Yahudilerin 
ço unlukta ya ad  bir toprak  . Bu din, bu topraklarda 
2009 y l önce ya ayan sa Mesih’in ö re  sine dayan r. 
sa bir Yahudi olarak do du ve büyüdü ve bu yüzden 

s radan Yahudiler aras nda birçok takipçisi oldu. Fakat 
dini otoriteler onun yeni ö re  sinden üphelenerek 
onun yakalamak ve öldürmek için komplo yap  lar. 
sa’n n ölümünden sonra yüz y llar içerisinde takipçileri 

onun ö re  sini tüm dünyaya yayd lar. Hris  yanl k, 
Yahudi dünyas n n gizli bir kö esinde belirdi. Ba lang çta 
bu dinin ö re  si çok yava  yay ld , çünkü Yahudi halk  
ve Roma mparatorlu u onu tan may p k nad . Buna 
ra men zamanla dünya çap nda bir din olarak yay ld . 
sa’n n ölümünden sonra takipçileri tara  ndan yaz lm  

olan birçok kitap Yeni Ahit olarak adland r ld . Bunlar, 
Eski Ahit’le birlikte Hris  yanl n ncil’ini olu tururlar. 
ncil, sa’n n tüm ö re  lerini ve tüm Hris  yanlar n 

hayatlar n  nas l ya amalar  gerek  ine dair bilgiler 
içerir. 2,2 milyar mensubuyla dünyan n en çok mensubu 
olan din olarak say l r. 

Hris  yanlar kimlerdir? 

Hris  yanlar, sa’n n ö -
re  lerini takip edenler-
dir. 

Hris  yanlar, sa’n n 
Tanr ’n n o lu oldu u-
na inan r ve onun ö -
re  sini takip ederler. 
Dahas  Hris  yanlar, sa 

sih’in ölülerden di-
rildi ine inan rlar. 

Hris  yanl n kurucusu kimdir?
 „Yakla k olarak otuz y l nda çarm ha gerilen sa Mesih, Hris  yanl n 
kurucusudur.“ 
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Ba lang ç yeri srail
Kurucusu Nas ral  sa 
Kutsal kitap ncil  Eski ve Yeni Ahit 
Kutsal yap lar kilise, katedral, apeller
Kutsal yerler Kudüs, Beytüllahim, Nas ra  
Önemli bayramlar Paskalya, Noel 

Merkezi inanç 
ncil’e göre Hris  yanl kta temel  gür sa Mesih’  r. Hris  yanlar, sa’n n Mesih 

veya „kurtar c “ oldu una inan rlar. sa’n n, insan rk n  tüm ac lardan kurtarmak ve 
adil bir hayat kurmak için dünyaya geldi ine inan l r. Hris  yanlar, onun yeryüzünde 
insan olarak ya amas na ra men Tanr ’n n o lu ve bu yüzden ilahi oldu una inan rlar. 
Hris  yanlar sonsuz ve ebedi oldu unu dü ündükleri tek bir tanr ya inan rlar. Onlar 
Tanr ’n n bir oldu una, ancak üç ki ili iyle ortaya ç k  na inan rlar: Baba, O ul ve Kutsal 
Ruh. Buna Kutsal Üçlük (Üçleme; Teslis) denir. Bu kutsal üçlük asl nda una dayan r: 
Baba dünyaya insan halini alan o lunu gönderdi. Tanr ’n n o lu olarak, dünyada sevgi 
ve arkada l k hakk nda bilgi edinmek için gönderildi. sa’n n ayn  zamanda bir Tanr  
oldu u bilinmesi gerekir. Yeryüzüne insanl  kurtarmak için gelmi  r. Hris  yanl kta, 
Tanr  her eye kadirdir, göklerde ve yeryüzünde var olan her eye hükmeder. 

 sa esih, Beytüllahim kasabas nda do du. Ülke içinde seyaha   s ras nda 
insanlara Tanr  hakk nda konu tu. Hastalara ifa verdi. Ö re  sini yayabilmek için on iki 
seçilmi  ki iyi yard mc  olarak ald . Bunlar zamanla onun dostlar  ve onun ö re  sine 
yard mc  oldular. sa’n n ö re  si, o dönemde hükmeden Romal lar tara  ndan s k s k 
yarg land . Ö re  si yüzünden ona bir ö rencisi ihanet e   . sa yarg land , suçlu ilan 
edildi ve çarm ha gerildi.  

Hris  yanl n kurucusu kimdir?

Neden takipçilerine Hris  yanlar 
denir?

Dü ün ve tar  : Daha fazla ö ren: 

mparator I. Konstan  n 4 yy ba lang -
c nda, daha do rusu 313 y l nda Hris  -
yanl  resmi bir din olarak tan d . 

Foto ra  ar kullanarak bu konuda pos-
ter yap. 

Ha  rla:

Hris  yanl k üyesi en çok olan bir dindir. Dünyan n toplam nüfusun % 35’i bu dini 
takip etmektedir. Bu dini destekleyenler her k tada vard r. 
Bugün insanlar n ço u tek tanr l  inançlara sahip  r.
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BEYTÜLLAH M ÜZER NDEK  
YILDIZ 

Hris  yan Kutsal kitab na göre Tanr , Cebrail 
melek arac l yla Meryem’e sa’n n annesi 
olaca n  müjdelemi  r.

„ Çoban ve zengin insanlar, 
sa’y  görmek ve onun do um 

haberine sevinmek için gel-
diler. Kral Herod  kadar çok 
bencildi ki bu habere sevin-
medi. Tanr ’n n yöne  minde, 
Yusuf’un ve bilgili insanlar n 
itaat etmesiyle, sa’n n haya   
kurtar ld .“ 

Meryem ve e i Yusuf, Roma imparatoru 
Augustus’un hükümdarl  döneminde uygulanan nü-
fus say m na ka  lmak için gi   kleri Beytüllahim eh-
rinde dünyaya geldi. ehir çok kalabal k oldu u için bir 
yerle me yeri bulamad lar ve bu yüzden sa bir müte-
vazi ambarda (ma arada) do du. Kutsal kitapta veri-
len bilgilere göre çoban ve bilgili ki iler bu yeni do an 
bebe in ziyare  ne geldiler. sa, Nas ra’da büyüdü ve 
muhtemelen babas  gibi bir marangoz olmak için e i-
 ldi. Onun do um y l , bizim tarih ça m z n ba lang -

c  kabul edilir. Nas ra’da annesi Meryem ve babas  Yu-
suf ile birlikte bir Yahudi ailesi içinde büyüdü. Bu yüz-
den o ncil’de, Nas ral  sa olarak geçer. 

 Beyüllahim (Vitleem) çevresindeki tepeler-
de, sa’n n do du u gecede, sürüleri koruyan çoban-
lar gökyüzünde güçlü bir parlakl k fark e   ler. Gök-
yüzünde beliren melek u haberi verdi: bu gün Bey-
tüllahim ehrinin ma aras nda (ambar nda) giysi-
lerle sar l  ve yemlik içinde dünyan n „kurtar c s “ 
do du. Gökte  gören insanlar mele in sözlerine 
inanmak için Beytüllahim’de bulunan ma araya do -
ru yürüdüler ve burada gerçekten bebek sa’y  gör-
düler. Hemen Kudüs’e, kurtar c n n do um haberini 
iletmek için gi   ler. Bunu duyan Yahudiye kral  He-
rod hemen üç bilge adam n  yan na ça rd  ve onlar-
dan çocu u bulmalar n  istedi. Kral, çocu un nerede 
oldu unu ve ona bir kral gibi sayg  göstermek istedi-

ini söyler. Kral Herod’un asl nda amac  sa’y  öldür-
mek  , çünkü kendi yerini almas ndan korkuyordu. 
Üç bilge Beytüllahim y ld z n  takip ederek sa’n n 
do du u yere vard lar. Oraya vard klar nda çocu a 
sayg  duru unda bulundular ve krallara layik olan al-
 n hediyeler verdiler. Bunlardan hiçbiri kral Herod’a 

geri dönmedi. 

Cebrail melek, Meryem’e 
sa’n n annesi olaca n  

duyuruyor 
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Yusuf, Meryem ve sa’n n M s r’a giderken görüntüsü

Üç bilge ki i, sa’ya hediyeler veriyor 

ral Herod, gönderdi i bilge-
lerin ona ihanet e   ini ö -
rendi ve bu yüzden tüm er-
kek çocuklar n öldürülmesi-
ni emre   . Bundan önce bir 
melek Yusuf’u, sa’y  ve anne-
si Meryem’i, Herod’un zarar 
veremeyece i bir yere s n-
malar  için uyard . Melek, çöl-
de uzun ve çileli bir yolculuk-
tan sonra onlar  M s r’a götür-
dü. Kral Herod öldükten son-
ra, Celile (Galilee) bölgesinde-
ki Nas ra’ya geri dönerler. 

1. Kim Meryem’e bir o lu olaca n  müjdeledi?
2. sa nerede do du?
3. ncil hikâyesine göre, üç bilge ki i neden Beytüllahim’e gi   ler?
4. sa’n n gerçek varl  hakk nda dü ün. Di er tarihi ki ilerden fark  nedir?

Dü ün ve tar  :

Daha fazla ö ren:

sa’n n zaman nda kad n 
ve çocuklar n durumu 
hakk nda daha fazla bil-
gi edin.  

n yak n bir kiliseye git ve 
sa’n n do umuyla ilgili du-
varda herhangi bir resmin 
olup olmad n  ara  r.

En be endi in resmi an-
lat ve çiz.   
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HAVAR LER

M s r’a dönü ünden, Ürdün nehrinde Va  izci 
Yahya tara  ndan va  iz edilmesine kadar sa Mesih’in 
haya  yla ilgili neredeyse hiçbir bilgi yoktur. Büyük 
ih  malle, ayr n  l  olarak Tevrat’  okumu tur. sa 30 
ya nda va  iz edildi ve bundan sonra tek ba na 40 
gün çölde nefsini deneyerek ba ar yla haya  a kald . Bu 
sab r ve tahammül denemelerinden sonra, kurtar c  
faaliyertlerine ba lad . Halk n topland  sokaklarda 
ve meydanlarda yeni bir ö re  yi vaaz etmeye ba lad . 
Yeni ö re  sini vaaz etmeye ba lad  andan i  baren 
onun yan nda ö rencileri, yani havarileri vard .  

Havariler kimlerdi?

 sa Mesih’in ö üt ve inançlar n  yayma i leriyle 
görevlendirdi i on iki yard mc s  ve ö rencisinden 
her biridir. Onlar Hris  yanl n ö rencileri ve 
ö retmenleridir. Onlar ilk misyonerlerdir. Tarih 
boyunca bunlar n say s  giderek ar   . sa, ö re  sini 
yaymak görevini havarilerine b rak  .  

*Misyonerler (vekiller) – 
Hris  yanl  yayanlard r.

* ncil - iyi haber.

Neden 12 Havari?

Bu say , Tanr ’n n seç  -
i mille  en ve Yakup so-

yundan gelen srailli ka-
bilelerin say s d r.  

srailli havariler sa’n n 
sözlerini kay tlayan ilk ö -
rencilerdir. ncil (iyi ha-
ber) bunlara göre adlan-
d r lm  r:

Havari Petrus

Havari Andreas

Havari Büyük Yakup

Havari John
Havari Filipus

Havari Bartalmay 

Havari Tomas

Havari Ma  a 

Havari Küçük Yakup

Havari Taday 

Havari Simun

Havari Yehuda 

Valensiya Katedrali - Havarilerin Heykelleri 
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sa Mesih’in arkada lar  (havarileri), 
Ba   Asya’da ve Roma mparatorlu u’nun 
di er k s mlar nda seyahat ederken onun 
ö re  sini de yayd lar. Ayr ca onlar, Hz. sa 
çarm ha gerildi i zaman esasta ona ina-
nan herkes için kendini feda e   ini an-
la   lar. Bazen havarilerin geldi i bir ehir-
de, insanlar onlar  dikkatle dinler ve Hris-
 yan ( sa Mesih’in takipçileri) olurlard . 

Bazen de insanlar bunlar n  kirlerini ka-
bul etmeyip onlar  ehirden d lard lar. 
Hris  yanl  kabul eden Saul ad nda bir 
Yahudi daha sonra Pavlus olarak adland -
r ld . Pavlus; bugünkü Makedonya, Yuna-
nistan, Türkiye, am ve Suriye gibi gi   i 
her yerde Hris  yanl k üzerine  vaaz e   . 
Yahudi olmayan insanlara, Hris  yanl  
yayma çal malar  esasta yap   bir yeni-
lik  r. Pavlus, insanlara sa Mesih’i anlat-
 . sa Mesih’in insanlardan beklen  leri 
unlard : insanlar n iyi davranmalar , ya-

lan söyememeleri ve  caretle u ra anla-
r n çalmamalar  veya aldatmamalar . Pav-
lus, bunlar n aras nda sevginin en önemli 
oldu unu söylerdi.   

1. Havarilerin rölü nedir?

2. sa Mesih’in ilk ö rencilerinin 
say s  ne kadard ?

3. Havarilerden birkaç n  say?

4. Neden Yahudiler Saul’u (Pavlus’u) 
yakalamak isterler?

5. Pavlus on iki havariden biri miydi? 

6. Mesih’in ö re  sinin evrensel 
de erleri nelerdir?

Dü ün ve tar  :

Ha  rla:

Havariler, Hris  yanl  ( ncil’i) yayan 
ve sa Mesih’in ilk ö rencileridir. 

Daha fazla ö ren: 
Havari Pavlus ya da di er havariler hakk n-
da daha fazla bilgi ö renin. Bunlar n isim-
lerine göre adland r lan kiliseleri ara  r.
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DA  VAAZI

Da  vaaz

1. sa Mesih yap   konu mada insanlara neler söyler?
2. O zamanlarda onun sözleri yeni bir eyi ifade eder mi?
3. sa Mesih’in, kendi ö re  sine göre ya ay p ya amad  konusunda dü ün.
4. n  kam arzusu insanlar  daha iyi veya daha kötü yapar m ?

Dü ün ve tar  :

Daha fazla ö ren: 

Onun ö re  sini anlamaya çal  ve bu konu may  oku.
Kay p o ul alegorisini okuyun. 

Yeni Ahit’te, sa Mesih’in söyledi i ve insan n günlük ya am  için önemli olan 
sözler görebiliriz. ncil’de, ahlaki ö üt veren hikâyeleri bulunuz, be endi iniz veya 
önemli sayd n z sözleri veya ö ütleri i aret ediniz. Bu ö ütler sizin ya am n za 
yard mc  olabilir mi? Hangi ya am durumlar nda olabilir?

sa Mesih, „göze göz, di e di “ olan eski vasiyet in  kam ekli yerine unlar  vaaz 
eder: „Kendi dü manlar n  seviniz, size lanetleyenlere hay r dua verin, sizden nefret 
edenlere iyi eyler yap n z ve sizden in  kam almak isteyen takipçileriniz için Tanr ’ya dua 
ediniz.“ , bar severlik ve ba lama konusunda büyük ad mlar a   . sa Mesih insanlara 
birbirlerine dikatli olmalar n  ve Tanr ’ya inanmalar n  ö re   . O, Yahudilerin inand klar  
her eyi ortadan kald rmak için gelmedi ini, aksine, kendisinin de Eski Ahit’in Tanr ’n n 
bir sözü oldu una inand n  ve onun yerine ge  rilmesi için orada oldu unu vaaz e   . 

 Ö re  sinin büyük bir bölümü öyküler arac l yla verildi. sa Mesih, insanlar  
örneklerle ö re  yordu.

Hiçbir vaaz, Da  Vaaz  kadar güç-
lü bir yank  yapmad . Vaaz n ba lang c n-
da sa Mesih, tüm a a lanm  ve bun-
dan rahats z olanlar , dünyan n nefret 
e   i, redde   i, a a lad , yoksul, ruh-
sal yönden çökmü , ezilmi , üzgün, a la-
m  ve adalete susam  olanlar , saf kalp-
li olanlar  ve yanl  yere suçlananlar  kut-
sam . Bundan sonra Eski ve Yeni Ahit 
aras ndaki ba lan   hakk nda konu arak 
unlar  söylemi : „Dü ünmeyin ki ben 

yasalar  ya da peygamberleri yok etme-
e geldim; tam tersine, bu Hukuk’u do -

ru bir ekilde yerine ge  rmek için burda-
y m“, - Ma  a, 5. kitap.
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SA MES H’ N MUC ZELER  

ncil’e göre, Hz. sa birçok mucize yap  . Bunlar, Tanr ’n n onun arac l yla yeryü-
zünde yaratmakta oldu unun i are  ydi.

 sa Mesih, vaazlarla birlikte, insanlar n dü ünemedi i eyleri bile yap  . Bunlar 
mucizeler olarak say l r.

 O döneme kadar çaresiz oldu u dü ünülen hastal klar  tedavi e   . Ölüleri dirilt-
 , cüzaml lar , körleri, dilsizleri tedavi e   ,  r  nay  dindirirdi ve deniz yüzeyinde yü-

rürdü. Bal k ve ekme in ço almas , sa Mesih’in tanr sal gücünün i are   olarak kabul 
edilmi  r. 

 

sa, insanlara ifa verirken

1. sa Mesih’in ilk mucizesi hangisidir?
2. sa Mesih hastalar  tedavi e    mi?
3. Hz. sa’n n mucizelerinden hangisi senin için en ilginç  r?

Dü ün ve tar  :

Daha fazla ö ren:
sa Mesih’in di er mucizelerini oku-

yun ve aran zda konu un. 

Hz. sa’n n ilk mucizesi - Kenan dü-
ünü 

sa Mesih, havarileri ile birlikte yol-
culuk yaparken, Tanr ’n n sözünü yay yor-
du. Günün birinde sa, Meryem ve ha-
varileri Kenan ehrinde bir dü üne gi   -
ler. sa Mesih, dü ünde arap bi  nce ora-
da bulunan hizmetçilere suyla dolu olan 
al   küp ge  rmelerini istedi. Hizmetçilerin 
ba  bu küplerden içince a rd  ve neden 
en iyi arab n sonuna b rak ld n  anlaya-
mad . Herkes, suyun araba dönü mesini 
a k nl k içinde seyre   . 

 Kenan ehrinde s radan bir dü ün-
de sa ilk mucizesini yap  . Böylece hava-
rilerini ona daha çok güvenmelerini te -
vik e   . 

Unutma:

sa Mesih’in mucizelerinin anlam  udur: Tanr  onun arac l yla yeryüzünde 
yaratmaktayd . 
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SA MES H’ N ÇARMIHA GER LMES  VE D R L  

Dünyada Hris  yanlar, sa Mesih’in arkada lar na vermi  oldu u son ak am 
yeme i onuruna hâlâ toplanmaktad r.  

sa Mesih’in çarm ha gerilmesi ve dirili i 

Yahudiye’nin dini liderleri, Hz. sa’dan gelen tehlikeyi farke   kleri zaman onu 
yakalatmaya, hapsetmeye karar verirler. sa Mesihi, Roma makamlar na teslim ede-
bilmek için yalan (insanlar  Romal lara kar  isyan etmeleri için k k rtm  r) suçla-
malarda bulundular. sa Mesih öldürülmeden önce Per embe günü havarilerini ak-
am yeme i için toplar. Bu toplan  da sa bedeninin sembolü olarak ekmek ve kan -

n n bir sembolü olarak arap ikram eder. Bu toplan  ya Gizli Ak am Yeme i de denir. 
sa Mesih, son ak am yeme ini yerken öyle der: sizlerden biri beni ele verecek  r. sa 

Mesih, bunun Tanr ’n n bir iste i oldu unu dü ünür ve dolay s yla yemekte onu hap-
setmelerine kadar kal r. sa’n n havarilerinden biri olan Yehuda kariyot onu ele ve-
rir. Zey  n Da ’nda, bir çete askeri ge  rerek, sa’y  yakala   . Ard ndan, Romal  hakim 
Pilatus’un eline teslim edilir. Pilatus, sa’n n Golgot yerinde çarm ha gerilmesini em-
re   . sa Mesih’in ba na dikenli bir taç geçirilerek kral gibi giydirildi. sa, gerildi i çar-
m h  bizzat kendi ta m  r.

Gizli Ak am Yeme i - Leonardo da Vinçi

sa Mesih çarm ha çivilenmi  ve iki h rs zla birlikte gerilmi  r. sa Mesih büyük 
ac lar içinde Cuma günü ö lenden sonra ölmü tür. Bundan sonra haç, Hris  yanl n 
sembolü haline gelir. sa Mesih’in cesedi bir ma araya gömülmü tür. Kendi 
kehanetlerinde öngördü ü ve ölümünün üçüncü gününde dirilece i, ölümünden 
sonra çok konu ulmu tur. Romal lar ma ara olan mezar n n önüne nöbetçi b rakarak, 
giri ini büyük bir ta la kapa   lar.
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sa Mesih’in takipçilerinden olan 
Mecdelli (Magdalal ) Meryem ve di er bir 
kad n Pazar günü, daha do rusu ölümünün 
üçüncü gününde, onun mezar n  aç k ve 
bo  bulmu lar. Haber çok çabuk Yahudi 
topraklar na yay ld . ncil’e göre bu habere 
havariler de inanmam . Havarilere Celile 
(Galile) Da ’nda seslendikten sonra, bu 
gerçe e onlar  da ikna etmi  ve eserini 
yaymaya devam etmelerini söylemi  r. 
Havariler, sa’n n ölümü ve dirili i 
aras ndaki ba lan  ya ahitlik ederler. sa 
Mesih’in dirilmesini havariler eserlerinde 
anlatm  r. Bu kitaplar Hris  yanl n 
temeli olmu tur. Aziz Pavlus, „E er sa 
dirilmemi se, o zaman bizim inanc m z 
bo unad r.“, diye yazm  r. 

sa Mesih’in çarm ha gerilmesi 

sa’n n dirilmesi

Ha  rla:

Bu ncil olay  Hris  yan bayram  
Paskalya’yla alakal d r. 

1. sa Mesih’e kim ihanet e   ?
2. sa Mesih’in ölümünü anlat.
3. Bu olayla alakal  olan Hris  yan 

bayram  hangisidir?
4. Bu bayram hakk nda bir me  n yaz!

Dü ün ve tar   :

Daha fazla ö ren: 

nanç, umut ve sevgi, Hris  yanl n temel özellikleridir. 
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HR ST YANLI IN 
KUTSAL K TABI 

Hris  yanlar n kutsal kitab  hangisidir?

ncil, kutsal kitap  r. Türkçe’ye Arapça’dan ge-
çen kelimenin asl  Yunanca „evangelion“dur ve anla-
m  „iyi haber, müjde“dir. Makedoncadaki „Bibliya“ ( n-
cil) kelimesi ise Yunanca „biblio“dan gelmedir ve anla-
m  „kitap“  r. E er bu kitab  gözden geçirirsek, iki k s m-
dan olu tu unu görürüz. Birinci k sm  olan Eski Ahit’te 
dünyan n yara  l  ve Yahudilerin tarihi anla  lmaktad r. 
kinci k sm nda, Yeni Ahit’te, Hz. sa’n n haya   ve ö re-
 sinin hikâyesi vard r. ncil kutsal kitab n n 2000 dile çe-

virisi yap lm  r. Her kilisede bu kitab n en az bir kop-
yas  vard r. Bu kitap yakla k 1000 y l nda yaz lm  r. Bu 
kitap hikâyelerden, ark lardan, ilahilerden, dualardan, 
yasalardan ve sözcüklerden olu maktad r. Yeni Ahit 27 
kitaptan olu ur: be  tarihsel kitap, mesajlardan olu an 
21 kitap ve gelece in kehanetleri ile ilgili s rlar  aç kla-
yan kitap. Yeni Ahit’in ilk dört kitab na ncil ve anlam  iyi 
haber demek  r. Markos ncili, sa’n n ölümünden 40 y l 
sonra hayat hikâyesini anla  r. Ma  a ve Luka ncilleri de 
buna benzerdir. Yuhanna ncili ise, daha sonra yaz lm -
 r. Yeni Ahit’in ikinci kitab nda havarilerin eserleri ve 

mesajlar vard r. Bu kitap Hris  yanl n ilk y llar n , yay l-
ma eklini ve mesaj n anlam n  içerir. Pavlus çok önemli 
bir e i  cidir ve yazd  birçok mektubunda erken Hris  -
yan ö re  sinden bahseder. ncil tüm zamanlar n en çok 
sa  lan kitab d r. 

ncil 

Birkaç kilisenin ismini 
adland r!

Hris  yanlar nerede dua 
ederler?

Hris  yanlar n dua e   i 
yere kilise denir. Genel-
de kiliseler haç eklin-
dedir ve kiliselerin mih-
rab  do uya do ru baka-
cak ekilde in a edilmi -
 r. Hris  yanl k, Tanr ’ya 

tap lmas  için müzi i, ko-
nu may , mektuplar n 
okunmas n , vaazlar , çe-
itli dualar  ve kutsal tö-

renleri de içerir. 

Yazarlar yaz lar n  par ö-
men ve papirüs üzerin-
de yazd lar. Tüm bu ori-
jinal el yaz lar  kayboldu 
ve bizlere sadece bunla-
r n kopyalar  kald . Orta 
ça da rahipler en iyi ya-
z c lard . 
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Ohri’de bir kilise 

Sevilla’da bir kilise 

1. ncil mo   erini gösteren baz  sa-
nat eserlerini hiç gördünüz mü?

2. ncil’de anla  lan baz  olaylar  veya 
karakterleri hiç duydunuz mu?

3. Kurallar  ve yasalar  içeren bir kita-
b n ad n  yaz n z. Bu kurallar neden 
gereklidir? Bu kurallara uymayaca-

n z bir günü hayal ediniz. Böyle 
bir günde haya  n nas l olabilece i-
ni anla  n z. 

4. ncil’de an lan bir kutsal ki i hak-
k nda bilgi toplay n. 

Dü ün ve tar  :

Daha fazla ö ren: 

* ncil ilk bas lm  olan 
kitap  r.
* Bas lan ilk ncil, La  ncedir. 
* Mar  n Luther, Yeni Ahit’i 
Yunancadan Almancaya 
çevirdi. Günde 100’den 
fazla kelimenin çevirisini 
yapard . Tüm çeviriyi birkaç 
ha  ada bi  rdi. 

* Zebur (Mezmurlar) - 
makamla okunan Eski Ahit 
ark lar .



78

DÜNYANIN BÜYÜK D NLER

HR ST YANLI IN SEMBOLLER  

Pablo Picasso - „Güvercin ile Çocuk“

1. Verilen sembolleri çiziniz ve bunla-
r n anlam n  aç klay n z!

2. Bal k neden gizli bir i are   ?
3. S n f arkada lar nla birlikte haya-

 nda önemli bir eyi simgeleyen 
üç eyi seçiniz!

4. Sözcük veya say  kullanmadan, çiz-
di iniz sembollerin, resimlerin 
veya foto ra  ar n yard m yla bir 
grup olarak ba ka bir grupla ile  -
im kurma a çal n. 

Dü ün ve tar  :

Ha  rla:

Hris  yanl n sembolleri unlard r: 
haç, bal k, güvercin, bal kç  gemisi vb.

Hris  yanlar için haç , sa Mesih’in insanlar  kurtarmak do rultusunda üzerinde 
öldü ünü ha  rla  r. Hris  yanlar n bu ba  sembolüdür. 

 sa Mesih, dünyevi babas  Yusuf gibi bir marangozdu, fakat onun arkada lar  
ve takipçilerinin ço unlu u bal kç lard . Bu yüzden bal kç  teknesi onun takipçilerinin 
sembolüdür ve m zra n üstünde haç ve 
sa’n n ad n n ilk har  eri vard r.

Güvercin kutsal ruhun ve bar n 
sembolüdür. Di i güvercin sa’n n va  iz 
oldu u s rada ortaya ç km  r.  

Bal k sembolü - Bal k, Yunan ICTHUS 
har  erinden elde edilmi  r: sa Mesih, 
Tanr ’n n o lu, kurtar c . Ayn  zamanda, 
ICTHUS bal k demek  r. Bal k sembolü, 
Hris  yanlar n en çileli dönemlerinde s k 
s k kullan ld . Bal k bir gizli i aret olarak, 
Hris  yanlar n topland  yeri i aret etmek 
için kullan l rd . Bugün de bu i aret 
kullan l r. 
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LK HR ST YAN TOPLULUKLARI 

San Gennaro katakombu

1. lk Hris  yan topluluklar  nerede olu tu?
2. Hris  yan topluluklar n n ba lanmas yla ne kuruldu?
3. Erken Hris  yanl k döneminde Hris  yanlar n haya  n  anlat.
4. Hris  yanlar kendi ö re  lerini yaymak için nerede toplan yorlard ?

Dü ün ve tar  :

Katakomblar

 lk Hris  yan topluluk Kudüs’te kurul-
du. Ba lang çtan i  baren Hris  yanlar s-
rail ortam nda güçlü bir direni le kar la -
 lar. Bu yüzden Hris  yan cemaa  nin bir-

çok üyesi Kudüs’ü terketmek zorunda kal-
d . Onun havarileri ncil’in ö re  sini tüm 
Akdeniz’e yayd lar. Hris  yan dini o zamanki 
dünyaya birçok yenilik (tüm insanlara e it-
lik, tüm insanlar  seven Tanr , herkese kar  
sevgi vb.) ge  rdi. Bu yüzden geni  halk kit-
leleri tara  ndan, özellikle ba lang çta yok-
sullar tara  ndan kabul edildi. 

Hris  yan topluluklar  çok k sa za-
manda srail ve Filis  n d na ç karak, 
Roma mparatorlu u’nun bütün ehirle-
rine ve bunun s n rlar n  da a   (Süriye, 
Küçük Asya, Makedonya, Yunanistan, tal-
ya, Dalmaçya vb.). Hris  yanl  yayarken 
havariler baz  ortamlarda kabul edilirken 
baz  ortamlardan kovuldular. Bu sürgün 
kilise için bir tecrübe oldu, çünkü bu dö-
nemde insanlar putperest tanr lara inan -

yor ve kurbanlar veriyorlard . Ayr ca, Hris-
 yanlar da bu pagan ayinlerini korku ve 

çok tanr l  çevrenin bask s n  önlemek için 
yap yordu. Hris  yanlar n bir ço u da sa 
Mesih’e inand klar  için i kence görmü -
tür. Hris  yanlar n bu ya am na en iyi ta-
n kl  katakomblar yapar (Hris  yanlar n 
dua ve defnedilmeleri için yarayan yeral-
  yollar - mezarlar). Bu mezarlar de er-

li kültür miras d r çünkü burada ilk Hris  -
yanlar n inançlar n  ve zd raplar n  resim-
lerde, yaz larda, mezarlarda ve heykeller-
de görebiliriz. Aziz Pavlus erken Hris  yan-
l n en büyük liderlerinden biridir. Aziz 
Pavlus, Roma mparatorlu u s n rlar  için-
de seyahat ederken Hris  yan toplulukla-
r n  kurmu  ve sa Mesih’in ö re  sini yay-
m  r. Roma mparatoru Konstan  n 313 
y l nda Hris  yanl  resmi bir din olarak 
ilan etmi  ve böylece onlara yap lan bas-
k lar noktalanm  r. Hris  yan topluluk-
lar n n ba lanmas yla Hris  yan kilisesi ku-
rulmu tur. 
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SLÂM MÜSLÜMANLIK

stanbul Sultanahmet Camisi (XVII. yy ba lar ) dünyan n en büyük 
ve en güzel camilerinden biridir. 

Müslüman kimdir? 

Müslüman, slâm dinini 
kabul edenin ad d r. 

slâm nedir?

„ slâm“ sözcü ü Arapça 
bar  demek  r ve esasta 
anlam  Allah’ n iradesine 
itaa   r.

slâm, dünyan n en büyük olan ikin-
ci dinidir ve 120‘den fazla ülkede mil-
yonlarca üyesi vard r. slâm sözcü ü 
Arapça kökünden türemi  r ve an-
lam  Allah’ n iradesine itaat etmek-
 r. slâm, peygamberi Muhammed 

arac l yla 7. yy ba lang c nda veya 
610 – 632 y llar  aras nda Arabistan Yar madas ’nda 
yay lmaya ba lam  r. O dönemde Hris  yan topluluk-
lar  ve baz  yerlerde Yahudili e ba l  olanlar da vard . 
slâm dinini kabul edene Müslüman denir. slâm dini-

nin kurucusunu olan Hz. Muhammed, Müslümanlara 
göre son ve en büyük peygamberdir. Müslümanlar tek 
bir Allah’ n varl na inan rlar. slâm dini Yak n Do u’da, 
Asya’da ve Kuzey Afrika’da en büyük dindir. slâm n te-
melinde bir tek Allah’ n var na inanç vardir.

Allah nedir?

Müslümanlar Allah söz-
cü ünü tüm kâina  n ve 
kurallar n yara  c s  olan, 
tek bir yüce ve e siz ilah 
için kullan rlar. Allah’a 
itaat (boyun e me), 
slâm dinin özüdür.
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slâm’ n kurucusu kimdir?

slâm’ n kurucusu Peygamber Hz. Muhammed, 570 y l nda Suudi Arabistan’ n 
Mekke ehrinde dünyaya geldi. Allah, son Peygamber olarak Hz. Muhammed’i 
göndermi  r. slâm’ n ilk peygamberi Adem’dir. slâm’ n son peygamberi olan Hz. 
Muhammed’den önce gelen peygamberler unlard r: dem, Nuh, brahim, smail, 
shak, Yakub, Yusuf, Eyyub, Musa, Harun, Davud, Süleyman, lyas, Yahya ve sa.

Caminin iç bölümü

Tac Mahal 

Ha  rla :

slâm dininin kurucusu Hz. 
Muhammed’dir ve bu dini 7. yy’da 
yayma a ba lad . Bu din, tek tanr -
l  bir dindir: tek ilâh olarak Allah’ n 
varl n  kabul eder. 

slâm n kurucusu kimdir?
K saca ne zaman ve nas l belirdi ini anlat.
slâm dini mensuplar na hangi ad verilmi -
 r?
slâm sözü ne demek  r?

Dü ün ve tar  :

Daha fazla ö ren:

„Müslüman bir aile içinde bir gün“ 
konu hakk nda kompozisyon yaz n z. 
(Müslüman olan bir aileyi ziyaret edi-
niz ve inançlar , bayramlar , adetleri 
ve günlük ya amlar  ile ilgili röportaj 
yap n z). 

slâm tek bir tanr l  dindir. slâm dininin kutsal kitab  Kuran-  Kerim’dir. Hz. Muhammed’in 
tebli  e   i sözler bu kitaba yaz lm  r. Müslümanlar ahlâki hayata büyük de er 
verirler. slâm’ n temelini olu turan be  ar   az sonra ele alaca z. slâmda hiçbir 
ekilde Allah’ n somut olarak be  mlenmesine izin verilmez, çünkü bu putperestli e 

yol açabilir. 

Kökeni Arabistan Yar madas

Kurucusu Hz. Muhammed 

Kutsal kitab Kuran-  Kerim 

Kutsal yap   cami

Kutsal yerler Meke, Medine, Kudüs

En önemli 
bayramlar 

Kurban Bayram , Rama-
zan Bayram  
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Medine’de Cami 

HZ. MUHAMMED 

Hz. Muhammed kimdir? 

slâm dininde en büyük ve son peygamber olan 
Hz. Muhammed, yakla k olarak 570 y l nda Arabistan 
Yar madas ’n n Mekke ehrinde dünyaya geldi. slâm 
dininde birçok peygamber aras nda brahim, Musa, sa 
da vard r, ancak Müslümanlar için Hz. Muhammed son 
peygamberdir. 

Hz. Muhammed kendisinin son peygamber ve 
Kuran-  Kerim’in son kutsal kitap oldu unu ifade eder.  

Fakir bir ailenin çocu uydu. Al   ya na geldi inde, 
ebeveynini (anne ve babas n ) kaybe   . 25 ya nda 
zengin bir dul bayanla evlendi ve tüccar olarak çal  . 
Peygamber olmadan önce s k s k Hira da ndaki bir 
ma araya dü ünmek için inzivaya çekilirdi. Hira da nda 
bir ak am Cebrail adl  bir melek arac l yla ilk vahiy 
kendisine ula m  r. Bu vahiy y llarca devam etmi  r. 
Tüm bunlar Kuran-  Kerim’de yaz lm  r.

Hz Muhammed, slâm dininin ö re  sini ilk önce 
çevresindeki insanlara yayma a ba lad . Faaliye  nin 
ilk y llar nda büyük tara  ar kazanamam  r, tam ter-
sine Mekke’de çok tanr lara inananlar aras nda birçok 

Hz. Muhammed’in ilk 
y lda sadece 8 takipçisi 
vard . Üç y l sonra ken-
disi ar  k bir vaizdi, an-
cak hâlâ az say da sa-
d k takipçisi vard . Dör-
düncü y lda u kelime-i 
tevhidi bildirmi  r: 
„Allah’tan ba ka ilâh 
yoktur ve Muhammed 
onun elçisidir.“ (La ilahe 
illallah Muhammeden 
resulullah). 
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Medine

dü man kazanm  r.Bu olaylar nedeniyle 622 y l nda Medine’ye göç etmek karar  al r. 
Medine’de büyük say da destekçisi oldu u için, ilgisini çek  . Dahas , bu ehirde tek 
bir tanr ya inanan Yahudiler ve Hris  yanlar da vard  ve tek tanr l  dindarlar olarak ken-
dilerinden bu yeni tek tanr l  dini yaymak için destek bekliyordu. Hz. Muhammed’in 
Mekke’den Medine’ye geçi i slâm takvimin ba lang c n  temsil eder ve bu olaya Hi-
cret denir. Hz. Muhammed, 8 Haziran 632 y l nda vefat e    ve Medine’deki camiye 
gömüldü. 

Unutma:

Hz. Muhammed, çok tanr c l k ve 
putperesli e kar  gelmi  r. Bir tek 
Allah’a güven beslemekle, parçalan-
m  olan Arap kabilelerinin manevi 
birli inin temelini olu turdu.

1. Hz. Muhammed ne zaman ve nerede 
do du?

2. K saca Hz. Muhammed’in haya  n  
anla  n z.

3. slâm takviminin ba lang c n  hangi 
olay belir  r? 

Dü ün ve tar  :

Daha fazla ö ren:

Kuran-  Kerim’de Hz. Muhammed’in tüm sözlü vaazlar  kaydedilmi  r ve 
bunlara göre dini gerçekleri Allah kendisine melek Cebrail arac l yla ula  rm  r. 
Hikâyeler ve vaazlar Müslümanlara Kuran-  Kerim’i ve ö re  sini anlamalar  ve 
günlük ya amda uygulamalar na yard m eder.  
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KURAN I KER M 

Unutma:

Müslümanlar n tüm inançlar  ve ge-
lenekleri bu kutsal kitapta bulunur. 
Müslümanlar buna büyük sayg  gös-
terirler, çünkü Kuran-  Kerim’in Allah 
tara  ndan verildi i ve her sözünün 
kutsal yaz  oldu una inan l r.    

1. Müslümanlar n kutsal kitab n n ad  
nedir?

2. Bu kutsal kitap neyi içerir ve 
Müslümanlar buna kar  nas l 
davran rlar?

Dü ün ve cevapla: 

Daha fazla ö ren: 

Kuran-  Kerim temiz kalmas  ve korunmas  için temiz bir örtüyle kaplan r. Genelde 
yüksekte olan bir raf üzerine yerle  rilir ve bunun üzerine hiçbir ey bulundurulmaz. 
Kuran-  Kerim okunmadan önce, ilk önce al nla ona dokunulur ve ba  sayfas  
öpülür.

slâm dininin kutsal kitab n n ad  nedir?

slâm dininin kutsal (mukaddes) kitab  Kuran-  Kerim’dir. Kuran’ n, bizzat Allah 
tara  ndan peygamber Hz. Muhammed’e ula  r lan do ru sözleri içerdi ine inan l r. Hz. 
Muhammed kendisine ula  r lan bütün Kuran’ n bölümlerini sözlü olarak söyler, vahiy 
ka  pleri de bulabildikleri ta , a aç kabu u vb. yerde bunlar  yazard . Hz. Muhammed’in 
vefa  ndan sonra tüm ayetler bir kitap içinde topland . Müslümanlar n tüm inançlar  ve 
gelenekleri hakk nda bilgiler bu kutsal kitapta bulunur. Müslümanlar kutsal kitaplar na 
büyük sayg  gösterirler, çünkü burada Allah’ n iste ine göre insanlar n nas l ya amas  
gerek  i ile ilgili ayr n  l  bilgiler verilmi  r. Bu kutsal kitap Arapça verildi i için insanlar 
bunu orijinal olarak Arapça okumaya çal rlar.    

Kuran-  Kerim’de yaz l  kurallar 
vard r.  

Kuran-  Kerim 114 sureden olu -
mu tur. En uzun surenin 286 aye  , en 
k sa surenin ise üç aye   vard r. Kuran-  
Kerim Arapça ka  yeli düzyaz  eklinde 
yaz lm  r. Kuran-  Kerim okundu un-
da, Müslümanlar dikkatle dinlerler. 

Genelde bu kutsal kitap okunmak 
için ah ap bir raf üzerine konulur. 

Kuran-  Kerim’i dokunmadan 
önce abdest al n r.  Müslümanlar n kutsal kitab  - Kuran-  Kerim 
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KÂBE 

Mekke’de mukkades yap  - Kâbe  

Mekke’den Medine’ye göç e   inde Hz. Muhamed ilk Müslüman belediyesini 
(Uma) kurdu ve burada Yahudilere kar  bir dini ho görü göstermi  r. O, Araplar  
güçlü bir devlet içinde birle  rmek istedi. Mekke’de çok tanr lara tapanlar n tüm 
pagan kutsal putlar n  ortadan kald rd . Hz. Muhammed büyük bir kararl l kla tek bir 
tanr l k için yeni inançlar n temeline dayanarak dini ibadetlerini yapmaya ba lar. Kâbe 
Mekke’de bulunan kutsal yerdir ve büyük bir koyu gri ta  üzerinde bulunmaktad r. 
Bilime göre, bu ta n gök ta  (meteorit) kayna  vard r. Önceden pagan inançl  insanlar 
bunu kutsal yer olarak sayarm . Kâbe daha sonra bütün dünya Müslümanlar  için 
kutsal bir yer haline gelmi  r. Kâbe, Allah’ n evi say l r ve her y l dünyan n her yerinden 
Müslümanlar buraya hacca gelirler. Kâbe her Müslüman mümin için çok önemlidir. 
Müminlerin namaz k larken Kâbe’ye do ru dönmeleri gerekir. 

Daha fazla ö ren:

Hac ibade   s ras nda Müslümanlar 
Kâbe’yi yedi defa tavaf ederken (etra-
 nda dönerken), her dönmede siyah 

ta  (Hacerü’l Esved) dokunurlar.

Müslümanlarda ba l ca iki ak n (mez-
hep) vard r: Sünniler ve iiler. 

1. Kâbe nedir?

2. Kâbe nerede bulunur?

3. Co rafya haritas nda bu yeri 
bulunuz.  

Dü ün ve tar  :
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slâm’ n be  temel ar   hangileridir? 

Her Müslüman n uymas  gereken be  görevdir.  

slâm’ n ilk temel ar   ehadet etmek  r. O öyle der: “Allah’tan ba ka ilâh yoktur 
ve Muhammed’in onun kulu ve peygamberi oldu una ahidim“ (E hedü en la ile illallah 
ve e hedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu). Bu art slâm dinin temel anahta-
r d r ve bu sözlere inanan herkes Müslümand r. Müslüman inanc na göre Allah dünyay  
ve içindeki her eyi yara   , onun gücü her eye yeter, o her eyi gören ve bilendir. 

1. Her Müslüman n yerine ge  rmesi 
gereken be  art hangileridir?

2. Bu be  artan hangileri Hris  yan-
lar için de kabul edilebilir?

3. slâm n üçüncü ar  n  aç klay n z.

           Dü ünün ve sohbet ediniz:Daha fazla ö ren:

Tüm dünya Müslümanlar n n ortak te-
mel inançlar  vard r. Bu ortak temel 
inançlara slâm n be  ar   denir. Bun-
lar, bir cami sütunlar n n camiyi destek-
ledikleir gibi, slâm’  desteklerler. 

Müslümanlar n ibadet s ras nda kulland klar  ve 
99 boncuktan olu an tespih 

slâm n be  ar  n  sembolize 
eden gümü  el.

kinci art namaz k lmak  r. Her Müslüman n 
günde be  kez diz çökerek ve e ilerek (secde ederek) 
Allah’a teslimiye  ni göstermek için namaz k lmas  gere-
kir. Namaz vakitleri unlard r: Sabah, Ö len, kindi, Ak-
am ve Yats  namaz . Cuma günü Cuma namaz  camide 

k l n r. Namazda her zaman Mekke’ye (k bleye) do ru 
dönük olunmal d r. 

 slâm’ n üçüncü ar   zekat vermek  r. Zekat, 
maddi durumu iyi olan herkesin, her y l fakirlere, ya l -
lara, hastalara vermesi gereken sadakad r. 

slâm’ n dördüncü ar   oruç tutmak  r. Müslü-
manlar, mübarek Ramazan ay  boyunca oruç tutarlar. 
Oruç tutmak yemeklerden, içeceklerden, vb. eylerden 
kaç nmaktan olu ur. 

SLÂM’IN BE  TEMEL ARTI 

slâm’ n be inci ar   Hac’a gitmek-
 r. Maddi durumu yeterli olan her Müs-

lüman n ömründe en az bir kez Mekke’de 
Kâbe’yi ziyaret etmesi gerekir. 

Haca gidenlerin hepsi e it olduklar -
n  göstermek için sade, beyaz giysiler gi-
yerler. Hac lar yedi kez kutsal yer Kâbe 
etra  n  çevreler (tavaf ederler), Safa ve 
Merve tepesi aras nda yürüyerek veya 
ko arak sa’y yaparlar. Bundan sonra Hz. 
Muhammed’in son vaaz n  yap   Arafat 
da na giderler. 
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MÜSLÜMANLARIN EN ÖNEML  BAYRAMI 

VE BADET YER

Müslümanlar n en önemli bayram-
lar  hangileridir?

Ramazan, slâmi takvimin dokuzuncu 
ay d r ve bu ayda tüm dünya Müslümanlar  
oruç tutarlar.  

Müslümanlar, Ramazan ay nda 
cennet kap lar n n aç ld , cehennemin 
kap lar  ise kapand na inan rlar. Mübarek 
Ramazan ay  s ras nda Kuran-  Kerimden 
ayetler okunur. Bu ay ibadet ve sakinle me 
ay d r. Bu mübarek ay, aile ve ortak ba lar n 
güçlenme zaman d r. Her Müslümandan, 
güne in do u undan ba  na kadar, yeme 
ve içmeden keserek, oruç tutmas  beklenir. 
Ramazan Bayram  mübarek oruç ay ndan 
sonra kutlan r. Bu bayram dualarla, insani 
amaçl  para yard m  yapmakla, oyunlarla vb. kutlan r. 

Müslümanlar nerede dua ederler? 

Müslümanlar n ibadet e   i yere cami denir.  

lkandelen’de Alaca Camisi

Müslümanlar dua ederken 

Camilerin ço u kez kubbesi 
vard r. Camilerde resim veya 
heykeller yoktur. Onlar Arapça 
olan Kuran’ n kelimeleri ile dekore 
edilmi  r. Müslümanlar temiz bir 
yer ve secde bulmak ar  yla her 
yerde dua edebilirler. Caminin 
minaresinden müezzinin belirli 
zamanlarda ezan okumas ndan 
sonra, toplu halde ibadete ka  l rlar. 
Cami ibadet yeri olmaktan ba ka, 
cemaa  n merkezi olarak hizmet 
vermektedir. Camide çocuklara 
Kuran-  Kerim kurslar  düzenlenir. 
Müslümanlar camiye girdiklerinde 
ayakkab lar n  ç kar rlar.
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1. Müslümanlar namazlar n  nerede yaparlar?

2. Gördü ün bir camiyi anlat.

3. slâm n önemli bir bayram  hangisidir?

4. Hris  yanl k ve slâm aras nda benzerlikler hakk nda konu un.

5. Haritada Yahudili in göründü ü yerleri ye il, Hris  yanl n k rm z  ve 
slâm’ n yerlerini sar  renkle boyalay n z.

  Dü ünün ve sohbet ediniz: 

Daha fazla ö ren:

Müslümanlar n di er 
bayramlar  ve gelenekleri 
için ara  rma yap n z. 

Bu, ibadet için temiz olduklar n  gösteren bir i are  r. 
Caminin bahçesinde s k s k ayaklar n , ellerini, 
a zlar n , bo azlar n  vb. y kamak (abdest almak) için 
çe me ya da ad rvan vard r. Bu ise, manevi temizli in 
sembolüdür. Namaz s ras nda her zaman k bleye 
(Mekke’ye) do ru dönerler.

Ne zaman namaz k l n r?

Namazlar camide her gün k l n r. Cuma namaz  
da camide, di er namazlar gibi, imama uyularak 
k l n r.

laca Camisi’nin iç 
görünümü 
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KONU 4: D N N ETK S  

• Dini kurumlar ve devlet 

• Dinler aras nda uzla ma

• Dinler aras nda benzerlikler

• nsan e itli i ve sayg nl

• Makedonya’da Hris  yanl k





91

D N N ETK S

D N VE DEVLET 

 Laikle me (sekülarite) kelimesi La  n sözü 
saekulum’dan gelir. Önceleri bu söz, insan zaman n , 
yüzy l  ifade ederdi. Laiklik, din i lerinden daha çok 
dünyevi i lerine odaklanmak demek  r. Laiklik kavra-
m  zamanla dini kurumlar n devle  en ayr lmas  için 
kullan lma a ba land . Daha do rusu bu kelime, dün-
yay  dünyayla aç klamak ve dünyay  do aüstü güçler-
le aç klamamak demek  r. yi, güzel ve adil say lan ger-
çek de erler geçerli olurken ayn  zamanda dini de-

erlerin zay  amas  olur. Laikle me, dinin devlet yö-
ne  minden dini topluluklara çekilmesi anlam na ge-
lir. Din insanlar n özel bir hakk  ve haya   olur. Fran-
s z burjuva devrimi (1789), dini kurumlar n ve devle-

*Kutsal - Dinin var oldu u 
yerlerde deneyimler ve bir 
eyi kutsal olarak gösterme 

vard r. Kutsal olarak, belir-
li bir yer veya bölge (kilise, 
cami, vb.) ve kutsal zaman-
lar (oruç, belirli bayramlar) 
say l r. Baz  kelimeler, bilgi-
ler, gerçekler de kutsal sa-
y labilir.

*Dünyevi - Kutsalll ktan 
farkl  bir do as  oland r. Bu 
bir gerçek  r, dünyaya ai   r 
ve buna do a üstü güçler 
eklenmez. 

 n ayr lmas nda büyük röl oynad . O zamana kadar ki-
lise hüküme  n bir parças yd  ve krallar kendi ik  darla-
r n  Tanr ’n n iste i ile özürlüyorlard . O dönemde in-
sanlar krallar n ik  dar ndan memnun olmad klar  için, 
isyan (devrim) haz rl na gitmi lerdir. Devrim, s radan 
vatanda lar n haklar n n e itlenmesi için yap ld .

Makedonya Cumhuriye   Hüküme  
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1. Neden dini kurumlar n devle  en ve ik  dardan ayr lmas  gerekir?
2. Kutsal ve dünyevi aras ndaki farklar  k yaslayarak anla  n z.

  Dü ün ve tar  : 

Daha fazla ö ren:

Din yüzy llard r dünyay  anlaman n tek yolu olmu tur. Uzun zaman çevremizdeki 
dünya ya da gerçek dünya, tek gerçek dünya de ildi. Bu dünya, arkas nda yüce bir 
gücün, yani Tanr ’n n bulundu u bir görünümdü.  

Makedonya Cumhuriye   Meclisi 
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UZLA MA HAREKET  

Hris  yan kilisesi bir bütün olarak 1054 y l na ka-
dar vard . Bu y lda Do u ve Ba  , yani Ortodoks ve Ka-
tolik kilisesine ayr ld . 16. yüzy lda Katolik kilisesinden 
Protestan kilisesi ayr lm  r. 

Hris  yanlar ayr lm  olmalar na ra men devaml  
onlar n birle mesi ve Hris  yan kilisesinin birli i için dua 
ederler. Bu çaba henüz sonuç vermi  r. Kar l kl  yak n-
la malar ve Hris  yan kiliselerinin birbirine olan sayg s -
na ekümeniklik hareke   denir. 

 Ekümeniklik tüm Hris  yan kiliselerinin uzla ma-
s , i  birli i, yak nla mas  ve birli in sa lanmas  için ya-
p lan çal mad r. Bu hareke  e Hris  yan dinleri aras n-
da e itlik, birlik, ve diyalog vurgulan r. Hris  yan birli i-
nin sa lanmas  için bir yol olan ekümeniklik çal malar  
u ekillerle ifade edilir:

- Hris  yan cemaatlerinin kal c  olarak ncil’e dön-
meleri gerekir, çünkü ncil’in farkl  yorumlanmas  tüm 
parçalanmalara neden olmu tur; 

- Manevi ekümeniklik – bugün ayr lm  olan tüm 
Hris  yan kiliselerinin birle mesi için ortak bir duad r; 

- Sevgi sayesinde diyalog - kar l kl  sevgi ve gü-
venin olu turulmas  için karde  toplan  lar n ve tan  -
m n yap lmas ; 

-  birli i – topluma ve insanlara faydal  hizmet 
verebilmek için ortak eylemleri te  k etmek.

Bu hareket, Hris  yan kiliseleri ve üyeleri aras n-
daki ortak noktalar  bulmak ve onlar  ay ran noktalar  
ortadan kald rmak için çal r.

1. Uzla ma hareke  nin ortaya ç kmas  
için hangi sebepleri neden olarak 
göstereceksin?

2. Dinler aras  sava lar n ba lamas  nedenleri 
hakk nda konu unuz!

3. Ya ad m z bölgede dinler aras  i  birli ine 
örnekler ver!

4. Bu örneklerin foto ra  ar yla poster yap!

  Dü ünün ve tar n:

Daha fazla ö ren:

Hris  yanlar aras nda tra-
jik parçalanmaya, genelde 
ho görüsüzlük, d lama ve 
ha  a kar l kl  sava lar e -
lik e   . Ekümeniklik hare-
ke  yle ancak 19. yüzy lda 
kiliseler aras ndaki yak n-
la ma ba lam  r. 

kinci Dünya Sava ’ ndan 
sonra, Cenevre’de Dün-
ya Kiliseler Konseyi kurul-
mu tur. Bu hareke  n ana 
 kri, kiliselerin yeniden 

birle mesidir. 

Unutma:

Ekümeniklik, dini farkl l kla-
r  gizlemek anlam nda de il, 
tam aksine, ortak olan nokta-
lar  bulmak ve müminlerin ay-
r lmas na neden olan noktalar  
ç karmak  r. Bunun; diyalog, i  
birli i ve sevgi yoluyla yap lma-
s  gerekir.

Papa II. Ioannes Paulus (Jan Pol) 
camiye giren ilk papad r.
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Ayn  yara  c  güç 

TEK TANRILI MONOTE ST  
D NLER N ORTAK KÖKEN  

Her üç tek tanr l  dinin, birer kutsal kitap koleksiyonu vard r. ster Yahudi veya 
Hris  yan, ister Müslüman olsun, bunlara her müminin inançlar  dayanmaktad r. Her 

Ha  rla:

Dünya bar n n korunmas  için farkl  
dinlerden olan insanlar n ba lanma-
s  bir ih  yaç  r. nsan sosyal bir var-
l k  r. nsanlar birbirleri olmadan ya-
ayamaz.

u konularla ilgili tar  ma yap n z:

1. Ya ad n yerde ça  ma var m d r? 
(Herkesin ç karlar n  dikkate alan 
uyumla  r lm  çözümün bu tür 
durumlarda en iyi yakla m oldu u 
konusunda s n f arkada lar n  ikna 
etmeye çal .)

2. Farkl  din mensuplar  aras nda 
i  birli ini ar  rmak için neler 
yapabilirsin?

Dü ün ve tar  :
Daha fazla ö ren:

Dinler tarihinde farkl  isimleri olan 
ayn  karakterleri görüyoruz. Örne in: 
Noe (Nuh), Avram ( brahim), Moysey 
(Musa), sus ( sa) vb. 

üç dinde Tanr ’n n vahiyi vard r: Yahu-
dilikte brahim veya Musa’ya, Hris  -
yanl kta sa’ya, slâmda Muhammed’e. 
Her üç din tamamen farkl  olmalar na 
ra men, her birinin temelinde ayn  ve 
tek Tanr ’ya inanmak vard r. Yahudiler, 
Hris  yanlar ve Müslümanlar ayn  bir 
Tanr ’ya inand klar  gerçe i pra  kte söy-
lenmez ve dinler bunu kabul etmemek-
tedir. Bu Tanr  Tevrat’ta Yahve, Hris  -
yanlarda anr -Baba ve Müslümanlarda 
Allah olarak bilinir. üm bu dinler kendi 
müminlerine ya am için ahlaki de erle-
ri verirler. Her din ya am n, sevginin ve 
ailenin büyük kutsall n  ve onlar n ko-
runmas  gerek  ini anlatmaktad r.

 Her din rk, din, sosyal durum ve 
benzeri nedenlerden dolay  uygulanan 
herhangi bir zarar verme eklini k na-
maktad r.



95

D N N ETK S

NSAN E TL  VE SAYGINLI I
 

Bir arada insanlar n ya amas  mümkündür ve 
bunun için di erlerine sayg  göstermemiz, kendimi-
ze e it görmemiz ve insanlar aras nda e itli i, adale-
  ve bar  istememiz gerekir. Dünyan n bar  ve adil 

bir ya am  için bunlar esas de erlerdir. Ça m z n te-
mel geresinmelerinden biri, insanlar n ten rengi, dini 
e ilimleri, milliye  , sosyal statüsü ve maddi durumu 
ne olursa olsun, tüm insanlar n e it sayg nl na da-
yanan insan haklar na sayg l  olmak  r. Maalesef, her 
gün insan ve dini haklar n ihlâl edildi ini görmekte-
yiz. Ço u zaman insanlar n davran lar ndan, onlar 
için „daha de erli“ veya „daha az de erli“ insanlar n 
var oldu unu görüyoruz. nsanlar bugün bilgi, ahlâk, 
vb. gibi gerçek de erlerle takdir edilmekten çok, ser-
vetlerine ve güçlerine göre takdir edilirler. Dünyada 
çok say da adaletsizlik, yoksulluk, açl k, i sizlik, rk ve 
cinsiyet ayr mc l , çocuklar n ve yoksullar n is  sma-
r  vard r.

Daha fazla ö ren:

To e Proeski’nin insani 
faaliyetleri hakk nda bir 
yaz  yaz. 

Rahibe Teresa Müzesi
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1. Dinleraras  i  birli inin sa lanmas  ve bununla birlikte dünyaya katk s  olan 
baz  ki ileri gösteriniz. 

2. Ö retmeninizden Papa II. Ioannes Paulus (Jan Pol)’un misyonu, Rahibe 
Teresa’n n misyonu, bar  me alesi vb.’n n aç klamas n  yapmas n  isteyiniz.

Dü ün ve tar  :

Belki bu haks zl klara kar  etkili olamay z, ancak çevremizdeki adaletsizlikleri 
azaltabiliriz. nsanlar n yard ma ih  yac  oldu unda yard mc  olmam z, tehdit al  nda 
olanlar  korumam z ve ac  çekenlerle dayan ma içinde bulunmam z gerekir. nsanl k 
tarihi, milletler aras ndaki sava larla doludur. Milyonlarca insan bu ac mas z sava larda 
haya  n  kaybe   . Genel olarak bu sava lar n ço u dinler aras ndad r. Dünyada bar n 
silâhla kurulabilece ini dü ünenler vard r. Bar  silâhla sa lanamaz, ancak adaletli, 
di erlerine kar  sayg l  davranmakla ve ba kalar n n mülkiye  ni saymakla sa lanabilir. 
Bar  mücadelesinde en güçlü silâh sevgidir. 

Rahibe Teresa’n n misyonu 

Birçok dini kurum; has-
tane, okul, çocukla-
ra yard m merkezleri-
nin in a edilmesi, ge-
reken yerlere  bbi ci-
hazlar n gönderilmesi 
ve yoksullara, yard ma 
muhtaç olanlara her 
gün yard m ba lar n-
da bulunmaktad r. 
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MAKEDONYA CUMHUR YET ’NDE D N  
TOPLULUKLAR

M kedonya’da Hris  yanl k

Hris  yanl k Makedonya’da I. yüzy lda belirmi -
 r. O dönemde bu topraklar  havari Pavlus ziyaret et-

mi  ve burada Hris  yan topluluklar n  kurmu tur. Bu 
dönemde Makedonya Roma mparatorlu u’nun ida-
resi al  ndayd . Roma yetkilileri Hris  yan inançlar n n 
bu dönemde kabul edilmesine izin vermedi ve bu yüz-
den Hris  yanlara zulüm yap ld . Hris  yanl n resmi 
olarak din tan nmas ndan sonra Makedonya’da kilise 
kurulmu tur. Kiril ve Metodiy karde lerin çal mala-
r  Hris  yanl n yay lmas  için en büyük etkiyi yapm -
 r. Ohri’de ilk üniversitenin kurulmas yla ncil bölüm-

lerinin, dini kitaplar n ve biyogra  lerin çevirisi ba lad . 
Okuryazarl n ve Hris  yanl n yay lmas  için Kliment 
ve Naum’un çal malar  ve Ohri Okulu’ndan ç kan di-

er ö rencilerin faaliyetlerinin özel bir önemi vard r.

Daha fazla ö ren:

Bulgar, Yunan ve S rp ki-
liselerin etkisinden ken-
dini savunan Make-
don Ortodoks Kilise-
si (MOK)’nin ba ms z-
l k mücadelesi 20. yy’ n 
ikinci yar s na kadar de-
vam etmi  r. Osman-
l  mparatorlu u’nun da-

lmas ndan sonra Ma-
kedonya, Yugoslavya 
K rall ’nda S rp yöne-
 mi al  na geçince, ayn  

zamanda kilisenin de 
S rp Ortodoks kilisesi al-
 na dü mesi demek  . 
kinci Dünya Sava ’ndan 

sonra Makedonya, 
YSFC’nin s n rlar  içinde 
kendi egemenli ini ka-
zand . O zaman da MOK 
özerklik konusunu ba -
la   . 

Aziz Kiril ve Metodiy an   - Ohri
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Makedonya Cumhuriye   slâm Birli i 

Makedonya Cumhuriye   slâm Birli i, Makedonya Cumhuriye   topraklar nda 
ya ayan tüm Müslümanlar n bir dini örgütüdür. O, dini haya  n geli  rilmesi için so-
rumlu olan kurumdur ve müminlerin dini çal malar n n bak m n  organize eder, gö-
revlerini ve sorumluluklar n  belirler. slâm Birli i Müslümanlar n ahlâki, sosyal, eko-
nomik, kültür, e i  m ve ba ka de erlerini korur ve sürdürür. slâm Birli i bu toprak-
larda ve yurt d nda olan Müslümanlar  temsil eder ve onlar n ç karlar n  tüm ha-
yat alanlar nda korur. Bu topraklarda slâm’ n belirmesiyle, Makedonya Müslüman-
lar  bölünmez slâm’ n manevi bütünü oldular ve Kuran’ n ö re  lerini miras edindiler. 
Dini görevlerini yerine ge  rmek için Müslümanlar kendi milli veya etnik kökenine bak-
maks z n tek slâm Birli i’ne ba land lar. Makedonya Cumhuriye  ’nde slâm Birli i’nin 
amac  slâm dinine olan duyarl l  yükseltmek ve yeniden organize edip canland r-
mak  r.

Yüzy llar sonra Makedonya topraklar nda kilise haya  n  etkileyen olaylar oldu. Ohri 
Ba piskoposlu u’nun hale   olarak Makedon Ortodoks Kilisesi tam ba ms zl n  17 
Temmuz 1967 y l nda Ohri’de toplanan Üçüncü Kilise Toplan  s ’nda ald . Makedon 
Ortodoks Kilisesi’nin ilk ba kan  metropolit Dositey oldu. 

Aziz Panteleymon Kilisesi - Üsküp
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1. Hris  yanl n yay lmas nda rol oynayan önemli ki iler kimlerdir?

2. MOK hangi kilise toplan  s nda ba ms zl n  oylad ?

3. Hris  yanl n yay lmas nda Kiril ve Metodiy karde lerin katk s  nedir?

4. Dini Topluluklar Günleri sizce yararl  ve gerekli midir?

Dü ün ve tar  :

Makedonya’da var olan dini topluluklar aras nda kar l kl  i  birli ini ve bilgilen-
meyi geli  rmek ve onlar n faaliyetleri hakk nda kamuoyunu bilgilendirmek için Dini 
Topluluklar Günleri tutulur. 

 Makedonya Cumhuriye  ’nde bu dini topluluklar n yan s ra, kendi dini inançlar -
n  özgürce yerine ge  rme hakk na sahip olan di er dini cemaatler de bulunmaktad r.

Hz. Ömer Tap na

nsan uygarl n n geçmi i pek çok dini ho görüsüzlük örneklerine tan kl k 
edebilir. Bu ho görüsüzlük daha çok uzak geçmi te görünmü tür, fakat onlardan 
sonra gelen nesiller her zaman geçmi in hatalar ndan ders almam lard r. Toplumda 
ho görüye ve i  birli ine do ru yollar çok yava  ad mlarla geli  , ancak bu ilerleme 
her zaman dengeli de ildi. Herhangi bir tarihsel dönemde ho görü görüldüyse de, bu 
sadece baz  dini cemaatlerle s n rl yd . Ho görü ancak ça da  uygarl kta, az c k da olsa 
tüm dini topluluklar  tatmin edebilir seviyeye gelebildi.  
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*alegori
- Ana dü üncelerin sembolik kar la  r-
malarla verilen güzel öykü.

 *Allah
- Kaina  a var olan her eyin yara  c s , ko-
ruyucusu ve tek oldu una inan lan yüce 
ve üstün ilah  r.

*ateist
- Tanr  tan maz.

*Avram ( brahim) 
- ncil’e göre srail halk n n üç patri inden 
(atas ndan) ilkidir. MÖ 1850 y llar nda ya-
am . Onu „ srail’in babas “ olarak da 

adland r rlar.  

B

*büyü (ba  l inanç)
- nsanlar do aüstü güçlerin varl na ve 
çe itli dini ritüellerle bu do a üstü güç-
leri etkileyebilece ini ve amaçlar na (iyi 
veya kötü) ula abilece ine inan rd .

C

*Cami
- Müslüman cemaa  nin namaz için top-
land  yer.
 

DAHA AZ B L NEN KAVRAMLAR SÖZLÜ Ü 

D

*dayan ma
- Bir toplulu u olu turanlar n duygu, dü-
ünce ve ortak ç karlarda birbirine kar -

l kl  ba lanmas .

*Dekalog 
-Sina Da ’nda Musa’ya indirilen iki ta  
lehvas  üzerinde yaz lan Tanr ’n n On 
Emri için verilen ikinci isimdir. Emirlerin 
farkl  içerili i vard r. lk üç emirde tanr ya 
kar  olan görevlerden ve di er k s mlar-
da yak nlar na kar  ili kilerden söz edil-
mektedir. 

*Din 
- En kutsal varl klara, Tanr ’ya inanmay  
ve tapmay  sistemle  ren toplumsal bir 
kurum. 

*dindar
- Dini inanc  güçlü, din kurallar na ba l  
(kimse).

 E

*ekümeniklik
- Hris  yanl kta uzla ma, yak nla ma ve 
Hris  yanlar n birli i için çabad r.

*evangeliya (kitaplar, ncil)
- Hris  yanl kta dört kutsal kitap  r (Mat-
ta, Markos, Luka ve Yuhanna ncilleri). sa 
Mesih’in haya  n , ö re  sini, etkinlikleri-
ni farkl  ekilde tarif ederler. 

*evren
-Gök varl klar n n bütünü, kainat, koz-
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mos.

*ezan
slâml kta namaz vak  ni bildirmek için 

müezzinin yap   ça r . 

F

*  ravun
-Eski M s r hükümdarlar na verilen isim. 
M s rl lar n inançlar  do rultusunda  ra-
vun pirami  e gömülür ve burada öldük-
ten sonra da ya amaya devam eder. Fira-
vun ismi ncil’de de an l r. 
 

G

*günah
-Dince suç say lan i  veya davran .
 

H

*haham
-Yahudi din hocas .

*Hanaan (Kenan ülkesi)
-Kutsal kitapta bu ülke Filis  n’in bir par-
ças d r ve Ürdün devle  nin ba  s nda bu-
lunur. srailliler, Tanr ’n n onlara vaat e   -

i topra  Hanaan olarak adland rm lar-
d r. 

*Havari (on iki havari)
-Hris  yanl a göre, sa Mesih ö re  sinin 
ba lang c nda ö rencileri aras nda on iki 
özel i  birlikçisini ve arkada n  seç   ve 
bunlar  havari olarak adland rd . Bununla 
sa Mesih, inananlardan yeni bir topluluk - 

kilise, yeni bir seçilmi  millet, yeni bir srail 
( srail halk  on iki kabileden olu mu tu) 
yaratmak istedi ini ortaya koymu tur. 
Havarilerin isimleri unlard r: Simun ve 
karde i Andreas, Yakov ve van bal kç lar, 
Filipus ve Bartalmay, Tomas ve Ma  a, Ya-
kov ve Taday, Simon ve Yehuda skariot. 

*Hicret
-Hz. Muhammed’in 622 y l nda takipçile-
ri ile birlikte Mekke’den Medine’ye göç 

etmesi. slâm dinine göre bu ba lang ç 
y l  olarak say l r. 

*Ho görü
-Her eyi anlay la kar layarak, olabildi-

ince ho  görme durumu. 
 

 

*ilah
-Çok tanr c l kta var oldu una inan lan in-
san üstü varl klardan her biri.

* ncil 
-Hris  yanl n kutsal kitab  olan Yeni Ahit 
k sm n n ilk dört bölümünün her birine 
verilen add r. san Mesih’in ya am n  an-
latan ilk dört kitapç a ncil denir. 

* sa Mesih
- sa Mesih (ibran. Yesuah, kurtar c , kur-
tulu ) Nas ral  sa Mesih, Hris  yanl -
a göre bu dinin kurucusudur. sa Me-

sih Beytüllahim’de MÖ 7 – 4 y l aras nda 
do mu . MS 30 y l nda çarm ha gerile-
rek öldü ü, sonra da ölülerden dirilerek, 
gö e yükseldi i inanc  vard r. sa Mesih 
yaz l  hiç bir ey b rakmam  r ve onun 
mesajlar n  ( ncil’i) ö rencileri, havarileri 
vb. Yeni Ahit içinde yazm lard r. 

* seviler
- sa Mesih’in takipçileri ve ö rencileridir. 
sa Mesih’in yayd  dinden olanlar. Hris-
 yanlar bugün en büyük dini toplulu un 

üyeleridir. Bu dine dünya nüfusunun top-
lam %35’i mensuptur.

 * slâm
-Dünyan n en büyük dinlerinden biri-
dir. nançlar , Hz. Muhammed’e indirilen 
Kuran-  Kerim’e ba l d r. slâmda be  te-
mel art vard r, onlar da unlard r: ilk art 
ahadet etmek, ikinci art namaz k lmak, 

üçüncü art oruç tutmak, dördüncü art 
zekat vermek, be inci art Mekke’ye hac-
ca gitmek  r.

* srail
- srail ulusu ad n  patrik Yakup’tan ald . 
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srail insanlar na ba ka Yahudi ya da bra-
niler de denir. 

K

*Kâbe
- slâmda en kutsal yerdir. Mekke’de, 
Müslümanlar hacca gi   kleri yerdir. 

*katakomb
- Hris  yanlar n yer al  nda kazd klar  uzun 
koridorlar biçiminde ölüleri gömdükleri 
mezar veya tap nak yeridir. En ünlü kata-
komblar Roma, Napoli ve skenderiye’de 
yap lm  r. 

*kilise
- sa Mesih’e inanan insan toplulu u. ba-
det için H ris  yan toplulu unun toplan-
d  yap . 

*Kuran-  Kerim 
- slâm dininin kutsal kitab d r. slâm n 
ö re  sine göre Allah’ n gönderdi i vahiy-
dir. Arapça yaz lm  ve 114 süreden olu -
mu tur. 

M

*Mekke
- Hz. Muhammed’in do du u Mekke eh-
ri Suudi Arabistan’da bulunur ve slâm di-
ninin kutsal yeridir.

*minare 
- camide yüksek ve ince yap . Namaz vak-
 nin geldi ini Müslümanlara bildirmek 

için ça r n n (ezan n) yap ld  yer. 

*misyoner
-Hris  yanl kta, Hris  yan inançlar n  vaaz 
eden ki idir. 

*monoteizm (tek tanr c l k)
-Tek Tanr ’n n varl n  kabul eden inanç. 
Ba ka tanr lar n varl  kabul edilmez. Tek 
tanr l  dinler unlard r: Hris  yanl k, Yahu-
dilik ve slâm. 

*Musa
-Yahudilikte dini yöne  ci ve kanun ç ka-
r c d r. Hris  yanl n kutsal kitab  ncil’in 
Eski Ahit k sm nda da bulunmaktad r. MÖ 
13 y lda ya am . ncil’e göre o, Tanr  ve 
Yahudiler aras nda bir arac yd . srailo ul-
lar n  M s r köleli inden kurtaran, onlar  
K z l Deniz ve Sina Çölü’nden Kenan s n -
r na kadar ge  ren peygamberdir. Sina’da 
yasalar n (On Emir) yaz l  oldu u ta  lev-
halar  ald , bunlar  Yahve ve srailo ulla-
r  aras nda yap lan antla maya dayanan 
önemli bir dini yasa olarak, halk na bil-
dirdi.

* Hz. Muhammed (570- 632)
- Allah’ n peygamberi ve slâm dininin 
kurucusudur. Kayna  Kuran-  Kerim olan 
tek bir Allah’ n varl n  vaaz eder. 

N

* Nas ra
- Galilee ilinde bir ehir. sa Mesih’in ya-
ad  ehir. 

 
P

*pagan
- Çok tanr l  dinden olan (kimse).

*papirüs
-Eski M s r’da yazmak için kullan lan bir 
nevi ka t. 

*Pesah
- Pesah Yunan sözüdür, branice pesah 
sözünden al n  d r ve anlam  geçi  r. Pe-
sah ya da Hamursuz Bayram  Yahudile-
rin en önemli bayram d r. Çok eski oldu-

u için muhtemelen Musa’n n zaman n-
dan önce de vard . Bu günde çobanlar 
Tanr ’ya kurban verirlermi .

*Peygamber
-Tanr ’n n buyruklar n  bildiren, haber ge-
 ren kimse, elçi, resul, nebi.
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*politeizm
- Çok tanr c l k.

*put
-Baz  ilkel toplumlarda do aüstü güç ve 
etkisi oldu una inan lan canl  veya cans z 
nesne, tap nacak, sanem.
 

R

*Ramazan
slâm y l nda (Hicri y lda) dokuzuncu ay. 
slâm hukukuna göre bu ayda müminle-

rin oruç tutmas  gerekir. 
 

S

*Sabat ( abat)
-Yahudilikte, Tanr ’ya adanm  bir gündür. 
Bu gün dinlenme ve dua günüdür.

*sand k (antla ma sand )
- Eski Ahit’te (Tevrat’ta) s k s k antla ma 
sand ndan bahsedilir. Bunun içinde, s-
raillileri Sina antla mas na ha  rlatan on 
emrin yaz l  oldu u ta  levhalar  bulu-
nurmu . Daha sonralar  bu bayram, sra-
ilo ullar n M s r köleli inden özgürlü e, 
serbest b rak lmalar yla ilgili olmu tur. 
Yahudilerin Pesah bayram  yedi gün kut-
lan r ve Pesah (bayam) yeme i ile ba lar.

*seçilmi  millet
- srail halk , Tanr ’n n onlar  özel yollarla 
seç  ini ve onlarla birlik içinde oldu u-
nun fark ndayd . Onlar , Tanr ’n n seç  i 
eski millet olarak da adland r rlar. Hris  -
yanl a göre sa Mesih kiliseyi kurmu  ve 
herkesin bir Tanr  mille   al  nda toplan-
mas  için ça r da bulunmu tur. 

*sinagog
-Yahudi cemaa  nin dua için topland  
yer.

T

*Talmud
- Hahamlar n Tevrat’  yorumlamalar  için 
büyük kay tlar (yaz lar) koleksiyonudur. 
Tevrat’la ilgili hahamlar n verdi i dü ün-
celeri ve yorumlar  içerir. 

*Tevrat
- Yahudiler, Hris  yanlar ve di erleri, bu 
Hukuk’a ( branice Torah) ve Musa’n n 
Tevrat’ na özel bir sayg  göstermektedir-
ler. Be  kutsal kitaptan olu ur ve seçilmi  
insanlar n (mille  n) dini tarihinden en 
önemli geli meleri içerir. 
 

Y

*Yahve (YHVH)
-Tevrat’ta Tanr  için kullan lan add r. An-
lam , „Ben, O’yum“dur. sraillilere onun 
ad n  tela  uz etmek yasakm . Bunun ye-
rine, beyefendi anlam ndaki Adonay sö-
zünü kullan rlarm . 

*Yahudilik 
- srailo ullar n (Yahudilerin) dinidir.
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