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Sevgili öŒrenciler!

Yeni okuma yŦlŦ baƔlamaktadŦr. Tahminen, hayatŦnŦzda yeni
bir dönemin baƔladŦŒŦ bu yŦlda sizleri nelerin beklediŒi konusunda
sabŦrsŦzlanŦyorsunuz. Dinler TanŦyalŦm dersi dahil, birçok yeni dersle
tanŦƔacaksŦnŦz. 7lköŒretim okullarŦnŦn yeni ders plânŦ ve programŦna
uygun, dinler konusunda sizlere bu yeni ders kitabŦnŦ sunabildiŒimiz için
sevinçliyiz. Bu kitap, bu dersi seçecek olan öŒrencilere, medeniyetler
boyunca inançlarŦn, dinlerin, kültürlerin daha iyi öŒrenilmesine yardŦmcŦ
olacaŒŦna inanŦyoruz. Bu ders ve diŒer ders konularŦnŦn yardŦmŦyla,
yaƔadŦŒŦnŦz dünyayla daha iyi tanŦƔacaksŦnŦz. Bu kitap, ezbere öŒrenilecek
bir kitap deŒil, tam aksine metinler, fotoŒraflar ve resimler üzerine
araƔtŦrma yapŦlmasŦ, düƔünülmesi ve aranŦzda konuƔulmasŦ gereken
bir kitaptŦr. KonuƔulacak, düƔünülecek ve öŒrenilecek konular farklŦ,
ancak hepsi birbirleriyle baŒlŦdŦr. Ortak yolculuŒumuz, ilkel insanŦn eski
inançlarŦnŦ tanŦmakla baƔlŦyor, sonra da çeƔitli eski ve çaŒdaƔ dinleri
tanŦmakla devam ediyor.
Metin, fotoŒraf ve resimlerle zengin bu kitabŦn; hayatŦn,
arkadaƔlŦŒŦn, ortaklŦŒŦn, inançlarŦn güzelliŒini sizlere tanŦtacaŒŦna
umuyoruz. DahasŦ, birlikte yaƔadŦŒŦmŦz ve çalŦƔtŦŒŦmŦz inanlarla gerçeŒi
bulmayŦ, dayanŦƔmayŦ, açŦk olmayŦ kazandŦracaktŦr. KitabŦn sonundaki
az tanŦnan sözcükler ve kavramlar sözlüŒünü, ihtiyaç hissettiŒinizde
hatŦrlamak ve tekrarlamak için kullanlabilirsiniz.
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HADø ANLAùALIM:
BUGÜNDEN øTøBAREN
SADECE DOöRULARI
KONUùALIM
HADø ANLAùALIM:
BUGÜNDEN øTøBAREN DERT
YERøNE BøRBøRøMøZE EL
UZATALIM
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KONU 1. D7N KAVRAMINI BEL7RLEME
7nsanoŒlu her zamandan beri onu çevreleyen dünya olaylarŦnŦ anlamaya
çalŦƔmŦƔƨr. 7nsan, yaƔamŦn doŒuƔ sŦrrŦnŦ da öŒrenmek istemiƔƟr. Bu sorular, dünyaya
gelen ilk insan kadar eskidir. 7nsanoŒlu, sorularŦnŦn cevabŦnŦ bulmak için baƔlangŦçta
doŒa üstü güçlere doŒru yönelmesine neden oldu.

• DindarlŦk
• Din nedir?
• Çok tanrŦcŦlŦk (politeizm) ve tek tanrŦcŦlŦk (monoteizm)
kavramlarŦnŦn belirlenmesi
• 7lk dini inançlar ne zaman ve nerede meydana gelmiƔƟr?
• 7nsan - doŒa - doŒa güçleri
• AyŦrŦm yerine, iƔ birliŒi ve baŒlanma
• 7nsanlŦk
• Din ve eƟk
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D7NDARLIK
DünyanŦn Kökeni ve Var OluƔun AnlamŦ

Dünya, canlŦlar ve onda var olan her Ɣeyin yaraƨlmasŦyla
ilgili temel sorularŦ, insan çok eskiden kendi kendine sormaya
baƔlamŦƔƨr. Dünya nasŦl ve ne zaman yaraƨlmŦƔƨr? 7nsanŦ kim
yaratmŦƔƨr?
7nsan, nereden geldiŒini ve nereye giƫŒini hep merak
etmeye devam etmiƔƟr. Onun varlŦŒŦnŦn anlamŦnŦ açŦklayacak
ya da gösterecek bir cevap arayŦƔŦnda bulunmuƔtur. 7nsan bu
arayŦƔ sŦrasŦnda dünyada, tarih öncesi çaŒlardan beri var olan
dini Įkirleri, inançlarŦ ve öŒreƟleri yaratmŦƔƨr.

7nsannereden geldiŒini
ve nereye giƫŒini merak
etmeye hep devam
etmiƔƟr

7lkel insan doŒa olaylarŦna ilahi olay olarak bakmŦƔƨr

7nsan, her yeri iyi ve güzel olan bir doŒa
ile çevrili olmasŦna raŒmen, kötülüklerin ve
acŦlarŦn varlŦŒŦnŦ inkâr edemez. 7nsan doŒal
afetleri, hastalŦklarŦ, zayŦŇŦklarŦ görür ve insanlar
arasŦndaki iliƔkilerde var olan sorunlarŦ da
(çaƨƔma, Ɣiddet, savaƔ, yoksulluk, açlŦk ve
adaletsizlik) farkeder.

7nsan kendi kendine Ɣu sorularŦ sorar:
Tüm bunlar neden böyledir?
KötülüŒün kökeni nerededir?
AcŦlarla nasŦl baƔa çŦkabilirim?
Neden hayat her zaman güzel deŒildir?
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DúN KAVRAMINI BELúRLEME
7nsanŦn bu doŒaüstü inancŦ, onu
tehlikelerin ve bilinmeyenlerin üstesinden
gelmesine yardŦmcŦ olmuƔtur. Bu yüzden
buna doŒaüstü inanç denir ve bunun
hiçbir Įziksel (maddi) karakteri yoktur.
DindarlŦk yaƔamŦn önemli sorularŦna bir yanŦt olarak ortaya çŦkmŦƔƨr. Ölümden sonra yaƔam inancŦ, insanlarŦn ölümle daha kolay yüzleƔmelerine yardŦmcŦ olmuƔtur. Ölüm bilinci insanda, kendi varlŦŒŦnŦn sonu olmamasŦ isteŒinin belirmesine neden olmuƔtur.

Neden bu
böyledir?

Daha fazla öŒren:
Her kültürde dini inanç ve
geleneklerin var olup olmadŦŒŦnŦ
araƔƨr!

Haƨrla:
DindarlŦk, insanŦn doŒaüstü bir varlŦŒa
yücelik ve güç vermesi demekƟr.

DüƔünelim ve cevap verelim:
1. 7nsan geçmiƔte hangi sorularla karƔŦlaƔmŦƔƨr?
2. 7nsan bu sorularŦ bugün kendine soruyor mudur?
3. Dinin ortaya çŦkmasŦ için nedenler nelerdir?
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Din kavramŦ için çaŒrŦƔŦmlar!
Din kavramŦnŦ belirlemek için anahtar kavramlarŦ
bulmak!

D7N NED7R?

Din kelimesi LaƟn dilinde
religare sözünden gelir ve
yeniden „baŒlanmak“ demekƟr. Bütün dinlerin bir
tanrŦsŦ vardŦr. Dinle ilgili üç
grup teori vardŦr. Birincisine göre din, bir insan grupunun (genelde ikƟdarda
olanlarŦn) gücünü haklŦ çŦkarmak için bir buluƔtur.
7kincisine göre, insanŦn bir
temel özelliŒidir. Üçüncüsü
ise, insanŦn keƔfetme eŒilimidir veya doŒa güçleri ve
kanunlarŦnŦ bilmemesidir.

Bu yŦl bazŦ önemli dünya dinleri ile tanŦƔacaŒŦz.
Bu dinlerin, barŦƔ ve adalet isteyen tüm insanlarŦ nasŦl
baŒlayabileceŒini göreceŒiz. Din sözcüŒü, baŒlayan iplik
anlamŦna gelir. Kendi kendimize dinin ne zaman ve nerede ortaya çŦkƨŒŦnŦ devamlŦ soruyoruz. Din insan kadar eskidir. Din bugün farklŦ formlarda dünyanŦn tüm
toplumlarŦna ve kültürlerine yayŦlmŦƔƨr.
Din, aƔaŒŦdaki sorularda olduŒu gibi, hayaƨn birçok sŦrlarŦnŦ açŦklayan bir yol olabilir:
Dünya ve insan nasŦl yaraƨlmŦƔƨr?
Dünya neden yaraƨlmŦƔƨr?
Neden hayat ve ölüm vardŦr?
7nsanlar ölünce ne olur?
Neden ŦzdŦraplar vardŦr?
DoŒada belirli olaylar (yŦldŦrŦm, yaŒmur, rüzgar,
sel, deprem vb. gibi) nasŦl meydana gelir?
7yilik ve kötülük nereden meydana çŦkmŦƔƨr?
Bu sorulara yanŦt arayan insan, yaƔanmasŦ gerekenlere bir anlam verebilmek için inanmaya baƔlamŦƔƨr.

Din, bilim taraķndan ortaya aƨlan bazŦ sorularŦn
cevabŦnŦ kendisinde içerir.
Bunlar derin ve zor sorulardŦr.
Bu sorularŦn dŦƔŦnda, din aynŦ zamanda insanŦn
davranŦƔlarŦyla da ilgilenmektedir. Onun davranŦƔlarŦnŦ
deŒerlendirir ve adalete doŒru yönlendirir.
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Din; Įziksel (gerçek) ve gerçeküstü (manevi) olmak üzere, iki dünyanŦn varlŦŒŦnŦ tanŦr.
Din ruhani (manevi) dünyaya öncelik verir ve onu var olan her Ɣeyin temeli
olarak sayar.
ÖrneŒin: 7nsanŦn üreƫŒi ürünlerin nasŦl ki yaraƨcŦsŦ vardŦr, dine göre buna
benzer bir Ɣekilde aynŦ öyle dünyanŦn ve insanŦn
da yaraƨcŦsŦ, yani TanrŦsŦ vardŦr.
7nsan bilincinin geliƔmesiyle, dini
açŦklamalarŦn yanŦsŦra, bilimsel açŦklamalar da
oluƔmuƔtur. Bu bilimsel açŦklamalar, dünyanŦn
meydana gelmesi ve içindeki olaylarŦn oluƔmasŦna
yanŦt olarak verilmiƔƟr.
Din, dünyanŦn özünü doŒaüstüyle açŦklayan bir düƔünce sistemi ve duygu
toplamŦdŦr. 7nanç ve duygular dinin bir ayrŦlmaz parçasŦdŦr.
Din insanŦn bir güvenlik ihƟyacŦ
veya iyiliŒin, doŒruluŒun ve haklŦlŦŒŦn
kaynaŒŦ olarak anlaƔŦlabilir. ÇaŒdaƔ ve
modern insanŦn kültüründe dinin önemli
bir yeri vardŦr. Dini ayinler, semboller
ve dini merasimler, dinin ayrŦlmaz
parçalarŦdŦr. Dini ayin (ibadet) kelimesini
hiç duydunuz mu?

Daha fazla öŒren:

DüƔünelim ve cevap verelim:

Dinin ne olduŒunu keƔfetmek için küçük
bir araƔƨrma projesi yapŦnŦz.

Din kavramŦ ne demekƟr?

AraƔƨrma sŦrasŦnda internet, kitaplar, ansiklopediler, dergilerden alŦnƨlar kullanŦn.

Kendi sözlerinizle din kavramŦnŦ açŦklayŦnŦz.

7nsanŦn yaraƨlŦƔŦ ile ilgili olan Darvin teorisini bulun, analiz edin ve dinle kŦyaslayŦn.

Dini ayinler ve adetlere iliƔkin örnekler veriniz.

Haƨrla:
Din kavramŦ: 7nsanŦn bazŦ Ɣeylere anlam verebilmesi için, doŒaüstü güçlere
inanmasŦ demekƟr. FarklŦ insanlar ve kültürler için din de farklŦdŦr. BazŦ dinler, büyük
ölçüde insanlarŦn kültürlerinde vardŦr ve bunlar sadece din deŒil, bir kültürün
manevi geleneŒini de temsil ederler.
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ÇOK TANRICILIK ΈPOL7TE7ZMΉ VE TEK TANRICILIK
ΈMONOTE7ZMΉ KAVRAMLARININ BEL7RLENMES7
TANRI KAVRAMI
TanrŦ (Allah) bir mükemmel, insanüstü ve doŒüstü bir varlŦk olarak açŦklanŦr. Dindar
olanlar TanrŦ’nŦn evreni yaraƴŒŦna inanŦrlar. BazŦ dinlerde TanrŦ’ya insani nitelikler
verilir. DiŒer dinlere göre, TanrŦyŦ Įziksel olarak hayal etmek imkansŦz ve yanlŦƔƨr.
BazŦlarŦ TanrŦ’nŦn iyi bir Ɣey olduŒu, diŒerleri ise TanrŦ’nŦn iyiliŒi insanŦn anlayŦƔŦndan
çok daha fazla olduŒunu düƔünür.
TanrŦ’nŦn varlŦŒŦyla ilgili insanlar arasŦnda farklŦ düƔünceler ve inançlar vardŦr.
YanŦtlara göre, iki farklŦ görüƔ vardŦr. Birinci görüƔ, TanrŦ’nŦn varlŦŒŦnŦ kabul etmez. Bu
görüƔe tanrŦtanŦmazlŦk (ateizm) denir. TanrŦ’nŦn varlŦŒŦna inanmayan insanlara ateist
denir. TanrŦ’nŦn varlŦŒŦna inananlara ise teist denilir.

Teizm – TanrŦ’ya veya ilahlara olan
inanç;
ʤteizm - TanrŦ’nŦn varlŦŒŦna inanmama (bazŦlarŦna göre din, davranŦƔ
kurallarŦdŦr).
ÇOK TANRICILIK (POL7TE7ZM)
Birçok TanrŦ’nŦn varlŦŒŦna olan inanca çok
tanrŦcŦlŦk (politeizm) denir. Bu kavram, birçok
anlamŦnda olan poli sözü ve tanrŦ anlamŦna
gelen teo sözlerinden oluƔmuƔtur. DiŒer sözSlav TanrŦsŦ Perun, gök hükümdarŦ ve
lerle, bu kavram birçok tanrŦlar anlamŦna gelir.
ƔimƔek tanrŦsŦ
Çok tanrŦcŦlŦk daha ziyade ayin ve dini törenleri
olan eski pagan dinlerinin özelliŒidir. Bu gibi dinler AnƟk Yunanistan, Roma, MŦsŦr vb.
devletlerde vardŦ. Yunan ve Roma mitolojisinde olduŒu gibi, bazŦ çok tanrŦlŦ dinlerde
tanrŦlar insan yüzlü temsil edilmiƔlerdir. BazŦ baƔka dinlerde de tanrŦ hayvan Ɣeklinde
temsil edilmiƔƟr. OnlarŦn iƔ hayaƨ için önemli olan birer özel tanrŦlarŦ varmŦƔ. ÖrneŒin:
Athena - adalet tanrŦçasŦ, Demeter – ilkbahar tanrŦçasŦ, Afrodit – güzellik tanrŦçasŦ,
Hades – yeralƨ tanrŦsŦ vb. Bunlar eski Yunan kültürünün örneklerindendir. Slavlarda,
iyisi olsun kötüsü olsun, bir sürü tanrŦ ve tanrŦsal karakterler ortaya çŦkmŦƔƨr. BunlarŦn
arasŦnda tanrŦ Perun; yŦldŦrŦm ve gökyüzünün hükümdarŦ olarak, topraŒŦn sulanmasŦ
için yaŒmur salŦverirmiƔ. Bir baƔka Slav tanrŦsŦ olan Veles; topraŒŦn, sularŦn ve yeralƨ
dünyasŦnŦn tanrŦsŦdŦr. Bu tanrŦyŦ Slavlar boynuzlu ve uzun sakallŦ bir büyük yŦlan olarak
hayal etmiƔlerdiri. Eski MŦsŦrlar da çok tanrŦlara inanŦrlardŦ. OnlarŦn yüce tanrŦlarŦ
Amon - Ra, güneƔ tanrŦsŦydŦ.
7lkel çok tanrŦlŦ dinlerin putperestlik özellikleri vardŦr. TanrŦlara için tapŦnaklar,
heykeller inƔa eder ve bu nesneleri bir tanrŦ olarak görür, onlara ibadet ederlerdi.
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TEK TANRICILIK (MONOTE7ZM)
Tek bir TanrŦ’nŦn varlŦŒŦna inanan dinlere Tek
tanrŦcŦ (monoteist) dinler denir. Monoteizm kavramŦ
iki kelimeden oluƔmuƔtur: mono = bir ya da tek; ve teo
= tanrŦ. Dilimizde bunun tecümesi tek tanrŦcŦlŦk olacakƨr. Bu dinlere göre, dünyanŦn ve insanŦn yaraƨcŦsŦ tek
bir tanrŦdŦr. Bu dinler Musevilik (Yahudilik), HrisƟyanlŦk ve 7slâm’dŦr.
Tek tanrŦlŦ ve çok tanrŦlŦ dinlerin arasŦndaki en önemli
fark ahlak ya da eƟkƟr. 7yilik ve kötülük konularŦ, tek
tanrŦlŦ dinlerde görülen temel konulardŦr. Tek tanrŦlŦ
dinlerde, putlara inanma veya putperestlik inançlar
reddedilir.

çok tanrŦcŦ dinler (birçok
tanrŦnŦn varlŦŒŦna
inanma)
tek tanrŦcŦ dinler (tek bir
TanrŦ’nŦn varlŦŒŦna
inanma)

* mono = bir
* poli = çok
* teo = tanrŦ

tanrŦlar - ilkel dinlerde
ilahlara veya ruhlara
verilen ad

Daha fazla öŒren:
Birkaç çok tanrŦlŦ din bul ve onlar için bir poster yap.
Bugün hangi dinler daha yaygŦndŦr (tek tanrŦlŦ dinler
mi, çok tanrŦlŦ dinler mi)? AraƔƨr. Tek tanrŦlŦ dinlerin
ortaya çŦkmasŦndan önce yaƔadŦŒŦmŦz bu bölgede
var olan inançlar hakkŦnda daha fazla bilgi edinin.

DüƔünelim ve tarƨƔalŦm:
Tek tanrŦcŦlŦk ve çok tanrŦcŦlŦk arasŦnda bir
karƔŦlaƔƨrma yapŦnŦz!
AralarŦndaki farklar nelerdir?
Bugün çok tanrŦlara inanan insanlar var mŦdŦr?
Çok tanrŦlŦ dinlerden bir tanrŦ seçerek, onun
hakkŦnda yazŦ yazŦnŦz!
ÖŒretmeninizden çok tanrŦlŦ dinlerden bir tanrŦ ya
da tanrŦça hakkŦnda daha çok bilgi vermesini rica
ediniz!

Bilgelik tanrŦçasŦ olan
Athena’nŦn Roma heykeli

Haƨrla:
Politeizm - çok tanrŦcŦlŦk; birçok tanrŦnŦn varlŦŒŦnŦ
kabul etme ve onlarŦ sayma.
Monoteizm - tek tanrŦcŦlŦk; bir TanrŦ’nŦn varlŦŒŦnŦ
kabul etme.
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7LK D7N7 7NANÇLAR NE ZAMAN VE NEREDE MEYDANA
GELM7bT7R?
7lk dini inançlar ne zaman ve nerede belirdi sorusuna tam olarak cevap veremeyiz. Uzak tarihten kalan çeƔitli kalŦnƨlara dayanarak dinin uzun bir geçmiƔe sahip
olduŒunu söyleyebiliriz. 7nsan tarihi kadar din de vardŦr.
Hadi birlikte dinin ne zaman ve nerede belirdiŒini öŒrenelim...
Uzun zaman önce insanlar doŒaüstü varlŦklara ve olaylara inanŦyordu. DoŒaüstü
varlŦklara ve olaylara olan inançlar tarih öncesi dönemde, daha doŒrusu insanŦn meydana gelmesinden iƟbaren görülmüƔtür. BaƔlangŦçta insan bir avcŦydŦ. 7nsan bu doŒaüstü güçlerin av sŦrasŦnda ona yardŦmcŦ olacaŒŦna inanŦyordu. Bunun en iyi örneŒini,
maŒara duvarlarŦnda çizilen hayvan ve av sahnelerinde görebiliriz. MaŒara duvarlarŦnda çizilenlerde av ile ilgili sahneler, av takliƟ sŦrasŦnda insanlarŦn dans ve ƔarkŦ söyleme
sahneleri gösterilmiƔƟr.

7spanyaŦda bulunan Altamira maŒarasŦndan resimler

Eski ve yeni paleoliƟk (taƔ devri) döneminde din
Dini inançlarŦn kökenini bilimler ilkel kültürlerde aramaktadŦr. Bu ilkel kültürler
tarih öncesi, vahƔi ve medeniyetsiz, yazŦsŦ olmayan kültürler, vb. olarak da adlandŦrŦlŦr.

7lkel insan
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Tarih öncesi, insanlŦŒŦn yazŦyŦ bilmediŒi döneme denir. Tarih öncesinde inançlar,
mitler veya dini ayinlerin hiçbir kayŦƨ yoktur. Eski dünyada okuma - yazma dönemi
yaklaƔŦk MÖ 3000 yŦlŦnda baƔladŦ ve bununla birlikte büyük anƟk (eski) uygarlŦklarŦn
dönemi de baƔlamŦƔ oldu. Nesnelerle veya kurbanlŦk hediyelerle birlikte bulunan
mezarlarŦn çok büyük önemi vardŦr. Bu tarih öncesi buluƔlar ilkel insanda dinlerin var
olduŒunu göstermektedir.
7nsan hayaƩa kalmak için hayvanlarŦ
avlarken, doŒa güçlerine olan baŒlŦlŦŒŦ azdŦ,
çünkü avŦn baƔarŦsŦ onun gücüne ve becerisine baŒlŦydŦ. 7lkel avcŦlar hayvanlarŦn insanlara benzediŒi, ancak doŒaüstü güçlere sahip olduŒunu düƔünürlerdi. 7lkel avcŦlarŦn inançlarŦna göre, insan öldükten sonra hayvana dönüƔebilir veya bunun tersi ve
ölülerin ruhu hayvanlara taƔŦnabilirdi. Bunlar ölümden sonra hayata (ahiret) inanŦrlardŦ.

7lkel dinler - birçok
kabile halkŦnŦn dinleridir.

7lkel mezarlŦk görüntüsü

7lkel insanŦn dini hayaƨnŦn var olduŒunu çok sayŦda mezarlar ve tapŦnaklar göstermektedir. 7nsanlarŦn gömülme töreni ve ayin gösterisi Ɣu inancŦ gösterir: insanlar
ölümle gerçekten de ölmezler ve baƔka bir dünyaya taƔŦnŦrlar. Bu onlarŦn ölümsüzlük
inancŦnŦ gösterir. O dönemde insanlarŦn tapƨklarŦ birçok putlar bugün elimize geçmiƔƟr. ÖrneŒin: bereket tanrŦçasŦnŦ gösteren kadŦn heykeli ve berek sembolü olan insan
maskeli boŒa. Daha sonra topraŒŦ iƔletmeye baƔladŦklarŦnda, insanlar güneƔ ve yaŒmur tanrŦlarŦna tapmaya baƔlamŦƔlardŦr. O dönemde insanlarŦn hayaƩa kalmasŦ topraŒŦn verimliliŒine, bitkilerin yeƟƔmesine ve olgunlaƔmasŦna baŒlŦydŦ.

Daha fazla öŒren:
Dinler ya da eski yerlilerin manevi gelenekleri
hakkŦnda küçük bir araƔƨrma yapŦnŦz.
Talimatlar: DuyduŒunuz ya da daha fazla bilgi
edinmek istediŒiniz ve bilmediŒiniz bir din veya
manevi gelenek seçiniz ve araƔƨrŦnŦz.
DiŒer öŒrenciler önünde yapƨŒŦnŦz araƔƨrmayŦ
okuyun ya da arkadaƔlarŦnŦzla yazdŦklarŦnŦzŦ
deŒiƔƟrin. Böylece onlarŦn da bu konuda yazmŦƔ
olduklarŦ bilgileri öŒrenebilirsiniz.
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DüƔünelim ve cevap
verelim :
7lk dini inançlar ne zaman
belirmiƔƟr?
Tarih öncesi dönem, hangi
dönemdir?
7lkel insanŦn inançlarŦ
hakkŦnda bilgileri nereden
elde ederiz?
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7NSAN ͳ DO)A ͳ DO)A GÜÇLER7
Din neden ortaya çŦkmŦƔƨr?
Bu inançlar için önemli olan, bilginin, bilimlerin ve bugünkü teknolojinin
yardŦmŦ olmadan, ilkel insanlarŦn yaƔadŦŒŦ o koƔullarŦ anlamakƨr. Bu toplumlarda
insanlarŦn doŒa hakkŦnda bilgileri çok az olmasŦna raŒmen, bunlarŦ açŦklamak
zorunda kalmŦƔ. Bizim ilk görevimiz, insanŦn doŒa hakkŦnda nasŦl düƔündüŒünü
görmekƟr. 7lkel insanlar için doŒa neyi temsil ederdi?
Binlerce yŦl önce insan maŒarada
yaƔardŦ ve ateƔin ne olduŒunu bilmiyordu. Günün birinde yŦldŦrŦmŦn bir aŒaca
çarpmasŦ sŦrasŦnda insanlar korkmuƔ ve
Ɣu soruyu ortaya koymuƔlar: „Böyle bir
yŦldŦrŦmŦ gönderebilen güç kim, ne olabilir“? Bizden çok daha güçlü olan bir varlŦk olmasŦ gerekir! Mutlaka bu tanrŦ olmalŦdŦr, çünkü sadece o „dünyaya yangŦn oklarŦnŦ“ gönderebilir. Ondan çok korkuyorlardŦ ve merhameƟni kazanmak için ona
kurban veriyorlardŦ.
7nsan doŒada sürekli meydana
gelen yeni Ɣekilleri görüyormuƔ. 7nsan
sŦk sŦk güvensiz, sŦkŦnƨlŦ ve korku içinde
boŒulmuƔ olmasŦna raŒmen, hayretler
içinde doŒada beliren ve kaybolan
deŒiƔik formlara ve Ɣekillere hayranlŦkla
bakŦyormuƔ.
YŦldŦrŦmdan
korkar,
gökyüzünün geceleri parlak olmasŦndan
dolayŦ ƔaƔkŦnlŦk içinde kalŦr, doŒal
güzelliklere de hayranlŦk duyarmŦƔ.
Uzak geçmiƔte insan besinini
av yoluyla saŒlardŦ. Yabani hayvanlar
onlarŦn hayaƨ için gerekliydi. Onlar
güçlü ve tehlikeliydi. 7nsanlar bu yüzden,
onlarŦn içinde güçlü bir TanrŦ’nŦn var
olduŒunu düƔünüyorlardŦ. BazŦ milletler
güneƔ, ay ve yŦldŦzlara ibadet ederlerdi.
AynŦ zamanda yaŒmur tanrŦsŦnŦ, savaƔ
tanrŦsŦnŦ, çobanlar tanrŦsŦnŦ vb. farklŦ
tanrŦlarŦ kutlarlardŦ.
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Birçok kabilenin insanlarŦ doŒaya baŒlŦ bir yaƔam sürdürdüklerinde onun gizemli gücünü hissediyorlardŦ. FŦrƨna, açlŦk, hastalŦk, deprem gibi doŒa olaylar kötü güçler
olarak kabul edilirdi. Bu güçlerin arkasŦnda ruhlarŦn gizlendiŒini düƔünüyorlardŦ. DoŒal olaylar için açŦklama yapamayan ve nedenlerini anlamakta zorluk çeken insan korku ve çaresizlik hissine kapŦlmŦƔƨ. 7nsan onlardan gelen sonuçlarŦ tahmin etmeyi bilmiyordu. Bu gibi durumlarda insanlar kendilerini çaresiz, yalnŦz, kaygŦlŦ hisseder ve onlarla zor baƔa çŦkabilirdi

DüƔün ve tarƨƔ!
1. 7lkel çaŒlarda insanlar tanrŦyŦ nerede aramŦƔlardŦr?
2. 7lkel insanŦn inançlarŦndan olan bir sahne çiz ve bunu açŦkla!
3. 7nançlar ve din, insanŦn bilgisizliŒinden ve sonsuz bir hayat
arzusundan kaynaklanarak meydana gelmiƔ olabilir mi? Bununla
ilgili kendi tutumunu açŦkla.

Daha fazla öŒren:
7nterneƩen veya bir kitaptan anƟk
Makedonlarda güneƔ kültü ve Üsküp GovŦrlevo’da bulunan büyük, ana tanriçe
hakkŦnda bilgiler bulmaya çalŦƔ.
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AYIRIM YER7NE, 7b B7RL7)7 VE BA)LANMA
Hangi dinden olursanŦz olun, hepimiz aynŦyŦz
FarklŦ dillerde konuƔan, farklŦ dini baŒlŦlŦklarŦ olan ve farklŦ adetleri içeren
birçok farklŦ halklar vardŦr. Dünya çeƔiƟ renklerden oluƔan bir çiçekƟr. ÇiçeŒin
her yapraŒŦ dünyanŦn bir kültürünü temsil eder. DünyanŦn farklŦ ülkelerinde farklŦ
insanlar yaƔamaktadŦr. AynŦ bir ülkede farklŦ dini inançlarŦ olan farklŦ milletler
yaƔamaktadŦr. Bu farklara raŒmen onlar birbiriyle geçinir ve anlayŦƔ içinde yaƔarlar.

FarklŦyŦz, fakat birbirimize çok baŒlŦyŦz

FarklŦyŦz
EtraķmŦza (ailemize, okulumuza, mahallemize...) bakarsak, ne kadar farklŦ
olduŒumuzu göreceŒiz. Farklar ten rengimizde, göz rengimizde, boy ve kilomuzda
olabilir. DahasŦ, yaƔ farkŦmŦz ve farklŦ görünüƔümüz de vardŦr. FarklŦ farklŦ görüƔlere ve
düƔüncelere sahibiz. 7nanŦyoruz veya inanmŦyoruz. Bunlara raŒmen, birlikte olmaktan
mutluyuz. Birbirimiz olmadan yapamayŦz. Hepimizin saygŦya ve anlayŦƔa ihƟyacŦmŦz
vardŦr. BaƔkalarŦna karƔŦ da saygŦlŦ olmamŦz ve anlamamŦz gerekir. Bunu baƔarabilmemiz
için karƔŦlŦklŦ iyi iliƔki kurallarŦna saygŦlŦ olmamŦz gerekir.
bu terimlerin bize neyi anŦmsaƴŒŦnŦ bir görelim:
saygŦ/saygŦsŦzlŦk

adil/adaletsiz

Hepimiz kendimizi iyi hissetmek isƟyoruz. Bu yüzden dolayŦ, insanlar ararasŦ
iyi iliƔkilerin bazŦ önemli kurallarŦna uymalŦyŦz.
Bu birkaç kuralla insanlar ararasi iyi iliƔkileri ve sŦnŦķnŦzda iyi bir çalŦƔmayŦ
saŒlayabilirsiniz.
1. FarklŦ dinden olmasŦna raŒmen, ona saygŦ göster;
2. Biri konuƔurken, onu dikkatle dinle;
3. Kendi düƔüncelerini sonuna kadar dile geƟrebilmesine izin ver;
4. Dedikodu yapma;
5. BaƔkalarŦnŦn eksiklikleriyle dalga geçme;
6. Kendine güven;
7. BaƔkasŦnŦn baƔarŦsŦna da sevin;
8. 7yi bir arkadaƔ ve dost ol ve yardŦma muhtaç olana yardŦm et;
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9. Samimi arkadaƔ ol;
10. Söylemek istediŒin bir Ɣey varsa
elini kaldŦr, özgürce ve samimi konuƔ.
Dinleri öŒrenirken aralarŦndaki farklardan baƔka, aralarŦndaki benzerlikleri de
ayŦrt edeceŒiz. Dini hayaƨmŦzŦn uygulanmasŦnda oduŒu gibi, tek tanrŦlŦ olan dinlerle gerçek karƔŦlŦklŦ iƔ birliŒi için çabalŦyoruz. 7Ɣ birliŒi, kendi dini inançlarŦmŦzdan vazgeçmek anlamŦna gelmez. Birbirimizi tanŦmak ve birbirimize saygŦ göstermek, kendi dinimizi daha iyi tanŦmamŦza
ve inançlarŦmŦza uygun yaƔamamŦza yardŦmcŦ olur. Her din; Ŧrk, inanç, sosyal statü
yüzünden yapŦlan saygŦsŦzlŦŒŦ kŦnar. Tarihte
birçok örnekten insanlarŦn her zaman baƔkalarŦna karƔŦ hoƔgörülü davranmadŦŒŦ ve
kutsal kitaplarŦn kurallarŦna göre yaƔamadŦŒŦnŦ görüyoruz. HoƔgörü için mücadele,
karƔŦlŦklŦ iƔ birliŒi ve dayanŦƔmada birleƔmiƔ
olmamŦz gerekmektedir.

„Zamanda küçük bir adŦm“
konulu bir yazŦ yazŦnŦz.

DüƔün ve cevap ver:

Daha fazla öŒren:
Ülkemizde yaƔayan birçok farklŦ insan
hakkŦnda gazetelerden resimler bularak, onlarŦ kes. Onlar arasŦnda nasŦl
farklar ve benzerlikler görebiliyorsun?
KesƟŒin fotoŒraŇardan „farklŦlŦklar bir
hazinedir “ konulu bir kolaj yap.

Haƨrla:
7nsanlar arasŦ iyi iliƔkiler için
kurallara saygŦlŦ olmak ön koƔuldur!
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1. Milletler arasŦnda barŦƔ
olduŒu durumda, dünyanŦn nasŦl
görüneceŒini bir düƔünün ve bununla
ilgili konuƔun.
2. O zaman insanlar neler hissederdi?
3. Her dine saygŦ göstermek, insanlar
arasŦnda daha çok barŦƔ geƟrir mi?
4. Dinin çaƨƔmalara neden olduŒuna
örnekler veriniz ve bu konuyla ilgili
konuƔma yürütünüz.
5. Dini çaƨƔmalarŦ önlemek için neleri
bilmemiz gerekir?
6. 7yi davrandŦŒŦnŦz bir durumu bulup,
bu poziƟf örneŒinizi ailenize anlaƨnŦz.

DúN KAVRAMINI BELúRLEME

7NSANLIK
Parlak düƔünceler

7nsanlar birlik içindedir

** 7nsanlarŦ adaletsizlikten
koruyun.
Çiçeron

**Hayaƨ tek varlŦk olarak
takdir ediyorum.
Seneka

** Bir kötülükten baƔka
kötülük doŒar.
LaƟn atasözü

** BaƔkasŦnŦn uŒradŦŒŦ
zarar seni sevindirmesin.
LaƟn atasözü

HayaƩa bizler, birçok farklŦ topluluklar görürüz.
Biz de bir topluluŒuz. Biz bu topluluktan ne bekleriz
ve herkesin kendini kabul edilmiƔ olarak hissetmesi
için biz neler yapmaya hazŦrŦz? YardŦma ihƟyacŦmŦz
olduŒunda veya birileri bizden yardŦm beklediŒinde,
birbirimize destek olmamŦz en önemlisidir.
Herhangi bir Ɣeyin iyi veya kötü olduŒunu biz
nereden biliyoruz? Mutlu ve memnun insan nasŦl olunur? BunlarŦ elde etmek için neler yapmalŦyŦz? Benim mutluluŒum, iyiliŒim nerededir? GördüŒümüz gibi, dünyanŦn tüm insanlarŦ kendi yaƔam ve
zevklerini farklŦ Ɣekilde giderirler. Demek ki insanlar
iyi olan Ɣeylere, zevk, mutluluk ve tatmin veren Ɣeylere önem vermelidir. YanlŦƔ düƔünceler bizleri kötü
yollara götürür. Böylece insanlar düƔünerek, kendisinin uyacaŒŦ ahlaki deŒerler ve kurallar sistemi yaraƨr.

Adil ve güzel davranŦƔ sadece çaŒdaƔ toplumun
ürünü deŒildir. Tarihin, insanlarŦn adalet konusunda yüzlerce yŦl önceden düƔündüŒünü gösteriyor. Bunun baƔlangŦcŦ, insanŦn ve topluluklarŦn manevi taraķnŦ
vurgulayan tüm dünya dinlerinde görülmüƔtür.
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Kötülük, kabul edilemez olarak reddedilen Ɣeydir. 7yilik bunun tam tersidir. Ahlak ne demekƟr? Ahlak, toplum ve toplum içindeki bireyler için neyin iyi, neyin de kötü olduŒu
konusunda yön verir. Ahlak kurallarŦ; yazŦlŦ kanunlar ve yazŦlmŦƔ ya da yazŦlmamŦƔ adetler Ɣeklinde olabilir. Böylece kiƔiler arasŦ iliƔkiler düzenlenir. Ahlak kurallarŦ farklŦ zamanlarda ve kültürlerde farklŦ olabilir.

7nsanlar iyiliŒe doŒru
hedeŇenmeli

Daha fazla öŒren:
7yilikle ilgili bazŦ düƔünceler ve atasözleri bul. Bununla ilgili kendi mesajŦnŦ yaz!

DüƔün ve cevapla:
1. 7yi insanlar arasŦ iliƔkiler için hangi
kuralŦ vurgulayacaksŦn?
2. 7yi davranŦƔ örnekleri ver!
3. Ahlaki olan bir durumu anlat!
4. SŦnŦķnŦzda
bir
sorun
için
tarƨƔmanŦn yapŦlmasŦnŦ önerin.
Bundan sonra bu sorunu barŦƔ
içinde çözmeyi deneyin.
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Haƨrla:
Ahlak - bir topluluŒun yaƔamŦ içinde
kabul edilen yazŦlmamŦƔ kurallarŦn,
geleneklerin, alŦƔkanlŦklarŦn ve normlarŦn toplamŦdŦr. Ahlak, insan eyleminin nasŦl olmasŦ gerekƟŒini belirlerken, topluluk üyeleri bu uygun ilkeleri kabul eder ve böylece insanlar arasŦ
iliƔkileri düzenlerler.
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D7N VE ET7K
Dünya tarihinde dinin önemi çok büyüktür. Bu önemin büyüklüŒü konusunda
çok farklŦ görüƔler olsa da, Ɣüphesiz bu vardŦr. Her milleƟn tarihinde din, milleƟn
kendini geliƔƟrdiŒi temel ve ilk manevi deŒerdir. BaƔka bir deyiƔle, dünyada dini
olmayan ulus veya uygarlŦk yoktur. Bu, en ilkel kabilelerden günümüzün toplumlarŦna
kadar geçerlidir.
7yili ve kötülük öŒreƟsi olarak eƟk, insan yaƔamŦnŦn en gerekli ve en önemli
parçasŦdŦr.
EƟk, insanŦ hayata yönlendiren her dinin çekirdeŒidir. DahasŦ, insana nasŦl davranmasŦnŦ, kendini deŒerli, önemli hissetmesini, nasŦl seçim yapmasŦnŦ ve bununla
daha iyiye doŒru deŒiƔebilmesini öŒreƟr.

EƟkte uyulmasŦ gereken kurallarŦ görebiliriz. EƟk, insanŦ kurtarmak için belli ilkeleri, ahlaki kurallarŦ ve bunlara uymayŦ gösterir. Din tarihi, dinin her zaman böyle eƟk
fonksiyonunun var olmadŦŒŦnŦ göstermektedir. 7lkel kutsal varlŦk, aynŦ zamanda iyiliŒi
temsil etmez, tam aksine, önünde korkulacak bir Ɣeyi temsil ederdi. Roma ve Yunan
mitolojisinde tanrŦlar kesinlikle iyi (mükemmel) deŒildiler ve insan gibi hatalarŦ, zayŦflŦklarŦ (kŦskançlŦk, küçümseme vb.) vardŦ. Çok sonralarŦ tek tanrŦlŦ dinlerde, tanrŦ mutlak iyiliŒi temsil ederdi. TanrŦ, iyiliŒi ödülendiren ve kötülüŒü cezalandŦran bir ahlak
yargŦcŦ olarak düƔünülmüƔtür.
7leriki sayfalarda ele alacaŒŦmŦz TanrŦ’nŦn On emri, yazŦlan ilk ahlak yasalarŦdŦr ve kurallar ile normlar Ɣeklinde özgürlüŒün temelidir. Bunlar
FilisƟn’de, Sina DaŒŦ’nda ʺusa’ya tebliŒ edilmiƔƟr. Din ve ahlak birbirini karƔŦlŦklŦ
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tamamlarlar. 7nsan öncelikle ahlaki bir
varlŦk olarak doŒal iç güdülerin üzerindedir.
Ahlak, HrisƟyanlarŦn hayaƨnda merkezi
yeri tutar. HrisƟyan ahlakŦnŦn kaynaŒŦnŦ
Eski Ahit (Ahd-i AƟk, Tevrat) ve Yeni Ahid
(Ahd-i Cedit, 7ncil) oluƔturur. Eski Ahit’ten
TanrŦ’nŦn On Emri kabul edilmiƔƟr. Kuran-Ŧ
Kerim’de de temel eƟk ilke Ɣudur: iyilik
yapŦnŦz, kötülükten kaçŦnŦn.

Daha fazla öŒren:
Alƨn kural farklŦ Ɣekillerde hemen hemen tüm dinlerde vardŦr.
Bunlardan bazŦlarŦ Ɣöyle:
-Konfüçyus dininde:
Sana yapŦlmasŦnŦ istemediŒin Ɣeyi hiçbir zaman baƔkalarŦna yapma.
-7slâm’da:
Kendisini sevdiŒi kadar yakŦnŦnŦ da sevmeyen, dindar deŒildir.
-Budizm’de:
Ölümcül olduŒunu keƔfeƫŒiniz Ɣekilde baƔkalarŦna zarar vermeyin.
-Hinduizm’de:
DiŒerlerinde acŦ yaratacak hiçbir Ɣey yapmayŦn.
-Yahudilik’te (Musevilik’te):
Kötü olan Ɣeyi baƔkalarŦna yapma.
-HrisƟyanlŦk’ta:
Sana davranŦlmasŦnŦ istemediŒin Ɣekilde diŒerlerine davranma.

DüƔün ve cevap ver:
Yalan ve gerçek arasŦndaki fark nedir?
BazŦ insanlar neden yalan söylerler?
Ahlak nedir?
Dünya insanlarŦna dinin aracŦlŦŒŦyla
yardŦm edilebilir mi, düƔünün?
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Haƨrla :
Din, içinde eƟŒi de kapsamaktadŦr.
EƟk, iyilik ve kötülük konularŦnŦ kapsayan bir düƔünce Ɣeklidir. EƟŒin görevi gerçek deŒerleri göstermesidir. Her
zaman doŒruyu aramak ve söylemek
için adil ve yardŦmcŦ ol.
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KONU 2. 7LK D7N7 7NANÇLAR

• Animizm
• Totemizm
• Özel yasaklar sistemi - tabu
• Masal
• Efsaneler nedir?
• Mitolojik yaraƨklar
• Büyü
• Büyü, din, bilim
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AN7M7ZM
7nsanlarŦn çok eskiden doŒaüstü güçlere ve
olaylara inandŦŒŦnŦ sizlere önceden anlatmŦƔƨk.
7lkel insanŦn inançlardan en yaygŦn olanŦ
manevi kuvvetlerin ve ruh varlŦŒŦna inanmakƨ.
Böyle inançlardan kalan bir baƨl inancŦna örnek
Ɣudur.
Tahtaya vurmak
Ülkemizde en çok görünen bir baƨl inançƨr.
BazŦ insanlar her zaman iyi bir Ɣey anlaƴklarŦ ya da
kendilerine iyi bir Ɣey geldiŒinde tahtaya vururlar ve
„kötülük duymasŦn diye, tahtaya vurayŦm“ derler.
Eski animizmden kalŦnƨlar

Bu, eski bir inançtan kaynaklanŦr. Bu inanca göre, tanrŦlar aŒaçlarda ve ormanlarda
yaƔardŦ. EŒer bir kimse bu tanrŦlara giƫŒi ve onlardan bir isteŒinin yerine geƟrilmesi
için dua eƫŒinde, ilk önce aŒacŦn kabuŒunu dokunmasŦ gerekiyordu. EŒer bu istek
daha sonra gerçekleƔƟyse, yine o aŒaca vurmak için gidilirdi. Bu mesaj aslŦnda tanrŦya,
isteŒinin yerine geldiŒi ve dolayŦsŦyla ona (tanrŦya) teƔekkür edildiŒiydi. AynŦ zamanda,
baƔka bir inanca göre, aŒaçlarŦn etraķnda insan mutluluŒunu kŦskanan ruhlar varmŦƔ.
Tahtaya vurmanŦn bir diŒer anlamŦ da bu kŦskanç ruhlarŦn, isteŒin gerçekleƔƟŒini
duymamalarŦ için, „kulaklarŦnŦ çŦnlatma“dŦr.
Ruhun insandan, hayvanlardan ve
bitkilerden ayrŦ yaƔayabilir olmasŦ, onlarla
birleƔebilmesi ve ayrŦlabilmesi inancŦna
animizm (canlŦcŦlŦk) denir. Bu inanç ilkel
insanda en yaygŦn olanŦydŦ.
Animiz min dini bir inanç olarak
önemi, insanŦn doŒada var olan tüm
olaylarŦn, nesnelerin, varlŦklarŦn sonsuza
dek var olduklarŦna inanmasŦndadŦr. Bu
inanca göre, onlar yok olmaz, ölmez,
sadece insandan gizlenirlerdi.
Grönland’dan kötü ruh

En eski Ɣekliyle animizm, ruhlara inanmak demekƟ. 7lkel insanŦn inancŦna göre dünya bu ruhlarla doluydu. 7lkel insan onlarŦ daha çok suda yüzünün yansŦmasŦnda, belirli olmayan seslerde, gökyüzünde görünen gökkuƔaŒŦnda vb. görebilirdi. 7lkel insana göre onlar Įziksel deŒildir, onlar dokunulmaz, her zaman insanlarŦn yanŦnda olur ve yaƔamlarŦna etki yapanlardŦ. RuhlarŦ doŒanŦn bir parçasŦ olarak görürlerdi, onlarŦn dokunulmaz olduklarŦnŦ ve taƔta,
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aŒaçta veya herhangi bir nesnede yaƔabildiklerini düƔünüyorlardŦ. RuhlarŦn dünyasŦ
gözle görünmeyen bir dünyaydŦ. Zamanla bu görünmeyen dünya gizemli bir kuvvete
(güç) dönüƔerek iyi ve kötü olan ruhlara ayrŦlmŦƔ. 7nsanlara faydasŦ olan ruhlarŦ (güneƔ,
yaŒmur) iyi ruhlar, onlara zarar (gök gürültüsü, seller, dolu ) eden ruhlarŦ kötü ruhlar
olarak sayarlardŦ.
1 Örnek
GüneƔin ruhu gizlenmeye baƔladŦŒŦ andan iƟbaren onun yerine bulutun ruhu
belirir, aynŦ zamanda yaŒmurun da ruhu ortaya çŦkardŦ.
2 Örnek
KarŦn ruhu gizlenmeye (diŒer
kelimelerle kar erimeye) baƔladŦŒŦ
zaman, çiçeklerin ruhu ortaya çŦkardŦ.
OnlarŦn inançlarŦna göre, baharŦn ruhu
belirince kŦƔŦn ruhu gizlenirdi.
Ruhun baŒŦmsŦz olarak yaƔamasŦ
inancŦ animizm inancŦnŦn daha geliƔmiƔ
düzeyidir. 7lkel insanŦn düƔüncesine göre
çeƔitli Įzyolojik olaylarŦnŦ (rüya, ölüm,
son nefes) özel ruhlar yöneƟyordu ve insanŦn hayaƨ bu ruhlara baŒlŦydŦ. Bunlara göre
ruh diŒer insanlara, hayvanlara, bitkilere ve nesnelere taƔŦnabilirdi. 7nanca göre ruh
vücudun ikizi olduŒu için ona hayat verendir.
Bugün biz biliyoruz ki güneƔ, gök gürültüsü sadece doŒal olaylardŦr...

Daha fazla öŒren:
Vevçani karnavalŦ hakkŦnda bir araƔƨrma yap. Vevçani’de düzenlenen karnavalŦn
kökleri benzer inançlardan türemiƔ olabilir mi? Bugün animizm yaƔŦyor mudur, ne
düƔünüyorsunuz?

DüƔün ve cevap ver:
1. Animizm nasŦl bir inançƨr?
2. Animizm ile ilgili herhangi bir
inanç bilir misin?
3. Casper çizgi Įlmini anlat ve
bununla ilgili sŦnŦķnŦzla ve
öŒretmeninizle konuƔ!
4. Hangi ruhlar iyi, hangileri kötü ruh
sayŦlŦrmŦƔ?
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Haƨrla:
Ruh insanlardan, hayvanlardan,
bitkilerden ayrŦ kendi baƔŦna
yaƔayabilen, daha doŒrusu onlarla
yeniden birleƔebilen ve ayrŦlabilendir.
Bu inanca animizm denir.
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TOTEM7ZM

KŦzŦlderili kabilesinde totem.

Hadi insanlarŦn kendi besinini av ile saŒladŦklarŦ
uzak geƔmiƔe gidelim. 7lkel insanlar vahƔi hayvanlarŦn
içinde birer güçlü tanrŦnŦn var olduŒunu düƔünürlerdi.
Bir tanrŦ çizmek istediklerinde, onu bir hayvan
Ɣeklinde gösterirlerdi. Bugün bile bazŦ maŒaralarda bu
tür hayvanlarŦn resim ve çizimlerini görebiliriz. Tam
bu resimler ve çizimler bizlere insanlarŦn ne kadar
dindar olduklarŦnŦ gösterir. Belirli insan gruplarŦn
kökeni bir hayvan soyundan (akrabalŦk baŒŦ) olduŒunu
düƔünenler vardŦ. Bazen da insanlarŦn kökeni bitkiye
veya bir nesneye baŒlŦ olduŒuna inananlar olmuƔ. 7lkel
insan kendisinin kendi toteminden kaynaklandŦŒŦnŦ
düƔünürdü. Bu yüzden ona karƔŦ özel bir davranŦƔŦ
vardŦ. Totem onun için kutsaldŦ ve onu öldürmesi
veya yemesi yasakƨ. DoŒada onun korunmasŦna ve
bakŦmŦna dikkat ederdi. 7nsan, totemin ona yardŦm
eƫŒine inandŦŒŦ için ona törenler yapar ve dua
ederdi. Totem öldürüldüŒü takdirde, kabilede büyük
bir felakeƟn yaƔanacaŒŦna inanŦrlardŦ. Bu inanca
totemizm denir. Totem kelimesi Kuzey Amerika
kŦzŦlderililerin dilinden gelmektedir ve akrabalŦk (ata)
anlamŦndadŦr. Totemin seçimi, grubun hayaƩa geçimini

Kuzeybaƨ kŦyŦlarŦnda dans
törenlerinde (ayinlerde) taƔŦnan
Kuzey Amerika boz ayŦsŦ maskesi
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nasŦl saŒladŦŒŦna baŒlŦydŦ. BalŦkçŦlŦkla uŒraƔanlar için totemi balŦklar veya suda yaƔayan
diŒer hayvanlar (Ɵmsah, deniz kuƔu) temsil
ederdi.
Bu toplumlarda kabileler birbirinden
totemlerine göre farklanŦrlardŦ. Bu yüzden
aslan kabilesi, kanguru kabilesi, boŒa kabilesi, Ɣahin kabilesi, elma kabilesi, güneƔ kabilesi vb. vardŦ. Bununla, kendi kabileleri için bilinçlenirlerdi ve verim saŒlanŦrdŦ.
Kanguru totemine baŒlŦ olan grup üyesi, grupta diŒerleri gibi, kendisini kanguru
olarak kabul ederdi.
Totem gruplarŦ, insanlarŦ yerli ve yabancŦ olarak ayŦrŦrlardŦ. Totemizmde, davranŦƔlarda ve ileƟƔimde belirli kŦsŦtlamalar vardŦ. Örnek olarak: aynŦ totem grubundan olan
bir erkek ve bir kadŦn aralarŦnda evlenemezdi. Onlar birbirleri için tabuydu.
Bu inançlarŦn çoŒunu günümüzde de
görebiliriz. Biz bugün totemizmin belirli delillerini deŒiƔik örneklerde buluruz. ÖrneŒin:
˃̨̯̖̥ nesnesi
bugün pek çok milleƟn kendi bayraklarŦnda
veya armalarŦnda bir hayvan ya da nesne resmi vardŦr. Bunlar bir milleƟn özelliŒini
ve var oluƔunu simgeler. Günümüzde birkaç devleƟn bayraŒŦnda (Arnavutluk, SŦrbistan ve KaradaŒ) kartal resmi vardŦr. Bugün 7ngilizlerin armasŦnda ejderha resmi vardŦr.
FransŦzlarŦn armasŦnda horoz resmi vardŦr. Eski MakedonlarŦn armasŦnda arslan resmi
vardŦr. Eski RomalŦlarŦn da diƔi kurta karƔŦ özel ilgileri vardŦ.

Daha fazla öŒren:
DüƔün ve cevapla :
Totem nedir? Totem nasŦl seçilirdi?
Binlerce yŦl önce insanlarŦn nelere
inandŦklarŦnŦ kŦsaca açŦkla.
Kabilenin yasakladŦŒŦ bazŦ olaylarŦn
analizini yap?
Bir nesnenin gücüne inanan çaŒdaƔ
insan hakkŦnda kendi görüƔlerini belirt.
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•
•

Kilden bir totem yap
KŦzŦlderililerde totem olan
nesneleri araƔƨr.

Haƨrla :
Totemizm inancŦ, bir insan grubunun
bir hayvandan , bitkiden veya nesneden geldiŒini (akraba olduŒunu) kabul eden inançƨr.
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ÖZEL YASAKLAR S7STEM7 ͳ TABU
Tabu kelimesini hiç duydunuz mu?
Bu ne demekƟr? Tabu kelimesini James
Cook, güney denizler gezisinden sonra
1777 yŦlnda 7ngiltere’ye geƟrmiƔƟr. En
eski tabulardan biri, kabile içinde akraba
evlilikleriydi. Bugün bu söz, dokunulmasŦ veya konuƔulmasŦ yasak olan Ɣey anlamŦna gelir.
Tabu kelimesi Polinezya’da belirdi.
Polinezya dilinden tabu kelimesi tercüme edildiŒinde yasak veya dokunulmaz
anlamŦna gelir.
7lkel insanlarda tabu sözü, bir hayvanŦn, bir bitkinin, bir nesnenin konu
edilmesinin, öldürülmesinin, yenilmesinin, konuƔulmasŦnŦn yasak olduŒunu bildirirdi. Totem en çok bir tabuyu temsil
eder. 7nsanlarŦn yaƔamŦna olumsuz etki
yapan olaylarŦn da tabu özelliŒi vardŦr.
Tabuyu ihlal etmek, büyük hata sayŦlŦrdŦ. Bunlar, günümüzde kanuna aykŦrŦ
bir davranŦƔa ceza verme seviyesindeydi
ve çok beraberinde aŒŦr cezalar geƟrirdi.
Polinezya’da yasaklar sistemi hayaƨn tüm alanlarŦnŦ kapsardŦ. ÇaŒdaƔ

toplumlarda ahlak, din ve hukuk bugün
neyi temsil ederse, tabu da öyle ilkel toplumlarda iliƔkilerin düzenlenmesi için yarayan tek Ɣekildi. Tabu veya yasaklar sistemi ile esasta grupta üyelerin neler yapabilir ve neler yapamaz (besin, iliƔkiler,
belirli günlerde çalŦƔmak vb.) konusunda
düzen saŒlardŦ.

Yasak

Daha fazla öŒren:
Günümüzde mevcut olan kŦsŦtlamalar
hakkŦnda kitaplardan, ansiklopedilerden, ebeveyninizden bilgi topla. Günümüzde konuƔulmasŦ yasak olan konular var mŦdŦr?

DüƔün ve cevap ver:
1. Tabu kelimesi nedir?
2. Bu kelime nereden gelmiƔƟr?
3. Totemizimde tabu olarak neler
kabul edildi?
4. Tabu ihlal edilince bunun
sonuçlarŦ nelerdi?
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MASAL
Masal, sözlü geleneŒin etkisi alƨnda oluƔmuƔtur. Masalarda her zaman iyilik
ve kötülük arasŦnda çaƨƔma vardŦr ve genelde sonlarŦ mutludur. Dünyada her
kültürün ve coŒraĮ bölgenin kendi halk masallarŦ vardŦr, fakat bunlarŦn moƟŇeri
birçok kültürlerde tekrarlanŦr. Masalda insanŦn sevgi, cesaret, iyilik gibi duygularŦ
iç içe gelmektedir.

Bir varmŦƔ bir yokmuƔ. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir krallŦkta...
Periler, prensesler, prensler ya da sihirli lambalardan nerede bahsedilir?
Masal, perilerle veya diŒer doŒaüstü varlŦklarla (insanlara karƔŦ bazen iyi, bazen
kötü davrananlar) ilgili olan olaylarŦ anlaƨr. Örnek olarak verilen cüceler, cinler,
sirenler, cadŦlar, vs. genelde insanlardan çok daha küçük olarak verilmiƔƟr. Bazan
masallarŦn konularŦ çocuklarŦn, gençlerin ve diŒerlerinin yaƔadŦŒŦ doŒaüstü olaylarŦ
da içerir. Masallar gibi, efsaneler de doŒaüstü güçlerle ilgili konularŦ kapsamaktadŦr.
Efsanelere kŦyasen masallar belirsiz bir zaman ve mekân içinde gerçekleƔirler (örneŒin
„bir zamanlar bir krallŦkta“...vb). Masallarda karakterler yoktur. OnlarŦn eŒlence rölleri
ve her zaman öŒüt verici mesajlarŦ vardŦr.
Masallar daha çok çocuklarŦn dikkaƟni çeker. Çocuklar masalŦn içindeki
karakterleri kolay anlayabilirler.
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Sözlü masal geleneŒi, yazŦlan
masal geleneŒinden çok daha eskidir.
Masallar yazŦlmak yerine, sözlü bir
Ɣekilde nesilden nesile anlaƨlmŦƔƨr.
En eski yazŦlŦ masal örneklerini, eski
MŦsŦr’da görmekteyiz. FarklŦ kültürlerde
bulunan masallarŦn çok benzer
karakterleri, moƟŇeri ve olaylarŦ vardŦr.
Hans ChrisƟan Andersen
ünlü masal yazarŦdŦr. 1805 yŦlŦnda
Danimarka’da doŒmuƔtur. Onun en
tanŦnmŦƔ masallarŦ „Küçük Deniz KŦzŦ “,
„PaleƔka“ ve „ʶŦrmŦzŦ AyakkabŦlar“dŦr.
Jacob ve Wilhelm Grimm
kardeƔler Almanya’da doŒdu. Bunlar en
ünlü masal yazarlarŦ arasŦnda yer alŦrlar.
Grimm kardeƔlerin masallarŦ arasŦnda
„Sindirella“ ve „ KurbaŒa Prens“ gibi
ünlü masallar bulunur.

„ ʶurbaŒa Prens “

DüƔünelim ve tarƨƔalŦm:
1. Masallar hakkŦnda konuƔun. Bunlar insanlarŦ tanŦmamŦza yardŦmcŦ olabilir
mi?
2. Masal nedir?
3. Bir masalŦ çizgi roman Ɣeklinde anlaƨnŦz. OlaylarŦ kendi sŦrasŦyla gösterin.
4. Masal veya efsane hakkŦnda poster yapŦnŦz.

Daha fazla öŒren:
Bir masal içinde duygularla ilgili yaƔadŦŒŦn bir deneyimini anlat.

Unutma:
Masallar, gerçek ve gerçeküstü varlŦklarŦ anlatan hikâyelerdir.
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EFSANELER ΈM7TLERΉ NELERD7R?
Efsaneler, insanŦn dünyayŦ ilk açŦklama giriƔimleridir.
bimdi bunu bize „Yüzüklerin
Efendisi“nden Smeagol açŦklayacak.
Efsane dünyanŦn nasŦl çalŦƔƨŒŦnŦ
anlatmaya çalŦƔan hikâyedir. Bunlar
uzak geçmiƔte yerleƔƟrilmiƔƟr. 7nsanlar
devamlŦ Ɣu sorularŦn cevabŦnŦ bulmaya
çalŦƔƨ: „DünyamŦz nasŦl oluƔtu?“, veya
„YŦldŦrŦmlar neden vardŦr?“. Efsanlerden
bazŦlarŦ bu sorulara cevap verir.
Smigl, bilgi koruyucusudur

Efsane bir anlaƨm aracŦ olarak dünyanŦn tüm kültürlerinde vardŦr. Kültürler
birbirlerinden zaman ve mekân ile ayrŦ olmalarŦna raŒmen, efsane her yerde vardŦr.
Efsane AnƟk Yunanistan’da, Roma 7mparatorluŒu’nda, Eski Slavlarda, Vikinglerde,
Keltlerde, Hindistan’da vardŦ. DahasŦ, efsaneyi bu medeniyetlerle hiçbir iliƔkisi olmayan
Güney Amerika’da, 7nkalarŦn ve MayalarŦn kültüründe de görebiliriz. Demek ki efsane,
dünyada tüm milletlerinin kültürleri için kaçŦnŦlmazdŦr.
Efsanelerde, tanrŦlar veya „süper varlŦklar“ kendi güçlerini kullanarak bazŦ
olaylarŦn gerçekleƔmesi için kullanŦrlar ya da tanrŦlarŦn, tanriçelerin, yarŦ tanrŦ olanlarŦn
ve kahramanlarŦn macera dolu öyküleri, anlaƨlŦr. Onlar dünyanŦn oluƔumu, baƔarŦlarŦ,
trajedileri (bir Ɣeyin kaybŦ) ya da onur (doŒru yapŦlan bir iƔ) gibi konularŦ da içerirler.
Efsane, dünya çapŦnda insan kültürünün bir parçasŦ olmuƔtur. Efsane, nesilden nesile
taƔŦnmŦƔƨr. Bu tür efsaneler birçok kültürlerde vardŦr, sadece olaylar veya karakterler
deŒiƔikƟr. ÖrneŒin, dünyanŦn oluƔmasŦyla ilgili birçok kültürün, milleƟn veya insan
grubunun kendi efsaneleri (yorum çeƔitleri) vardŦr. O zamanlarda efsane bir bilim
gibiydi, çünkü bazŦ olaylarŦn açŦklamasŦnŦ yapardŦ. Bugün bu efsanlererin doŒru
olmadŦŒŦnŦ biliyoruz. Kimi hikâyeler imkansŦz gibi görünebilir, oysa bilim bize bazŦ
sorular için farklŦ açŦklamalar verir. Buna raŒmen dünyada insanlar hâlâ efsaneleri
okumak ve onlarŦn önemini anlamak için düƔünmek isterler.
Mit (efsane) kelimesi,Yunanca „mythos“tan gelir ve anlamŦ „sözlü“dür.
Efsaneleri çizgi Įlmlerinde bile görürüz. Hepimiz „Herkül“ Įlmini izlemiƔiz.
„Yüzüklerin Efendisi“ Įlminde ise bizlere dünyanŦn yaraƨlmasŦ anlaƨlŦr.
BazŦ dinler, etnik gruplar ve coŒrafya birimlerinde, mitlerin (efsanelerin)
toplamŦna mitoloji denir.
Efsanelerin bazŦlarŦ evrenin - dünyanŦn yaraƨlmasŦnŦ anlaƨr.
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Minevra TapŦnaŒŦ (Roma)

Zeus – Yunan mitolojisinin baƔ
tanrŦsŦ

Hikâyelerde anlaƨlan kaƨlŦmcŦlar doŒaüstü varlŦklarsa (tanrŦlar, kahramanlar,
yarŦ tanrŦlar vb.), bunlara mitler (efsaneler) denir. 7sminin kökenine göre efsane
(mit) sadece bir hikâye, söylenilen, anlaƨlan, yeniden anlaƨlan Ɣey olarak
açŦklanabilir.

Bu gibi bazŦ efsanelerde toprak her
Ɣeyin baƔlangŦcŦdŦr. Var olan her Ɣey topraktan
meydana gelmiƔƟr. DiŒer efsanelere göre, var
olan her Ɣey sudan ya da bir kozmik yumurtadan
yaraƨlmŦƔƨr.
BazŦ efsanelerde nesnelerin yaraƨlmasŦ verilmiƔƟr. ÖrneŒin, mŦsŦrŦn, tütünün, suyun, hayvanlarŦn kökeni anlaƨlmŦƔƨr. DahasŦ,
ateƔin kökenini (Prometheus efsanesi), hastalŦklarŦn ve acŦ çekmenin baƔlangŦcŦnŦ - kökenini (Pandora’nŦn kutusu efsanesi) anlatan efsaneler de vardŦr. Bu efsaneler tüm mitolojilerde
vardŦr. Daha önemli olan efsaneler bazŦ sistemlerde daha aŒŦr basar. ÖrneŒin, Amerika’da en
önemli efsaneler mŦsŦrŦn (temel beslenme ürünü olarak) kökenine baŒlŦ olanlar ve bu mŦsŦr denen ürünün büyümesi için gereken yaŒmur tanrŦsŦ ile ilgili olanlardŦr.
Efsanenin sŦradan bir hikâyeden, masaldan farkŦ Ɣudur: efsane, hayaƨn ve dünyanŦn
en önemli, en gerekli olan iƔlerini ifade eder.
Bu efsanelerde dünyanŦn yaraƨlŦƔŦ, doŒanŦn
gücü, insanŦn yaraƨlŦƔŦ vb. anlaƨlŦr.

7nsanlarŦn kaderi tanrŦlarŦn elindeydi
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Daha fazla öŒren:
Neden her dinde, her gelenekte dünyanŦn yaraƨlŦƔŦ ile
ilgili hikâyelerin var olduŒunu araƔƨr. Neden dünyada farklŦ kültürlere sahip farklŦ insanlarŦn, dünyanŦn
yaraƨlŦƔŦyla ilgili birçok efsaneleri vardŦr?
DünyanŦn yaraƨlŦƔŦyla ilgili Çin mitolojisindeki efsaneyi
oku.

DüƔünelim ve konuƔalŦm:
1. DünyanŦn yaraƨlŦƔŦ ile ilgili farklŦ milletlerin efsanelerini bulmak için araƔƨrma yap ve bunlarŦ kŦyasla.
2. Alƨn elma efsanesini oku.
3. Efsane (mit) nedir?
4. Bugün çaŒdaƔ efsaneler var mŦdŦr?
5. Bunlardan bazŦlarŦnŦ söyle.
6. „Yüzüklerin Efendisi“ Įlmi hakkŦnda sŦnŦŌa tarƨƔŦn?
7. Bir T – tablo çiziniz ve burada bir masal ve bir efsanenin özelliklerini verdikten sonra, aralarŦndaki
farklarŦ bul.
Basted - MŦsŦr
mitolojisinden tanriçe

PandoranŦn kutusu
Eski Yunan mitolojisinde, Pandora ceza alan ilk kadŦndŦr.
TanrŦ Zeus, ceza olarak Pandora’yŦ dünyaya gönderir.
Pandora diŒer tanrŦlar taraķndan miras olarak aldŦŒŦ
kutuyu açmamasŦ için uyarŦlmŦƔƨr. Pandora bu kutunun
içindekilerini merak eder ve kutuyu açar. Kutunun içinden tüm kötülükler dŦƔarŦ çŦkar ve dünyaya keder, yoksulluk, kötülük, açlŦk, hastalŦk vb. yayŦlŦr. Pandora hemen kutuyu kapaƨr ve kutunun dibinde sadece umut
kalŦr. Bundan sonra dünya soŒuk, üzgün ve her türlü
kötülüklerle dolu bir hâl alŦr. Pandora bu yüzden yine
kutuyu açar ve o zaman içinden umut da çŦkar. Böylece
insanlŦŒŦn kötü günlerde bile umudu vardŦr.
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John William,
Pandora’nŦn kutusu
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DÜbÜNME KÖbES7

Kuzey Amerika efsanesi
Bu efsaneye göre dünyayŦ karga yaraƴ. Karga karayŦ
(topraŒŦ) oluƔturmak için okyanusa taƔçŦklar atardŦ. Bundan
sonra da aŒaçlarŦ, otlarŦ, balŦklarŦ, kuƔlarŦ ve hayvanlarŦ yaraƴ.
En sonunda kil ve tahta parçalarŦndan insanlarŦ oluƔturdu.
Nijerya efsanesi
Bu efsanede Anne Voengi özel bir taƔ üzerinde oturur
ve bir avuç topraktan insanlar yapardŦ. Lüks yaƔamak isteyen
insanlarŦ hŦzlŦ ve tehlikeli dereye, diŒerlerini berrak, sakin bir
derenin akŦƔŦna bŦrakŦrdŦ.
Japon efsanesi
Japonlar dünyanŦn bir zamanlar Ɣekli olmayan bir kütle
olduŒuna inanŦyordu. TanrŦ 7zanagi ve tanriçe 7zanami bu kütleyi bir mŦzrakla karŦƔƨrdŦlar. YavaƔ yavaƔ bu kütle yoŒunlaƔŦr
ve mŦzraktan düƔerek bu ada yaraƨldŦ. TanrŦ ve tanriçe birbiriyle evlendiler ve çocuklarŦ oldu. Bu çocuklar Japonya’nŦn sekiz
adasŦ oldu.
7nkalarŦn efsanesi
7nkalara göre, dünyayŦ „YaraƨcŦ“, yani Virakoça
yaraƴ. Virakoça topraŒŦ, yŦdŦzlarŦ, gökyüzünü ve insanlarŦ
da yaraƴ.
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M7TOLOJ7K YARATIKLAR
Mitolojide çok ilginç karekterleri görürüz: cesur kahramanlar, tanrŦlar ve korkunç
canavarlar. Bunlardan bazŦlarŦnŦ tanŦyalŦm...
AnƟk efsanelerde kahramanlar ve tanrŦlar inanŦlmaz macera deneyimlerini
yaƔayan ve tuhaf kaderleri olan yaraƨklardŦr. Bunlar gerçekten hiç yaƔamamŦƔ
olmalarŦna raŒmen, binlerce yŦl kalmayŦ baƔarmŦƔ ve birçok gerçek kahramandan çok
daha fazla yaƔamŦƔlardŦr. DahasŦ, bu mitolojik yaraƨklar kendilerini tanrŦ olarak ilan
eden tarihsel karakterlerden de daha uzun ömürlü olmuƔlardŦr. Efsanelerde yer alan
karakterler, demir pulluk icat edilmeden önce, eski uluslarŦn hayallerini süslemiƔlerdir.
Bu karakterlerin çoŒu bugün bile yaƔamaktadŦr. Bu karakterlerin isimlerini birçok
ressam ve heykelƨraƔŦn eserlerinde, uzay gemilerinde, astronomik atlaslarda görürüz.
Efsanelerdeki karakterler ve onlarŦn özelliklerini Ɵyatro temsillerinde, müzikal sanat
eserlerinde, günlük konuƔmalarda rastlarŦz. Bunlar çaŒdaƔ kültür ve medeniyetlerin
ortak varlŦŒŦ olduŒu için, insanlŦk var oldukça bu efsanevi kahramanlarŦn çoŒu insanlarŦn
zihinlerinde yaƔayacakƨr. AnƟk kahramanlarla ilgili olan her Ɣey, onlarŦn kiƔilikleri,
karakterleri, maceralarŦ vb. anƟk kaynaklara ve bu alanda var olan çok sayŦda bilimsel
literatürlere dayanŦr.

Pegasus Yunan mitolojisindeki kanatlŦ aƴr. Pegasus yüksek daŒlarda yaƔardŦ. Rüzgar hŦzŦnda
uçardŦ. BazŦ kaynaklara göre, Pegasus (kardeƔi Hrisaor ile) Medusa’ nŦn boynundan çŦkƨ.
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Mitolojik yaraƨklara örnekler
Centaur
Yunan mitolojisine göre Centaur, üst kŦsmŦ insan alt kŦsmŦ da at olan bir yaraƨkƨr.
Yunanistan’Ŧn orta kesiminde bulunan Tesalya vadisinde yaƔardŦ. Centaur, isyankâr ve
asi huyuyla tanŦdŦkƨ.
Himera
Himera alev yutan diƔi canavardŦ. Bir kŦsmŦ arslan, bir kŦsmŦ keçi, bir kŦsmŦ yŦlandŦ.
Belerofon adŦnda genç bir savaƔçŦ, ünlü kanatlŦ at Pegasus’un yardŦmŦyla bu canavarŦ
yendi.
Sfenks
Himera canavarŦnŦn kŦzŦ olduŒu söylenir. Onun kanatlarŦ, kadŦn baƔŦ, aslan vücudu,
yŦlan kuyruŒu vardŦ. Efsaneye göre, Teba Ɣehrinde sfenks, yolculara bulmacalar sorar,
yanlŦƔ cevap verenleri de öldürürdü.

Herkül

Mitolojik yaraƨk- Centaur

Anka kuƔu (Feniks)
AnƟk MŦsŦrlŦlarŦn mitolojisinde, Anka kuƔu ölümsüz bir kuƔtu. Her 500 yŦlda bir
kendini büyük bir ateƔte yakar, bu ateƔin küllerinden de yeniden canlanŦrdŦ. AyrŦca bu
küllerin, ölüleri yeniden canlandŦrabildiŒi, gözyaƔlarŦyla ise her türlü yaranŦn tedavi
edilebileceŒine inanŦlŦrdŦ.
YarŦ tanrŦlar
YarŦ tanrŦlar, tanrŦlardan ve ölümlü olan insanlardan doŒan yaraƨklardŦ. YarŦ tanrŦlar
arasŦnda en tanŦnmŦƔ olanlar ƔunlardŦr: Prometheus, Herkül, Akhilleus (AƔil), Pandora vb.
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Herkül
Herakles, daha çok Roma versiyonunda olan Herkül adŦyla bilinir. O bir yarŦ tanrŦydŦ.
BabasŦ Zeus, tüm tanrŦlarŦn kralŦydŦ. Herakles inanŦlmaz güçlü ve cesurdu. Herakles, 12
görev yerine geƟrmesi gerekirdi ve hayaƨ boyunca birçok canavarŦ yok eƫ.

Gorgonlar
Gorgonlar sadece bir bakŦƔla insanlarŦ taƔa çevirebilen
korkunç diƔi canavarlardŦr. BunlarŦn saçlarŦ yerine yŦlanlarŦ
ve parmaklarŦ yerine pençeleri vardŦ. AslŦnda „gorgos“
kelimesi Yunancada korkunç anlamŦna gelir. Medusa en
ünlü Gorgon adŦdŦr. O, Perseus taraķndan ödürüldü. Perseus, bir aynayŦ kalkan olarak kullandŦŒŦ içintaƔ olmaktan
kurtuldu.
Medusa - Gorgonlardan biri

Minotor
Minotor, yarŦ insan yarŦ boŒaydŦ. BoŒa baƔŦ, kuyruŒu ve kocaman boynuzlarŦ vardŦ. Kral
Minos taraķndan inƔa edilen bir labirenƩe yaƔardŦ. Her dokuz yŦlda bir AƟnalŦlar labirente ona yem olarak 14 genç erkeŒi ve kadŦnŦ göndermek zorundaydŦlar.
Kerberos
Kerberos üç baƔlŦ köpekƟ ve yeralƨnŦn koruyucusuydu. BaƔlarŦndan biri her zaman
uyanŦkƨ. Herakles çŦplak elleriyle Kerberos’u yakaladŦ ve Theseus’u yeralƨndan
kurtardŦ.

Daha fazla öŒren:
BaƔka mitolojik yaraƨklar bul ve bunlardan biri için kompozisyon yaz.

DüƔün ve tarƨƔ:
1. Birkaç mitolojik yaraƨŒŦ say.
2. ÇaŒdaƔ mitolojiden hangi mitolojik
yaraƨklarŦ biliyorsun?
3. Kendi mitolojik yaraƨŒŦnŦ çiz ve
bunun hakkŦnda bir efsane düƔün.
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Haƨrla:
Efsanelerde yer alan karakterleri, demir pulluk icat edilmeden önce, eski
uluslarŦn hayalleri yaraƴ. Bu karakterlerin çoŒu bugün bile „yaƔamaktadŦr“.
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BÜYÜ ΈS7H7RΉ
Büyü, ilkel insanŦn dünyada temel ve praƟk bir faaliyeƟni temsil eder. Neden? Bu
tür ilkel topluluklarda insanŦn bilgisi ve araçlarŦ geliƔmemiƔƟ, ancak doŒada hareket
edebilmek için onun büyük ihƟyacŦ vardŦr. Böyle bir geliƔmemiƔ toplumda, büyü en
önemli etkinlikƟ, çünkü bunun aracŦlŦŒŦyla insan doŒaya etki yapardŦ. Büyü, insanŦn
büyük arzusundan ve doŒaya ile olaylarŦna etki yapmak ihƟyacŦndan, meydana gelir.

„Harry PoƩer“ Įlminden bir sahne
Totemizm ve tabu̱a paralel olarak ilkel insanŦn yaƔamŦnda büyünün önemli bir
yeri vardŦ. BaƔlangŦçta büyü kelimesi, gizemli sözlerin söylenmesi ya da doŒaüstü güçlere
çaŒrŦnŦn yapŦlmasŦ, sŦradan insanlarŦn yapamadŦklarŦnŦn yapŦlmasŦ anlamŦndaydŦ. Büyü
usul ve ayinlerin toplamŦdŦr. BunlarŦn temelinde misƟk güçlere olan inaç vardŦr. O
dönemde insanlar, büyünün yardŦmŦyla baƔka insanlara ve olaylara etki yapabileceŒini
düƔünüyorlardŦ. BazŦlarŦ büyünün bir din olmadŦŒŦ ve insanŦn bir düƔünme yeteneŒi,
bir tür ilkel bilimin olduŒunu düƔünür. Büyü ayinlerinde insan bazŦ gerçek olmayan
eylemler yapardŦ, ancak bunlarŦn belli sonuçlarŦ elde edeceŒini varsayardŦ. Büyünün
arkasŦnda gizli düƔünceler durur. 7lkel insan ava gitmeden önce büyülü eylemler,
daha doŒrusu avlamak istediŒi hayvanla ilgili av taklidi yapardŦ. Av sŦrasŦnda oluƔan
hareketlerin taklidini yapar, çizimleriyle de hayvanŦn öldürülmesini gösterirdi...
Örnek
Kabilenin yaƔadŦŒŦ belli bir yerde uzun zaman kuraklŦk olduŒunda, büyü yapŦlŦrdŦ.
DoŒada insanŦn yeƟƔƟrdiŒi veya doŒada yeƟƔen ve insanŦn besin olarak kullandŦŒŦ tüm
ürünler, kuraklŦk tehlikesi karƔŦsŦnda kuruyup yok olabilirdi.
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O yüzden insan, gizemli güçleri çaŒŦrarak yaŒmurun ruhuna etki yapabileceŒine
inanŦrdŦ. 7nsan yaŒmurun ruhunu etkile yecek, bu ruh da bulutlarŦ ortayaya çŦkaracak
ve yaŒmurun yaŒmasŦnŦ saŒlayacaŒŦna inanŦp, büyüyü yapardŦ.
Demek ki büyüde, insanlarŦn üzerinde belirli bir eylemi gerçekleƔƟrenler, aslŦnda
gizemli güçlerdir. Bu gizemli güçlere inanmak büyüye inanmak demekƟ. Büyünün
gücüne inanmak onun varlŦŒŦ ve etkinliŒinin ilk ƔarƨdŦr. Bu güçlere olan inanç insanlarda
biƫŒi anda, büyü de aslŦnda yok olurdu.

Daha fazla öŒren:
Bugün büyü bir tür eŒlencedir. Büyücü
çok usta elleriyle veya çeƔitli araçlarŦn
yardŦmŦyla izleyicileri aldaƨr. 7zleyiciler
onun imkansŦz Ɣeyleri yapƨŒŦna inanŦrlar. Hepimiz, bu büyünün arkasŦnda bir
hilenin var olduŒunu biliriz, ama buna
raŒmen, yine de zevkle bu becerikli hileleri seyrederiz.

DüƔün ve tarƨƔ:
1. Büyü nasŦl oluƔmuƔtur?
2. ÇaŒdaƔ dünyamŦzda büyünün varlŦŒŦnŦ
tarƨƔŦn.
3. „Harry PoƩer“ Įlmi hakkŦnda konuƔun.

Bir ayin dansŦ

BÜYÜ, D7N, B7L7M
Büyü, dünyada olaylar arasŦndaki baŒlanƨlarŦ ve iliƔkileri anlayamayan saf insanŦn
düƔünme sürecinden ortaya çŦkmŦƔƨr. Büyü, ilkel bilince özgüdür. Büyünün düƔünme
süreci iki ilkeye dayanŦr. Bunlardan birincisi benzerlik yasasŦdŦr: benzer benzeri üreƟr
veya sonuç kendi sebebine benzer. ÖrneŒin: avcŦ, ava gitmeden önce av çiziminde
avlamak istediŒi hayvana ok atar.
7kinci ilke, dokunma yasasŦ ya da aktarmadŦr. Kimi düƔünürlere göre büyü
dinin öncelidir. O, ayinli davranŦƔlar sistemidir. 7nanç ve eylemler sistemi olarak büyü,
dünyanŦn tüm halklarŦ ve kültürleri için özel deŒildir.
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DoŒaüstü ve ilahi kavramlar da dine dahildir.
Din, tanrŦ kavramŦnŦ ve doŒaüstü kavramŦnŦ dünyadaki olaylarŦ, nesneleri ve canlŦlarŦ açŦklamak için ku lanŦr.
Dine göre insanŦn tanrŦyla baŒlamanŦn tek yolu, dua ve
iyilik yapmaktan geçer. Büyüden farklŦ olarak, bilim kesinlikle doŒa olaylarŦnŦn her zaman doŒa kanunlarŦ taraķndan ƔartlandŦrŦlmŦƔ olduŒuna inanŦr. DiŒer sözlerle, insan doŒa güçlerini kŦƔkŦrtamaz.

Bilim adamlarŦn çoŒu
dindardŦ

Bilime göre dünya maddeden yaraƨlmŦƔƨr. ÇaŒdaƔ bilim bununla, dinin dünya ve insanŦn yaraƨlmasŦ hakkŦnda verdiŒi açŦklamayŦ yŦkŦyor. YaraƨlŦƔla ilgili dini açŦklama, bir bilimsel çalŦƔma deŒildir. BazŦ konularda her iki alanŦn kendine göre yaklaƔŦmlarŦ ya da
kendi görüƔleri vardŦr. Bilim herhangi bir alanda (biyoloji, Įzik, kimya vb.) bilgilerimizi zenginleƔƟrir. Din, insan ve dünya varlŦŒŦnŦn anlamŦnŦ cevaplamak için uŒraƔŦr. Din ve bilim, insanlarŦn farklŦ ihƟyaçlarŦnŦ karƔŦladŦklarŦndan dolayŦ birbirlerine aykŦrŦ deŒildir ve birbirini dŦƔlamazlar.

DüƔün ve tarƨƔ:

Daha fazla öŒren
Birçok bilim adamŦ
dindardŦ. Onlardan
bazŦlarŦnŦ araƔƨr.

1. Dünyadaki olaylar hakkŦnda açŦklamalar veren
büyü, din ve bilim arasŦndaki farklŦlŦklarŦ
tanŦmaya çalŦƔ.
2. ÖŒretmeninizle birlikte hangi tarih dönemine
büyünün, hangi döneme ise dinin ve bilimsel
açŦklamanŦn Ɵpik olduŒunu belirƟn.

43

DÜNYANIN BÜYÜK DúNLERú

KONU 3. DÜNYANIN BÜYÜK D7NLER7
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YAHUD7L7K (MUSEV7L7K)
Vasiyet – antlaƔma
DünyanŦn yaraƨlmasŦ
Musa’nŦn hayaƨ
Yahudilerin kutsal kitabŦ
TanrŦ’nŦn yasalarŦ - On Emir (Dekalog)
AŒlama duvarŦ
Yahudilikte semboller ve dualar
Yahudi bayramlarŦ ve gelenekleri

•
•
•
•
•
•
•
•
•

HR7ST7YANLIK
7sa’nŦn doŒuƔu
Havariler
DaŒŦn vaazŦ
7sa’nŦn mucizeleri
7sa’nŦn çarmŦha gerilmesi ve diriliƔi
HrisƟyanlŦŒŦn kutsal kitabŦ
HrisƟyan sembolleri
7lk HrisƟyan topluluklar

•
•
•
•
•
•

7SLÂM (MÜSLÜMANLIK)
Peygamber Muhammed
Kuran
Mekke’de kutsal tapŦnak - Kâbe
7slâmŦn beƔ Ɣarƨ
MüslimanlarŦn en önemli bayramŦ ve ibadet yeri

DÜNYANIN BÜYÜK DúNLERú
Bugün dünyada farklŦ dinler vardŦr. Bunlardan bazŦlarŦnŦ mahallenizde, yaƔadŦŒŦnŦz
yerde veya okulunuzda tanŦmŦƔsŦnŦzdŦr. AramŦzda baƔka dinden olan birçok insan
yaƔamaktadŦr. AyrŦca dine inanmayanlar da vardŦr. En önemli dünya dinlerinin en
azŦndan bazŦ önemli özelliklerini bilmemiz gerekir. Bunlardan sadece bazŦ tek tanrŦcŦ
dinleriyle burada tanŦƔacaŒŦz.

YAHUD7L7K ΈMUSEV7L7KΉ
YahudiliŒin kurucusu
kimdir?
7lk Yahudi olarak sayŦlan
7brahim’in YahudiliŒin kurucusu olduŒuna inanŦlŦr.
YahudiliŒin ortaya çŦkƨŒŦ
dönemde, 7brahim’in vatanŦ olan Mesopotamya’da
insanlar birçok tanrŦya inanŦrdŦ. YahudiliŒin tarihi 7brahim ve Musa ile baƔlar.
Musa Yahudilerde önemli kiƔidir. MÖ 1250 yŦlŦnda insanlara TanrŦ’nŦn On
Emri’ni verdi. Tevrat (Eski
Ahit’in bir kŦsmŦ) bu ilahi
emirleri içerir.
6 yy Babil köleliŒinden
döndükten sonra 7srailoŒullarŦ kendilerini Yahudiler olarak adlandŦrŦrlar.

Yahudilik dünyanŦn en eski tek tanrŦlŦ dinidir. Tek
bir TanrŦ’ya (Yahve) olan inaç ile ortaya çŦkan ilk dindir.
YahudiliŒin özünde, dünyanŦn yaraƨcŦsŦ ve hükümdarŦ
olan tek bir TanrŦ’nŦn varlŦŒŦ inancŦ vardŦr. TanrŦ, her
Ɣeyi görür ve her Ɣeyi bilir. Bunun temelleri üzerinde
sonradan HrisƟyanlŦk ve 7slâm dini ortaya çŦkmŦƔƨr. Bu
dinin geçmiƔi 4000 yŦl geri gider. Yahudiler o dönemde
göçebe insanlardŦ. Yahudiler, Orta DoŒu’da yaƔardŦ ve
onlara 7braniler denilirdi. Bu dinin, dünyada yaklaƔŦk
olarak 14 milyon üyesi vardŦr. Bugün en büyük Yahudi
topluluklarŦ ABD ve 7srail’de yaƔar.
MuseviliŒin öŒreƟsi, Tanah adlŦ kutsal kitapta
verilmiƔƟr. Bu kitap, 7ncil’de Eski Ahit olarak da bilinmektedir.

Davud’un yŦldŦzŦ, önemli bir Yahudi sembolüdür. OrtaçaŒ’dan beri
vardŦr. Bugün 7srail devleƟnin ulusal bayraŒŦnda kullanŦlŦr.

AtalarŦ Ur’dan Kenan
Ülkesi’ne giƫŒinde,
Yahudiler seçilmiƔ halk
(bir tanrŦ milleƟ) olmaya
baƔlamŦƔƨr.

Belirme yeri

7srail

Kurucu

7brahim

Kutsal kitap

Tanah (Eski Ahit)

7badet yeri

sinagog

Kutsal yer

Kudüs

Önemli bayramlar

RoƔ HaƔanah, Yom Kippur,
Pasah, Shavuot (Ruhlar
BayramŦ), Sukot (Çardaklar
BayramŦ)
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Yahudilerin tanrŦsŦ temsil edilemez, hiçbir adŦ da yoktur, Yahve sözü, „Ben, O’yum“
demekƟr.

Daha fazla öŒren:
YeƟƔkin bir müminle söyleƔi yapŦnŦz. Bu kiƔi ailenizden veya sizin dostlarŦnŦzdan biri olabilir. Onun dini
hakkŦnda bilgi alŦnŦz.
SöyleƔide elde eƫŒiniz bilgilere göre, kŦsa bir kompozisyon yazŦnŦz.

7ncil hikâyesine göre,
TanrŦ bir gün 7brahim’e
Ɣöyle dedi: „Ülkenden
git... Sana göstereceŒim
ülkeye git. Senden
büyük millet yapacaŒŦm.
Seni kutsayacaŒŦm.“

SöyleƔi sorularŦ:
1. Siz hangi dine mensupsunuz?
2. Çocukken, dininizin size bŦrakƨŒŦ en büyük
izlenim nedir?
3. Sizin dininizde ibadet var mŦdŦr?

Davud’un yŦldŦzŦ

4. Din günlük yaƔanƨnŦzŦ nasŦl etkiler?
5. Bugün dinden en önemli olan nedir?

DüƔünelim ve tarƨƔalŦm:

Yahudilik nerede ortaya
çŦkƨ?
Yahudilik, MÖ 4000
yŦlŦnda 7srail’de ortaya
çŦkƨ.

1. Yahudilik ne zaman ortaya çŦkƨ?
2. YahudiliŒin kurucusu kimdir?
3. Yahudilik kimlerin dinidir, bilir misiniz?
4. Bu din nerede çŦkmŦƔƨr?
5. Bugün dinden en önemli olan nedir?

Haƨrla:
YahudiliŒin üyeleri Yahudilerdir. Onlar bir tanrŦya
(Yahve) inanŦrlar. Dünyada var olan üç tek tanrŦlŦ
dinlerden en eskisidir. Bu din 7srail topraklarŦnda
çŦkmŦƔƨr.
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Yahudiler neye inanŦr?
Yahudiler, tüm dünyanŦn
yaraƨcŦsŦ olan tek bir
tanrŦya inanŦrlar.
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VASIYET ͳ ANTLAbMA
Yahudilerin tarihinde, dininde ve milleƟnde ilginç
olanlar nedir?
AntlaƔma sözünün anlamŦnŦ ve önemini açŦkla?

Birbirine uzaƨlan ve sŦkŦlan
eller, çok eski zamanlardan
beri insanlar arasŦnda antlaƔma ve dostluŒu sembolize eder.

Musa, Yahudileri denizden
geçirirken.

Yahudi dininin merkezinde, TanrŦ ve Yahudi halkŦ
arasŦndaki antlaƔma bulunur. AntlaƔma bu millet için belirli yükümlülükler demekƟ. Yahudilerin kutsal yazŦlarŦna
göre, TanrŦ’nŦn ilk antlaƔmasŦ Nuh ile oldu. Bunun temeli, TanrŦ’nŦn Nuh’u ve ailesini tufandan (kŦyameƩen) korumuƔ olmasŦdŦr. TanrŦ’nŦn ikinci antlaƔmasŦ 7brahim’le oldu.
TanrŦ onu tanŦmadŦŒŦ bir ülkeye göndererek, ondan dinine (anlaƔmaya) saygŦlŦ olmasŦnŦ istedi. Bu saygŦ karƔŦsŦnda
TanrŦ ona kalabalŦk halk vereceŒine söz verdi. DahasŦ, TanrŦ onlara vadeƫŒi topraŒŦ, Kenan Ülkesi’ni verecekƟ. Bu
topraŒŦn (daha sonralarŦ FilisƟn ya da 7srail), Yahudi halkŦnŦn düƔüncelerinde her zaman önemli bir yeri vardŦ. Tarih
boyunca Yahudiler birçok defa topluca sürgün edildiler, fakat buna raŒmen düƔünceleriyle sürekli ona ve kutsal kent
Kudüs’e döndüler. 7brahim’in varisi 7shak’ƨr. 7brahim, Yahudi halkŦnŦn atasŦ sayŦlŦr. TanrŦ ondan, ülkesini terketmesini ve onun göstereceŒi yabancŦ bir ülkeye gitmesini istedi.
Orada onun soyundan büyük bir millet yaratacakƨ. Bu millet tanrŦ taraķndan kutsanmŦƔ ve seçilmiƔƟ. TanrŦ 7brahimi
büyük bir ulusun babasŦ yapacakƨ. Bunun karƔŦlŦŒŦnda 7brahim TanrŦ’nŦn sözünü dinlemek ve dünyaya TanrŦ’nŦn yasalarŦnŦ öŒretmesi gerekirdi. 7brahim aynŦ zamanda hem
HrisƟyanlŦk hem de 7slâm dini için önemlidir.
Sina DaŒŦ’nda Musa ve TanrŦ arasŦnda üçüncü iƟfak
saŒlandŦ. TanrŦ, Musa’dan Yahudi halkŦnŦ kurtuluƔa doŒru
götürmesini istedi. Buna karƔŦlŦk olarak 7srail halkŦ, onun
hukukuna (TanrŦ’nŦn On Emri’ne) saygŦ göstereceŒine
dair TanrŦ’ya söz verdi.
Daha fazla öŒren:
7ncil’den Tufan ve TanrŦ’nŦn Nuh ile antlaƔmasŦ hakkŦnda
bilgileri oku.
7ncil’den, TanrŦ ve 7brahim’in antlaƔmasŦ hakkŦnda bilgileri
oku.
Makedonya’da var olan Yahudi cemaaƟni bulun ve tarif
edin.

DüƔün ve tarƨƔ:
* Yahudilerin ilk önderi
7brahim, bugunkü 7rak’ta
bulunan Muru’da yaklaƔŦk olarak MÖ 2000 yŦlŦnda doŒdu.

Neden Yahudi halkŦ seçilmiƔ halk olarak adlandŦrŦlŦr?
7brahim’den önce insanlar neye inanŦrdŦ?
7brahim, diŒer dinler için önemli midir?
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ʺichelangelo, Adem’in yaraƨlŦƔŦ,
SisƟne bapeli

DÜNYANIN YARATILIbI
Eski Ahit kutsal kitabŦnŦn baƔlangŦcŦnda, dünyanŦn yaraƨlŦƔŦ hakkŦnda bilgi verilmektedir. Bu hikâye
Ɣu sözlerle baƔlar: „TanrŦ ilk olarak göŒü ve topraŒŦ
yaraƴ.“ Hikâyeye göre, TanrŦ yedi gün içinde dünyayŦ yaraƴ. TanrŦ alƨ gün dünyayŦ yaratmak iƔiyle uŒraƔmŦƔ, yedinci gün ise dinlenmiƔƟr. 7lk önce „ŦƔŦk olsun“ diye buyurdu ve ŦƔŦk oldu. Ertesi gün gökyüzünü
ve denizi, ondan sonra karayŦ ve bitki örtüsünü yaratƨ. TanrŦ’nŦn emriyle yeryüzü bitkileri, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve aŒaçlarŦ yaraƴ. Dördüncü gün güneƔi, ayŦ ve yŦldŦzlarŦ yaraƴ. BeƔinci gün ise kuƔlarŦ ve balŦklarŦ yaraƴ.
AlƨncŦ gün hayvanlarŦ, vahƔi hayvanlarŦ ve sürüngenleri yaraƴ. Sonunda, TanrŦ insanŦ yaraƴ.
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*Adem, 7branicede
insan ya da insanlŦk
demekekƟr.
*Adama toprak
demekƟr.
*Havva: tüm canlŦlarŦn
anasŦ.
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Adem ve Havva’nŦn hikâyesi
7ncil hikâyelerine göre dünyanŦn ilk insanlarŦ kimlerin olduŒunu biliyor
musunuz?
TanrŦ’nŦn dünyada topraktan yaraƴŒŦ ve hayat verdiŒi ilk insan Adem’dir.
Onun kaburgasŦndan kadŦn olarak Havva’yŦ yaraƨ. Hikâyeye göre, Adem ve
Havva’nŦn cennet bahçesinde rahat bir yaƔamlarŦ vardŦ. Bu bahçede bulunan
tüm meyveleri yiyebilir, hayvanlarŦn bakŦmŦnŦ yapabilirlerdi. Fakat bu bahçede
TanrŦ iyiyi ve kötüyü bilen aŒacŦ dikƟrdi. Bu aŒaca hakikat aŒacŦ da denilirdi.
TanrŦ, Adem’e ve Havva’ya bu aŒacŦn meyvelerini yememesini emreƫ.
Bu emre raŒmen, Havva bir yŦlanŦn
etkisi alƨnda yasaklanmŦƔ olan aŒacŦn meyvelerinden yemeŒe baƔlayŦnca verdiŒi sözü tutmamŦƔ. Havva’dan
sonra Adem da yasak edilen meyveyi taƴ. Bu yüzden Adem ve Havva
cezalandŦrŦldŦlar ve hayatlarŦ deŒiƔƟ.
Bundan sonra arƨk onlarŦn rahar bir
yaƔamlarŦ yoktu. Onlar bundan böyle
hayaƩa kalabilmek için çok çalŦƔmalarŦ gerekecekƟ. TanrŦ, onlarŦ ölümsüz ve dertsiz varlŦklardan ölümlü
varlŦklara dönüƔtürerek, cennet bahçesinden uzaklaƔƨrdŦ. Adem ve Havva insanlŦŒŦn atalarŦdŦr, bununla onlar ilk günahŦ yapƨlar.
Adem ve Havva

Daha fazla öŒren:
Adem ve Havva’nŦn yaraƨlŦƔŦ ve onlarŦn ilk günahlarŦ hakkŦnda Eski Ahit’te olan
bölümü oku.

DüƔün, konuƔ ve çiz:
1. 7ncil hikâyesine göre dünyanŦn yaraƨlŦƔŦnŦ çizgi roman tekniŒiyle göster!
2. Adem ve Havva cennet bahçesinde nasŦl yaƔamŦƔlardŦr?
3. Neden Adem ve Havva cenneƩen dŦƔlanmŦƔlardŦr?
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MUSA’NIN HAYATI
Musa kimdir?
Bugün Musa’nŦn hayaƨ hakkŦnda bilgiler
alacaksŦnŦz.
ʺusa, Yahudileri MŦsŦr esareƟnden kurtaran
bir liderdir.
Musa, çok eskiden MŦsŦr’da doŒdu. ʺusa,
MŦsŦrlŦ deŒildi o bir 7srailliydi. O dönemde MŦsŦr
Įravunu, 7srailli tüm yeni doŒan erkek çocuklarŦnŦn
öldürülmesi için emir verdi. Hadi birlikte Musa’nŦn
hayat hikâyesini görelim.
Musa bebek

Yusuf’la (Yakup’un oŒlu) ilgili kutsal kitabŦn hikâyesine göre, Yahudiler MÖ
15. yy’a kadar iyi yaƔŦyorlardŦ. MŦsŦr Įravunu ikƟdara gelince, Yahudilerin durumu
kötüleƔƟ ve sonunda onlarŦn kölesi haline geldiler. Firavun, tüm yeni doŒan Yahudi erkek çocuklarŦn öldürülmesini emreƫ.
Musa bir Yahudi çocuŒuydu. Annesi onu bu Įravun emrinden kurtarmak
için katranla kaplanmŦƔ bir sepete koyarak Nil nehrinin akŦnƨsŦna bŦrakƨ. Bu sepeƟ
Įravunun kŦzŦ buldu. Bebek Įravunun sarayŦnda yeƟƔƟrildi ve eŒiƟldi. Büyüyünce
kendi geçmiƔini daha doŒrusu Yahudi olduŒunu öŒrendi ve bir süre sonra çöle kaçƨ. Bir gün koyunlarŦ otlaƨrken, tuhaf bir Ɣey gördü. KarƔŦsŦnda ateƔler içinde olan
fakat yanmayan bir çalŦyŦ gördü. TanrŦ, yanan çalŦdan ona seslenerek MŦsŦr’a geri
dönmesini ve halkŦnŦ kölelikten kurtarmasŦnŦ istedi. TanrŦ böylece Musa’yŦ seçerek,
halkŦnŦ kurtarmasŦ için vadedilmiƔ topraklara, yani Kenan Ülkesi’ne götürmesini
buyurdu. Musa, Įravunun karƔŦsŦna çŦkarak, halkŦnŦ kölelikten serbest etmesi için
yalvardŦ. Firavun onun isteŒini kabul etmedi. Musa, halkŦnŦ özgürlüŒe kavuƔturmak için TanrŦ’nŦn verdiŒi güçle Įravun
önünde birçok mucize yapƨ, fakat yine
baƔaramadŦ. Bundan sonra tanrŦ MŦsŦr’a
on kötülük gönderdi. Nil nehrinin sularŦ kana dönüƔtü, ülke toprak kurbaŒalarŦnŦn, sivrisineklerin, çekirgelerin saldŦrŦsŦna uŒradŦ, her tarafa veba, cilt hastalŦklarŦ yayŦldŦ. KrallŦkta yaŒan dolu ve ķrƨna
hasaƨ yok eƫ ve her taraķnŦ üç gün karanlŦk kapladŦ. Tüm bunlara raŒmen Įravunun kalbi yumuƔamadŦ ve izin vermedi. bimdi, son uyarŦyŦ da görelim.
TanrŦ’nŦn yanan çalŦdan Musa’ya sesleniƔi
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TanrŦ Įravunu son kez uyardŦ, Yahudileri kölelikten kurtarmadŦŒŦ sürece kŦrallŦkta doŒan tüm ilk erkek çocuklar ölecekƟ. TanrŦ’nŦn isteŒini Įravun yine redder. Onun ilk doŒan oŒlu ölünce, nihayet Musa’ya halkŦnŦ MŦsŦr’dan çŦkarmasŦnŦ ve vadedilen ülkeye, FilisƟn’e, Kenan Ülkesi’ne götürmesine izin verdi. TanrŦ, böylece Musa’yla üçüncü antlaƔmayŦ yapƨ. Sina Çölü’nde uzun yŦllar (40 yŦl) dolaƔmaktan yorgun olan insanlar, vadedilen topraklara ulaƔabileceklerinden Ɣüphelenmeye baƔladŦlar. TanrŦ, Sina
DaŒŦ’nda Musa’yŦ yanŦna çaŒŦrarak ona iki taƔ levha üzerine yazŦlŦ olan on emri verdi.

Musa’yla antlaƔma
TanrŦ, 7srailoŒullarŦnŦn müƩeĮŒi oldu ve onlara
yardŦmcŦ edecekƟ. Bu iyiliŒin karƔŦsŦnda onlar TanrŦ’nŦn
emirlerine uymalŦydŦlar. Yahudiler, iki taƔ levha üzerine
yazŦlmŦƔ olan emirleri alƨn sandŦkta korurlar. Bu antlaƔma
sandŦŒŦnŦ Yahudiler tüm çöl yolculuŒu boyunca taƔŦdŦlar.
Bu yüzden bu antlaƔma sandŦŒŦnŦn Yahudiler için özel bir
önemi vardŦr.

Daha fazla öŒren:
„TanrŦ’nŦn On Emri“ adlŦ çizgi Įlmi seyredin.
Filmde anŦlan çöllerin bulunduŒu yeri, büyüklüŒü,
günümüzde yaƔamŦ vb. hakkŦnda bilgi edin!

Sina DaŒŦ

DüƔünelim ve tarƨƔalŦm:

*Peygamber - TanrŦ’nŦn
buyruklarŦnŦ bildiren ve
onun adŦna konuƔan insan.
Musa, Eski Ahit’te en büyük peygamberdir o seçilmiƔ halkŦn lideri ve kurtarŦcŦsŦdŦr.
*7srail halkŦ çölde 40 yŦl
yolculuk yapmŦƔƨr.

1. Ne düƔünüyorsun, 7srailliler çölde ne gibi
sorunlarla karƔŦlaƔƨlar?
2. Musa’nŦn anŦldŦŒŦ çeƔitli edebiyat meƟnlerini ve
sanat eserlerini (Makedonca, Türkçe ve Resim
Sanaƨ dersini veren öŒretmenlerin yardŦmŦyla)
bul ve bunlar hakkŦnda konuƔ.
3. Musa’yŦ gösteren bir sanat eserini analiz et.
SanatçŦlarŦn onu nasŦl gösterdiŒe dair yazŦ yaz.
4. Sana göre neden Musa’nŦn kiƔiliŒi sanat için
ilginçƟr?
5. Musa’nŦn hayaƨnŦ ve bazŦ özelliklerini kŦsaca
anlat.
6. Yahudilerin tarihiyle ilgili bazŦ isimleri haƨrlŦyor
musun?
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YAHUD7LER7N KUTSAL K7TABI
HrisƟyanlar, Eski Ahit kutsal kitabŦnŦ 7ncil olarak adlandŦrŦrlar. Yahudiler için bu kutsal kitap -Tanah’ƨr. Yahudi halkŦnŦn tarihi bu kitapta yazŦlmŦƔƨr. Bu kitabŦn en önemli bölümü Tevrat’ƨr ve bu 7ncil’in ilk
beƔ kitabŦnŦ oluƔturur. Bu bölüm, yasalarŦ içerir. Bu yasalar
arasŦnda, Yahve’nin (TanrŦ’nŦn)
Musa’ya verdiŒi On Emir de
vardŦr.

Tevrat

7branice Tevrat olarak adlandŦrŦlan bu bölümden, TanrŦ’nŦn yapƨklarŦnŦ ve emirlerini öŒreniyoruz.
Tevrat hukuku, Tanah kutsal kitabŦnŦn bir kŦsmŦdŦr (7branice yazŦlan 7ncil’in ilk beƔ
kitabŦdŦr). Yahudi inancŦnŦn temelidir ve ona Musa’nŦn beƔ kitabŦ da denir. Yahudiler
Tevrat’Ŧ günlük yaƔamlarŦ için bir kŦlavuz olarak kullandŦlar. Tevrat’tan alŦnan kopyalar
kaŒŦt rulolarda (tomarlarda) elle yazŦlmŦƔlardŦr.
Tevrat, TanrŦ taraķndan Sina DaŒŦ’nda Musa’ya indirildiŒine inanŦlan beƔ kitabŦ içerir: 1. YaraƨlŦƔ (Tekvin); 2. ÇŦkŦƔ (MŦsŦr’dan ÇŦkŦƔ); 3. Levililer; 4. SayŦlar (Çölde SayŦm); 5. Yasa’nŦn TekrarŦ (Tesniye).
YaraƨlŦƔ - dünyanŦn ve insanŦn yaraƨlŦƔŦnŦ anlaƨr.
ÇŦkŦƔ - Yahudi halkŦnŦn Musa önderliŒinde MŦsŦr’dan çŦkŦƔŦnŦ anlaƨr.
Levililer, TanrŦ’nŦn Musa’ya Sina DaŒŦ’nda indirdiŒi yasalar kitabŦdŦr.
SayŦlar – Göç eden 7srail halkŦnŦn Kenan Ülkesi’ne giderken, Sina Çölü’nde 40 yŦl
dolaƔŦp nasŦl hayaƩa kaldŦŒŦnŦ anlaƨr. AdŦnŦ halka yapŦlan iki sayŦmdan (Yahudi halkŦnŦn sayŦmŦ) alŦr.
Yasa’nŦn TekrarŦ - ana konu TanrŦ’nŦn
insanlarŦ kurtarmasŦ ve kutsamasŦdŦr.
Yahudilikte müminler için bir diŒer
önemli kitap da Talmud’dur. Bu kitap, yasalarŦn içerikleri ve uyulmasŦ konusundaki
hahamlarŦn düƔünce ve yorumlarŦnŦ içerir.

˃almud’dan bir sayfanŦn görüntüsü
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Eski Yahudi dua kitabŦ

Tevrat okuyan çocuk

Tanah kutsal kitabŦ, 24
kitabŦ içerir. Üç ana kŦsma ayrŦlŦr: Tevrat (ya da
Musa’nŦn BeƔ KitabŦ), Peygamberler ve YazŦlar.

DüƔünelim ve tarƨƔalŦm:
1. Yahudilerin kutsal kitabŦ hangisidir?
2. Tevrat’Ŧn diŒer adŦ nedir?
3. Tevrat kaç kitaptan oluƔmuƔtur?

Daha fazla öŒren:
Tomar Ɣeklindeki Tevrat, çok kutsal sayŦldŦŒŦ
için elle dokunulmaz. Bu nedenle, Yad
denilen iƔaret deŒneŒi kullanŦlŦr.

HaƨrlayŦn:
Tevrat hukuku, Yahudi inancŦnŦn temelini
oluƔturur ve beƔ kitaptan oluƔmuƔtur. ʺusa’nŦn
BeƔ KitabŦ olarak da bilinir.
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TANRININ KANUNU ͳ DEKALOG
ΈON EM7RΉ
Dekalog – TanrŦ’nŦn On Emri’ne verilen ikinci isimdir. TevraƩa bulunur ve insan hayaƨ için verilen
on öŒütü temsil eder. 7ncil hikâyesine göre Yahve, Sina DaŒŦ’nda Musa’ya bu on emri indirmiƔƟr.
Bunlar iki taƔ levha üzerine yazŦlŦydŦ.

** Dekalog - TanrŦ’nŦn
On Emri (öŒütü)
Makedonya yasalarŦnŦ içeren herhangi bir kitap
için duydunuz mu? ÖrneŒin, Makedonya’nŦn AnayasasŦ?
Orada insanlarŦn birlik içinde yaƔamasŦnŦ düzenleyen
normlar ve kurallar vardŦr. Tevrat’ta da (Eski Ahit’in bir
bölümü), yaƔam için yasalar ve kurallar vardŦr. 7ncil’e
göre, en önemli yasanŦn temeli, TanrŦ ve halk arasŦnda
saŒlanan dostluŒun (antlaƔmanŦn) sonucu olarak
saŒlanmŦƔƨr. Bu yasa Dekalog ya da TanrŦ’nŦn On Emri
olarak bilinir.
Hadi Ɣimdi bu taƔ levhalar üzerinde kaç emrin
yazŦldŦŒŦnŦ birlikte öŒrenelim!
Bu on emir nedir?
BaƔkalarŦna saygŦ göstermek için önemli olan sizin
on emrinizi söyleyin!
TanrŦ Yahve, Sina DaŒŦ’nda Musa’ya Ɣu emirleri
verdi:
1. Ben, köle durumunda olduŒun MŦsŦr’dan seni
kurtaracak olan tanrŦ Yahve’yim. Benden baƔka ilahlarŦn (tanrŦlarŦn) olmayacak.
2. Kendin için oyma put, yukarŦda göklerde olanlarŦn veya aƔaŒŦda yerde olanlarŦn, veya yerin
alƨnda sularda olanlarŦn görüntülerini yapmayacaksŦn, onlara eŒilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin.
3. TanrŦ Yahve’nin ismini boƔ yere aŒŦza almayacaksŦn.
4. Cumartesi gününü (babat günü) kutlamak için
onu haƨrŦnda tutacaksŦn. Alƨ gün iƔleyeceksin
ve bütün iƔini yapacaksŦn, fakat yedinci günü
TanrŦ Yahve’ye adayacaksŦn.
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5. Dünyada uzun yaƔamŦn olmasŦ için, babana ve annene hürmet edeceksin.
6. Katletmeyeceksin.
7. Zina etmeyeceksin.
8. ÇalmayacaksŦn.
9. KomƔuna karƔŦ yalan Ɣehadet etmeyeceksin.
10. BaƔkasŦnŦn hiçbir Ɣeyine göz dikmeyeceksin.

Daha fazla öŒren
Sizin için önemli olan on emir
yazŦnŦz.
TanrŦ emirlerinin yazŦlmŦƔ olduŒu iki taƔ levhasŦnŦ
elinde tutan Musa’nŦn görüntüsü.

* Yasalar ve kurallar
olmadan hayaƨmŦz
nasŦl olurdu?

DüƔünelim ve tarƨƔalŦm :
1. Bu on emir arasŦnda, önceden söylediŒin herhangi bir emir var mŦdŦr?
2. Günümüzün insanŦ bu on emre uygun bir Ɣekilde yaƔŦyor mu?
3. TanrŦ’nŦn on emrinin, adalet ve barŦƔ içinde nasŦl
yaƔayacaŒŦmŦzŦ gösterdiklerini söyleyebiliriz. AçŦkla.
4. Bu emirlerden hangisini daha önemli buluyorsun?
5. Bir emri daha geniƔ bir Ɣekilde açŦkla ve bu konuda tarƨƔ.

Unutma:
On ʫmir’in bazŦlarŦnŦ kanunlarda görürüz. Bunlara uyulmakla, insanŦn toplumda
yaƔamŦ karƔŦlŦklŦ saygŦ ve adalet içinde geçer.
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AŒlama DuvarŦ önünde birçok Yahudi mümini toplanŦr

A)LAMA DUVARI
7nternet web sitelerinde, 7srail’de eski bir Ɣehir olan Kudüs’ü ziyaret edersek, orada bir duvarŦ göreceksiniz. Bu duvarŦn çatlaklarŦnda kŦvrŦlmŦƔ kaŒŦt parçalarŦnŦ bŦrakan
birçok insanŦ göreceŒiz. Bu küçük kaŒŦtlar üzerinde insanlarŦn istekleri ve dualarŦ yazŦlmŦƔƨr. 7nsanlar, TanrŦ’nŦn bir gün bu istekleri yerine geƟreceŒini umut ederler.
Kudüs veya Süleyman (Solomon) tapŦnaŒŦ, Yahudilikte özel bir öneme sahipƟr.
Bu tapŦnaŒŦn, Yahudi halkŦnŦn yüzyŦllarca yaƔadŦŒŦ acŦnŦn kanŦƨdŦr. TapŦnakta, TanrŦ ve
halkŦn arasŦnda antlaƔma ya da dostluŒu ifade eden sandŦŒŦn bulunduŒu yer, en kutsal
yer olarak sayŦlŦr. 7lk Yahudi tapŦnaŒŦnŦ kral Süleyman (Solomon) inƔa eƫrdi. 7lk tapŦnaŒŦn yŦkŦlmasŦndan sonra, ikinci tapŦnak MÖ 515
yŦlŦnda biƟrildi. Bu tapŦnaŒŦ Roma askeri komutanŦ Pompey MÖ 63 yŦlŦnda yŦkƨrmŦƔƨr. Üçüncü, en
görkemli tapŦnaŒŦ, MÖ 9 yŦlda kral Hirodes (Herod) inƔa eƫrdi. Bu tapŦnak 70 yŦlŦnda Yahudi isyanŦ sŦrasŦnda Roma idaresinin emriyle bir kez daha
yŦkŦldŦ. O zamandan beri günümüze kadar Yahudiler bu tapŦnaŒŦ yeniden yapƨrmadŦlar. Bu tapŦnaktan sadece baƨ duvarŦ kaldŦ ve buna daha sonra
AŒlama DuvarŦ denildi. AŒlama duvarŦ, tapŦnaktan
kalan tek yapŦdŦr.
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Kudüs tapŦnaŒŦ Süleyman
taraķndan yapƨrŦldŦ,
oysa Nebukadnezar
(Nabukodonozor)
taraķndan yŦkƨrŦldŦ.
Babil’den dönen
Yahudilerin onardŦŒŦ
tapŦnak, 70 yŦlŦnda Titus
taraķndan yerle bir
edildi. Bu kutsal yerin
son tanŦklŦŒŦnŦ AŒlama
DuvarŦ yapar. Resimde,
XV. yy’dan kalma bir
oymaya göre tapŦnaőŦn
inƔaat görüntüsü
verilmiƔƟr.

Haƨrla:

DüƔün ve tarƨƔ:

Kudüs’te yapŦlan Hirodes’in tapŦnaŒŦ
70 yŦlŦnda RomalŦlar taraķndan yerle
bir edildi. Bugüne kadar tapŦnaŒŦn
sadece baƨ duvarŦ korunmuƔtur.

AŒlama duvarŦ nerede bulunur?
7lk Yahudi tapŦnaŒŦnŦ kim inƔa eƫrdi?
Sinagog bir tapŦnak mŦdŦr?
AŒlama duvarŦnŦn diŒer adŦ nedir?

Daha fazla öŒren:
Kudüs OsmanlŦ egemenliŒi alƨna geçince, Sultan I. Süleyman’Ŧn (Kanuni Sultan
Süleyman’Ŧn) Yahudilere karƔŦ iyi bir tutumu vardŦ. O, bugün bile görülebilen
kalenin bir duvarŦnŦ yapƨrdŦ. Efsaneye göre, Kanuni Sultan Süleyman tapŦnaŒŦn
tüm diŒer kalŦnƨlarŦnŦ da bulma giriƔiminde bulundu. 7slâm dinine göre de, bu
yer kutsaldŦr. Yahudiler için var olan tek kutsal tapŦnakƨr, çünkü onlar sinagogu
tapŦnak olarak tanŦmazlar. OnlarŦn inanŦƔlarŦna göre TanrŦ, tam bu yerde onlarŦn
dileklerini doŒrudan alŦr.
AŒlama duvarŦnŦn veya tapŦnaŒŦn fotoŒraŇarŦnŦ bulun ve poster yapŦnŦz.
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YAHUD7L7KTE SEMBOLLER
VE DUA
YahudiliŒin sembolleri hangileridir?
Yahudi müminleri nasŦl dua ederler?
Davud’un yŦldŦzŦ (Davudun kalkanŦ) Yahudi
halkŦnŦn sembolü veya amblemi olarak
kabul edilir.
Menora nedir?
Yahudilikte en eski sembollerden biridir. Menora
yedi kollu ƔamdandŦr. Menora, barŦƔŦ simgeleyen iki zeyƟn
dalŦ ile birlikte bugün 7srail’in armasŦnda bulunmaktadŦr.
Bu Ɣamdan Musa’nŦn Sina DaŒŦ’nda gördüŒü yanan çalŦyŦ
temsil etmektedir.
Mezuza nedir?
Mezuza,
Yahudilerde
evlerin
kapŦlarŦ üzerinde bulunur. O küçücük
bir kutudur ve içinde Eski Ahit’ten bir
alŦnƨyŦ içerir. 7branice buna Ɣema denir.
Bu, TanrŦ için yapŦlmasŦ gereken dini
görevleri haƨrlaƨr.

Sinagogun iç görünümü
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Yedi kollu Ɣamdana menora denir.
Bu önemli bir Yahudi sembolüdür.

Yedi kollu Ɣamdan
menora, 7srail’in dini ve
siyasi bir simgesi olarak,
hayat aŒacŦnŦ temsil eder.
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Yahudiler nerede dua ederler?
Yahudilerin toplu halde dua eƫkleri yere sinagog denir. Sinagoglar sadece dua için deŒil; öŒrenme,
kutlama ve sosyalleƔme için de kullanŦlŦr. Dua genelde Tevrat’Ŧn ve dualarŦn okunmasŦndan oluƔur ve daha
çok haham denen öŒretmenin rehberliŒinde yapŦlŦr.

Sinagog

Haham – Yahudilerde dini
öŒretmen ve Tevrat yorumcusudur.
SandŦk, TanrŦ ve Yahudilerin arasŦnda yapŦlan antlaƔmayŦ temsil eder, çünkü eskiden içinde TanrŦ’nŦn
On Emri’ni içeren iki taƔ
levhasŦ korunurdu.

Sinagogun en önde gelen özelliŒi, doŒu duvarŦ
taraķnda koyulan kutsal sandŦkƨr. Bu sandŦk, ön taraķyla Kudüs’e doŒru çevrilidir. SandŦkta, parƔömen üzerine Tevrat’tan 7branice yazŦlmŦƔ bölümler bulunur.
Bunlar kadife ve ipekle örtülüdür. SandŦŒŦn önünde sürekli yanan lamba vardŦr.
Sinagoglarda genellikle erkekler ve kadŦnlar ayrŦ
oturmaktadŦr. Erkekler baƔlarŦnŦ kipa denen küçük takkelerle örterler. Yahudilerde ruhani lidere haham (rabbi) denir. Yahudiler belirli zamanlarda dua ederler: sabah, öŒleden sonra ve akƔam. Yahudiler sinagogdan
baƔka, evde de dua edebilirler. Her yeƟƔkin Yahudi
„Duy, Ey 7srail“ („bema Yisrael“ veya „bema“)! duasŦnŦ
her gün söylemek zorundadŦr.

AntlaƔma sandŦŒŦ

Haham
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Yahudiler için haŌanŦn hangi günü en önemlidir?

babat günü Yahudi bir ailede neler yapŦlŦr?

HaŌanŦn en önemli günü Cumartesi (babat ya da
Sabat) günüdür, çünkü o gün hem dinlenirler hem de
TanrŦ’ya olan baŒlŦlŦklarŦnŦ gösterirler. Dinlenme günü ne
zaman baƔlar ve ne zaman biter? Yahudi kutsal günü, diŒer sözlerle Cumartesi günü, Cuma günü güneƔin batmasŦyla baƔlar ve Cumartesi günü güneƔin baƨƔŦna kadar
devam eder. O gün Yahudiler çalŦƔmazlar.

Yahudi aile birlikte kahvalƨ eder. Hall dedikleri ekmeŒi yerler. Cumartesi
günü, Yahudiler sinagogda
genelde hahamŦn yürüƩüŒü dini ayine kaƨlŦrlar.

Yahudiler ne giyerler?
Dindar Yahudiler baƔlarŦnda Kipa (yuvarlak takke) taƔŦrlar. TanrŦ’nŦn yasalarŦnŦ her zaman ve her yerde
takip etmeleri niyeƟyle KipayŦ her zaman taƔŦmaktadŦrlar.

Tallit (dua ƔalŦ)
Dindar Yahudiler dua etmeye baƔlamazdan önce
sŦk sŦk tallit takarlar. TalliƟn püskülleri onlara Tevrat’Ŧn
pek çok emrini haƨrlaƨrŦr.

TeĮlin (uzun deri kemeri olan küçük deri kutucuk). Sol kol veya alŦnda taƔŦnŦr. KutucuŒun
içinde kutsal kitaptan alŦnƨlar vardŦr. TeĮlinin
sol elde bulunmasŦnŦn önemi vardŦr: kalbe yakŦn olduŒu için, TanrŦ yasalarŦnŦ tüm yüreklilikle haƨrlaƨr. AlŦnda taƔŦnan teĮlin de Yahudileri Tevrat’Ŧn öŒreƟsine haƨrlaƨrŦr. ˃eĮlin dua
sŦrasŦnda evde veya sinagogda takŦlŦr.
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Yahudiler TanrŦ’ya olan
saygŦlarŦndan dolayŦ evde
veya sinagogda, dua
sŦrasŦnda baƔlarŦnŦ kipa
denen takke ile örterler.
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KaƔer veya koƔer besin nedir?
Musevilik dinine göre, yenilmesi ve kullanŦlmasŦnda dine bir sakŦnca bulunmayan helal ürünlerdir. Buna göre, sütlü ve etli ürünler karŦƔƨrŦlmaz. Domuz eƟ ve
midye yemezler.

Daha fazla öŒren:
Sinagogun fotoŒraŇarŦnŦ veya çizimlerini bulun ve bunun iç ve dŦƔ kŦsŦmlarŦnŦ
yorumlayŦn.
DüƔün, cevapla ve çiz:
1. MuseviliŒin sembollerini çiz ve her birinin ne anlama geldiŒini açŦkla.
2. Hangi semboller bugün 7srail bayraŒŦnda bulunur?
3. Bugün hangi yer Yahudilerin toplanma yeri rölündedir?
4. Yahudilerin din hocasŦna ne denir?
5. Senin için sembolik olan nesneyi sŦnŦfa göster (bu eski fotoŒraf, takŦ, saç,
giyim vb. olabilir). BunlarŦn maddi deŒeri olmasa da sizin için manevi deŒeri
olduŒunu gösterin. ÖrneŒin: taƟlden aldŦŒŦnŦz haƨra nesne size ziyaret eƫŒiniz
yeri haƨrlaƨr.
Yahudilerin, günlük yaƔam açŦsŦndan geleneklerini araƔƨr.

Haƨrla:
Sinagog, meclis ya da belediye fonksiyonuyla, Yahudi cemaaƟni toplamak için hizmet
vermektedir. Burada ibadetler ve haham yöneƟminde Tevrat’Ŧn yorumu yapŦlŦr. Her
sinagogda Davud’un yŦldŦzŦ, Menora, Tevrat ve sandŦk vardŦr.

DüƔünelim ve tarƨƔalŦm:
1. Yahudiler haŌanŦn hangi gününü TanrŦ’ya adarlar?
2. Yahudilerin dua ederken kullandŦklarŦ birkaç nesneyi sayŦnŦz.
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MUSEV7 BAYRAMLARI
En önemli Musevi bayramlarŦ hangileridir?
Pesah BayramŦ (Hamursuz BayramŦ), Yahudilerin
MŦsŦr’daki kölelikten kurtuluƔunun anŦsŦna her yŦl
kutlanŦr. Bu bayramda geleneksel yemekler yenilir,
ƔarkŦlar söylenir ve farklŦ adetler anlaƨlŦr. Bu sekiz gün
sürer.
bavuot BayramŦ, Pesah bayramŦndan 50 gün sonra
kutlanŦr. Bu bayram, Sina’da saŒlanan antlaƔmanŦn ve
Tevrat’Ŧn (on emrin) indirilmesinin kutlandŦŒŦ bayramdŦr.
RoƔaƔana, Yahudilerde yŦlbaƔŦ bayramŦdŦr. Bu eylül veya ekimde kutlanŦr. Sebebi de, ilk sonbahar yaŒmurlarŦndan topraŒŦn yeƔermesidir. O gün bala baƨrŦlan
elma hediye edilir ve „Yeni yŦlŦnŦz kutlu olsun“ anlamŦnda
„bana Tova“ sözleri söylenir. Yahudiler zamanŦ dünyanŦn
yaraƨlŦƔŦndan iƟbaren sayarlar. Bu onlar için MÖ 3760
yŦlŦdŦr. YŦllarŦ sayarsak, aslŦnda 2009 yŦlŦnŦn Yahudi takviminde 5769 yŦlŦ olduŒunu görürüz.
Yom Kipur, kefaret günüdür. RoƔaƔana’dan on gün
sonra kutlanŦr. O gün oruç tutulur ve dua edilir. 24 saat
süren bu oruç süresinde hiçbir Ɣey yenilmez ve içilmez.
MS 70 yŦlŦnda Kudüs’teki Süleyman tapŦnaŒŦnŦn yŦkŦlmasŦndan dolayŦ, yas günü de sayŦlŦr.
Hanuka, ŦƔŦk bayramŦ olarak sekiz gün sürer ve her
gün menora ƔamdanŦnŦn bir kolu yakŦlŦr. Bu bayram Yahudileri baŒŦmsŦzlŦk zaferine haƨrlaƨr.
Purim, mutlu ve baŒŦƔlarŦn yapŦldŦŒŦ bir bayramdŦr.
7nsanlar o gün kostümlerini giyerler, hediyeler verirler,
bundan da en çok çocuklar mutlu olurlar.
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RoƔaƔana bayramŦnda yeni
yŦl kutlanŦr. bofar enstrümanŦ,
insanlarŦn daha iyi bir hayat
yürütmeleri yönünde uyanmalarŦ
için çalŦnŦr.
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Sukot, yaz aylarŦnda kutlanan ve bir haŌa kadar
süren bir bayramdŦr. Bu bayram Yahudileri, MŦsŦr’dan
vadedilmiƔ topraklara giderken 40 yŦl çöldeki geçen yaƔamlarŦnŦ anŦmsatmaktadŦr. Bu bayram için yeƔil bitkilerle kaplanmŦƔ kulübeler yapŦlŦr. Bu kulübelerde oturur
ve kutlarlar.
bevat, Hanuka’dan sonra gelen bayramdŦr. O gün,
7srail çevrecileri ve „aŒacŦn doŒum günü“ olarak kutlanŦr.

Sukot bayramŦ
sonbaharda kutlanŦr.
Bununla MŦsŦr’dan
çŦkƨktan sonra çölde
Yahudilerin kurduŒu ilk
barŦnak Ɣekilleri kutlanŦr.
Palmiye, söŒüt, mersin
aŒacŦ dallarŦ ve sitron denen
bu dört bitki bu bayramŦn
simgesi olarak kullanŦlŦr.

DüƔünelim ve tarƨƔalŦm:
1. Yahudilikten bazŦ bayramlarŦ anlat?
2. babat (Cumartesi) bayramŦnŦ anlat?
3. Yahudi yeni yŦlŦnŦ HrisƟyan yeni yŦlŦyla
karƔŦlaƔƨrŦnŦz.
4. KŦsaca yeni yŦl ve af bayramlarŦnŦ anlaƨnŦz.
5. HrisƟyan yeni yŦlŦ 2009 ise, Yahudilerin yeni
yŦlŦ hangisidir?

Daha fazla öŒren:

RoƔaƔana
kutlamasŦndan
görüntü

Yahudi takviminin, HrisƟyan takvimiyle aynŦ olup
olmadŦŒŦnŦ araƔƨr.
Yahudiler „salem“ sözüyle selamlaƔŦrlar. Bu
sözün anlamŦ Ɣudur: iyi gün, görüƔmek üzere ve
„barŦƔ seninle olsun“.
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HR7ST7YANLIK
Yeni Ahit’te verilen bilgilere göre, HrisƟyanlŦk tek
tanrŦlŦ bir dindir ve 7sa Mesih’in hayaƨna, öŒreƟsine ve
eserlerine dayanŦr.
FilisƟn’de birinci yüz yŦlda kurulmuƔtur. Bugün
FilisƟn’in daha büyük bölümü 7srail olarak bilinir. 7sa’nŦn
zamanŦnda bu toprak Roma idaresi alƨnda Yahudilerin
çoŒunlukta yaƔadŦŒŦ bir toprakƨ. Bu din, bu topraklarda
2009 yŦl önce yaƔayan 7sa Mesih’in öŒreƟsine dayanŦr.
7sa bir Yahudi olarak doŒdu ve büyüdü ve bu yüzden
sŦradan Yahudiler arasŦnda birçok takipçisi oldu. Fakat
dini otoriteler onun yeni öŒreƟsinden Ɣüphelenerek
onun yakalamak ve öldürmek için komplo yapƨlar.
7sa’nŦn ölümünden sonra yüz yŦllar içerisinde takipçileri
onun öŒreƟsini tüm dünyaya yaydŦlar. HrisƟyanlŦk,
Yahudi dünyasŦnŦn gizli bir köƔesinde belirdi. BaƔlangŦçta
bu dinin öŒreƟsi çok yavaƔ yayŦldŦ, çünkü Yahudi halkŦ
ve Roma 7mparatorluŒu onu tanŦmayŦp kŦnadŦ. Buna
raŒmen zamanla dünya çapŦnda bir din olarak yayŦldŦ.
7sa’nŦn ölümünden sonra takipçileri taraķndan yazŦlmŦƔ
olan birçok kitap Yeni Ahit olarak adlandŦrŦldŦ. Bunlar,
Eski Ahit’le birlikte HrisƟyanlŦŒŦn 7ncil’ini oluƔtururlar.
7ncil, 7sa’nŦn tüm öŒreƟlerini ve tüm HrisƟyanlarŦn
hayatlarŦnŦ nasŦl yaƔamalarŦ gerekƟŒine dair bilgiler
içerir. 2,2 milyar mensubuyla dünyanŦn en çok mensubu
olan din olarak sayŦlŦr.

HrisƟyanlar kimlerdir?
HrisƟyanlar, 7sa’nŦn öŒreƟlerini takip edenlerdir.
HrisƟyanlar,
7sa’nŦn
TanrŦ’nŦn oŒlu olduŒuna inanŦr ve onun öŒreƟsini takip ederler.
DahasŦ HrisƟyanlar, 7sa
ʺ̖sih’in ölülerden dirildiŒine inanŦrlar.

HrisƟyanlŦŒŦn kurucusu kimdir?
„YaklaƔŦk olarak otuz yŦlŦnda çarmŦha gerilen 7sa Mesih, HrisƟyanlŦŒŦn
kurucusudur.“
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BaƔlangŦç yeri
Kurucusu
Kutsal kitap 7ncil
Kutsal yapŦlar
Kutsal yerler
Önemli bayramlar

7srail
NasŦralŦ 7sa
Eski ve Yeni Ahit
kilise, katedral, Ɣapeller
Kudüs, Beytüllahim, NasŦra
Paskalya, Noel

Merkezi inanç
7ncil’e göre HrisƟyanlŦkta temel Įgür 7sa Mesih’Ɵr. HrisƟyanlar, 7sa’nŦn Mesih
veya „kurtarŦcŦ“ olduŒuna inanŦrlar. 7sa’nŦn, insan ŦrkŦnŦ tüm acŦlardan kurtarmak ve
adil bir hayat kurmak için dünyaya geldiŒine inanŦlŦr. HrisƟyanlar, onun yeryüzünde
insan olarak yaƔamasŦna raŒmen TanrŦ’nŦn oŒlu ve bu yüzden ilahi olduŒuna inanŦrlar.
HrisƟyanlar sonsuz ve ebedi olduŒunu düƔündükleri tek bir tanrŦya inanŦrlar. Onlar
TanrŦ’nŦn bir olduŒuna, ancak üç kiƔiliŒiyle ortaya çŦkƨŒŦna inanŦrlar: Baba, OŒul ve Kutsal
Ruh. Buna Kutsal Üçlük (Üçleme; Teslis) denir. Bu kutsal üçlük aslŦnda Ɣuna dayanŦr:
Baba dünyaya insan halini alan oŒlunu gönderdi. TanrŦ’nŦn oŒlu olarak, dünyada sevgi
ve arkadaƔlŦk hakkŦnda bilgi edinmek için gönderildi. 7sa’nŦn aynŦ zamanda bir TanrŦ
olduŒu bilinmesi gerekir. Yeryüzüne insanlŦŒŦ kurtarmak için gelmiƔƟr. HrisƟyanlŦkta,
TanrŦ her Ɣeye kadirdir, göklerde ve yeryüzünde var olan her Ɣeye hükmeder.
7sa ʺesih, Beytüllahim kasabasŦnda doŒdu. Ülke içinde seyahaƟ sŦrasŦnda
insanlara TanrŦ hakkŦnda konuƔtu. Hastalara Ɣifa verdi. ÖŒreƟsini yayabilmek için on iki
seçilmiƔ kiƔiyi yardŦmcŦ olarak aldŦ. Bunlar zamanla onun dostlarŦ ve onun öŒreƟsine
yardŦmcŦ oldular. 7sa’nŦn öŒreƟsi, o dönemde hükmeden RomalŦlar taraķndan sŦk sŦk
yargŦlandŦ. ÖŒreƟsi yüzünden ona bir öŒrencisi ihanet eƫ. 7sa yargŦlandŦ, suçlu ilan
edildi ve çarmŦha gerildi.

Daha fazla öŒren:
7mparator I. KonstanƟn 4 yy baƔlangŦcŦnda, daha doŒrusu 313 yŦlŦnda HrisƟyanlŦŒŦ resmi bir din olarak tanŦdŦ.
FotoŒraŇar kullanarak bu konuda poster yap.

DüƔün ve tarƨƔ:
HrisƟyanlŦŒŦn kurucusu kimdir?
Neden takipçilerine HrisƟyanlar
denir?

Haƨrla:
HrisƟyanlŦk üyesi en çok olan bir dindir. DünyanŦn toplam nüfusun % 35’i bu dini
takip etmektedir. Bu dini destekleyenler her kŦtada vardŦr.
Bugün insanlarŦn çoŒu tek tanrŦlŦ inançlara sahipƟr.
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BEYTÜLLAH7M ÜZER7NDEK7
YILDIZ
HrisƟyan Kutsal kitabŦna göre TanrŦ, Cebrail
melek aracŦlŦŒŦyla Meryem’e 7sa’nŦn annesi
olacaŒŦnŦ müjdelemiƔƟr.

Meryem ve eƔi Yusuf, Roma imparatoru
Augustus’un hükümdarlŦŒŦ döneminde uygulanan nüfus sayŦmŦna kaƨlmak için giƫkleri Beytüllahim Ɣehrinde dünyaya geldi. behir çok kalabalŦk olduŒu için bir
yerleƔme yeri bulamadŦlar ve bu yüzden 7sa bir mütevazi ambarda (maŒarada) doŒdu. Kutsal kitapta verilen bilgilere göre çoban ve bilgili kiƔiler bu yeni doŒan
bebeŒin ziyareƟne geldiler. 7sa, NasŦra’da büyüdü ve
muhtemelen babasŦ gibi bir marangoz olmak için eŒiƟldi. Onun doŒum yŦlŦ, bizim tarih çaŒŦmŦzŦn baƔlangŦcŦ kabul edilir. NasŦra’da annesi Meryem ve babasŦ Yusuf ile birlikte bir Yahudi ailesi içinde büyüdü. Bu yüzden o 7ncil’de, NasŦralŦ 7sa olarak geçer.
Beyüllahim (Vitleem) çevresindeki tepelerde, 7sa’nŦn doŒduŒu gecede, sürüleri koruyan çobanlar gökyüzünde güçlü bir parlaklŦk fark eƫler. Gökyüzünde beliren melek Ɣu haberi verdi: bu gün Beytüllahim Ɣehrinin maŒarasŦnda (ambarŦnda) giysilerle sarŦlŦ ve yemlik içinde dünyanŦn „kurtarŦcŦsŦ“
doŒdu. Gökte ŦƔŦŒŦ gören insanlar meleŒin sözlerine
inanmak için Beytüllahim’de bulunan maŒaraya doŒru yürüdüler ve burada gerçekten bebek 7sa’yŦ gördüler. Hemen Kudüs’e, kurtarŦcŦnŦn doŒum haberini
iletmek için giƫler. Bunu duyan Yahudiye kralŦ Herod hemen üç bilge adamŦnŦ yanŦna çaŒŦrdŦ ve onlardan çocuŒu bulmalarŦnŦ istedi. Kral, çocuŒun nerede
olduŒunu ve ona bir kral gibi saygŦ göstermek istediŒini söyler. Kral Herod’un aslŦnda amacŦ 7sa’yŦ öldürmekƟ, çünkü kendi yerini almasŦndan korkuyordu.
Üç bilge Beytüllahim yŦldŦzŦnŦ takip ederek 7sa’nŦn
doŒduŒu yere vardŦlar. Oraya vardŦklarŦnda çocuŒa
saygŦ duruƔunda bulundular ve krallara layik olan alƨn hediyeler verdiler. Bunlardan hiçbiri kral Herod’a
geri dönmedi.
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Cebrail melek, Meryem’e
7sa’nŦn annesi olacaŒŦnŦ
duyuruyor

„ Çoban ve zengin insanlar,
7sa’yŦ görmek ve onun doŒum
haberine sevinmek için geldiler. Kral Herod ̨ kadar çok
bencildi ki bu habere sevinmedi. TanrŦ’nŦn yöneƟminde,
Yusuf’un ve bilgili insanlarŦn
itaat etmesiyle, 7sa’nŦn hayaƨ
kurtarŦldŦ.“
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ʶral Herod, gönderdiŒi bilgelerin ona ihanet eƫŒini öŒrendi ve bu yüzden tüm erkek çocuklarŦn öldürülmesini emreƫ. Bundan önce bir
melek Yusuf’u, 7sa’yŦ ve annesi Meryem’i, Herod’un zarar
veremeyeceŒi bir yere sŦŒŦnmalarŦ için uyardŦ. Melek, çölde uzun ve çileli bir yolculuktan sonra onlarŦ MŦsŦr’a götürdü. Kral Herod öldükten sonra, Celile (Galilee) bölgesindeki NasŦra’ya geri dönerler.

Üç bilge kiƔi, 7sa’ya hediyeler veriyor

Daha fazla öŒren:
7sa’nŦn zamanŦnda kadŦn
ve çocuklarŦn durumu
hakkŦnda daha fazla bilgi edin.
ʫn yakŦn bir kiliseye git ve
7sa’nŦn doŒumuyla ilgili duvarda herhangi bir resmin
olup olmadŦŒŦnŦ araƔƨr.
En beŒendiŒin resmi anlat ve çiz.
Yusuf, Meryem ve 7sa’nŦn MŦsŦr’a giderken görüntüsü

DüƔün ve tarƨƔ:
1.
2.
3.
4.

Kim Meryem’e bir oŒlu olacaŒŦnŦ müjdeledi?
7sa nerede doŒdu?
7ncil hikâyesine göre, üç bilge kiƔi neden Beytüllahim’e giƫler?
7sa’nŦn gerçek varlŦŒŦ hakkŦnda düƔün. DiŒer tarihi kiƔilerden farkŦ nedir?
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HAVAR7LER
MŦsŦr’a dönüƔünden, Ürdün nehrinde VaŌizci
Yahya taraķndan vaŌiz edilmesine kadar 7sa Mesih’in
hayaƨyla ilgili neredeyse hiçbir bilgi yoktur. Büyük
ihƟmalle, ayrŦnƨlŦ olarak Tevrat’Ŧ okumuƔtur. 7sa 30
yaƔŦnda vaŌiz edildi ve bundan sonra tek baƔŦna 40
gün çölde nefsini deneyerek baƔarŦyla hayaƩa kaldŦ. Bu
sabŦr ve tahammül denemelerinden sonra, kurtarŦcŦ
faaliyertlerine baƔladŦ. HalkŦn toplandŦŒŦ sokaklarda
ve meydanlarda yeni bir öŒreƟyi vaaz etmeye baƔladŦ.
Yeni öŒreƟsini vaaz etmeye baƔladŦŒŦ andan iƟbaren
onun yanŦnda öŒrencileri, yani havarileri vardŦ.
Havariler kimlerdi?
7sa Mesih’in öŒüt ve inançlarŦnŦ yayma iƔleriyle
görevlendirdiŒi on iki yardŦmcŦsŦ ve öŒrencisinden
her biridir. Onlar HrisƟyanlŦŒŦn öŒrencileri ve
öŒretmenleridir. Onlar ilk misyonerlerdir. Tarih
boyunca bunlarŦn sayŦsŦ giderek arƴ. 7sa, öŒreƟsini
yaymak görevini havarilerine bŦrakƨ.

*Misyonerler (vekiller) –
HrisƟyanlŦŒŦ yayanlardŦr.
* 7ncil - iyi haber.

x Neden 12 Havari?
Bu sayŦ, TanrŦ’nŦn seçƟŒi milleƩen ve Yakup soyundan gelen 7srailli kabilelerin sayŦsŦdŦr.

7srailli havariler 7sa’nŦn
sözlerini kayŦtlayan ilk öŒrencilerdir. 7ncil (iyi haber) bunlara göre adlandŦrŦlmŦƔƨr:
Havari Petrus
Havari Andreas
Havari Büyük Yakup
Havari John
Havari Filipus
Havari Bartalmay
Havari Tomas
Havari MaƩa
Havari Küçük Yakup
Havari Taday
Havari Simun
Havari Yehuda
Valensiya Katedrali - Havarilerin Heykelleri
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7sa Mesih’in arkadaƔlarŦ (havarileri),
Baƨ Asya’da ve Roma 7mparatorluŒu’nun
diŒer kŦsŦmlarŦnda seyahat ederken onun
öŒreƟsini de yaydŦlar. AyrŦca onlar, Hz. 7sa
çarmŦha gerildiŒi zaman esasta ona inanan herkes için kendini feda eƫŒini anlaƴlar. Bazen havarilerin geldiŒi bir Ɣehirde, insanlar onlarŦ dikkatle dinler ve HrisƟyan (7sa Mesih’in takipçileri) olurlardŦ.
Bazen de insanlar bunlarŦn Įkirlerini kabul etmeyip onlarŦ Ɣehirden dŦƔlardŦlar.
HrisƟyanlŦŒŦ kabul eden Saul adŦnda bir
Yahudi daha sonra Pavlus olarak adlandŦrŦldŦ. Pavlus; bugünkü Makedonya, Yunanistan, Türkiye, bam ve Suriye gibi giƫŒi
her yerde HrisƟyanlŦk üzerine vaaz eƫ.
Yahudi olmayan insanlara, HrisƟyanlŦŒŦ
yayma çalŦƔmalarŦ esasta yapƨŒŦ bir yenilikƟr. Pavlus, insanlara 7sa Mesih’i anlatƨ. 7sa Mesih’in insanlardan beklenƟleri
ƔunlardŦ: insanlarŦn iyi davranmalarŦ, yalan söyememeleri ve Ɵcaretle uŒraƔanlarŦn çalmamalarŦ veya aldatmamalarŦ. Pavlus, bunlarŦn arasŦnda sevginin en önemli
olduŒunu söylerdi.

Daha fazla öŒren:
Havari Pavlus ya da diŒer havariler hakkŦnda daha fazla bilgi öŒrenin. BunlarŦn isimlerine göre adlandŦrŦlan kiliseleri araƔƨr.

DüƔün ve tarƨƔ:
1. Havarilerin rölü nedir?
2. 7sa Mesih’in ilk öŒrencilerinin
sayŦsŦ ne kadardŦ?
3. Havarilerden birkaçŦnŦ say?
4. Neden Yahudiler Saul’u (Pavlus’u)
yakalamak isterler?
5. Pavlus on iki havariden biri miydi?
6. Mesih’in öŒreƟsinin evrensel
deŒerleri nelerdir?

Haƨrla:
Havariler, HrisƟyanlŦŒŦ (7ncil’i) yayan
ve 7sa Mesih’in ilk öŒrencileridir.

71

DÜNYANIN BÜYÜK DúNLERú

DA) VAAZI
Hiçbir vaaz, DaŒ VaazŦ kadar güçlü bir yankŦ yapmadŦ. VaazŦn baƔlangŦcŦnda 7sa Mesih, tüm aƔaŒŦlanmŦƔ ve bundan rahatsŦz olanlarŦ, dünyanŦn nefret
eƫŒi, reddeƫŒi, aƔaŒŦladŦŒŦ, yoksul, ruhsal yönden çökmüƔ, ezilmiƔ, üzgün, aŒlamŦƔ ve adalete susamŦƔ olanlarŦ, saf kalpli olanlarŦ ve yanlŦƔ yere suçlananlarŦ kutsamŦƔ. Bundan sonra Eski ve Yeni Ahit
arasŦndaki baŒlanƨ hakkŦnda konuƔarak
ƔunlarŦ söylemiƔ: „DüƔünmeyin ki ben
yasalarŦ ya da peygamberleri yok etmeŒe geldim; tam tersine, bu Hukuk’u doŒru bir Ɣekilde yerine geƟrmek için burdayŦm“, - MaƩa, 5. kitap.
DaŒ vaazŦ

7sa Mesih, „göze göz, diƔe diƔ“ olan eski vasiyet inƟkam Ɣekli yerine ƔunlarŦ vaaz
eder: „Kendi düƔmanlarŦnŦ seviniz, size lanetleyenlere hayŦr dua verin, sizden nefret
edenlere iyi Ɣeyler yapŦnŦz ve sizden inƟkam almak isteyen takipçileriniz için TanrŦ’ya dua
ediniz.“ ʽ, barŦƔseverlik ve baŒŦƔlama konusunda büyük adŦmlar aƴ. 7sa Mesih insanlara
birbirlerine dikatli olmalarŦnŦ ve TanrŦ’ya inanmalarŦnŦ öŒreƫ. O, Yahudilerin inandŦklarŦ
her Ɣeyi ortadan kaldŦrmak için gelmediŒini, aksine, kendisinin de Eski Ahit’in TanrŦ’nŦn
bir sözü olduŒuna inandŦŒŦnŦ ve onun yerine geƟrilmesi için orada olduŒunu vaaz eƫ.
ÖŒreƟsinin büyük bir bölümü öyküler aracŦlŦŒŦyla verildi. 7sa Mesih, insanlarŦ
örneklerle öŒreƟyordu.
Daha fazla öŒren:
x Onun öŒreƟsini anlamaya çalŦƔ ve bu konuƔmayŦ oku.
x KayŦp oŒul alegorisini okuyun.
Yeni Ahit’te, 7sa Mesih’in söylediŒi ve insanŦn günlük yaƔamŦ için önemli olan
sözler görebiliriz. 7ncil’de, ahlaki öŒüt veren hikâyeleri bulunuz, beŒendiŒiniz veya
önemli saydŦŒŦnŦz sözleri veya öŒütleri iƔaret ediniz. Bu öŒütler sizin yaƔamŦnŦza
yardŦmcŦ olabilir mi? Hangi yaƔam durumlarŦnda olabilir?

DüƔün ve tarƨƔ:
1.
2.
3.
4.
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7sa Mesih yapƨŒŦ konuƔmada insanlara neler söyler?
O zamanlarda onun sözleri yeni bir Ɣeyi ifade eder mi?
7sa Mesih’in, kendi öŒreƟsine göre yaƔayŦp yaƔamadŦŒŦ konusunda düƔün.
7nƟkam arzusu insanlarŦ daha iyi veya daha kötü yapar mŦ?
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7SA MES7H’7N MUC7ZELER7
7ncil’e göre, Hz. 7sa birçok mucize yapƨ. Bunlar, TanrŦ’nŦn onun aracŦlŦŒŦyla yeryüzünde yaratmakta olduŒunun iƔareƟydi.
7sa Mesih, vaazlarla birlikte, insanlarŦn düƔünemediŒi Ɣeyleri bile yapƨ. Bunlar
mucizeler olarak sayŦlŦr.
O döneme kadar çaresiz olduŒu düƔünülen hastalŦklarŦ tedavi eƫ. Ölüleri diriltƟ, cüzamlŦlarŦ, körleri, dilsizleri tedavi eƫ, ķrƨnayŦ dindirirdi ve deniz yüzeyinde yürürdü. BalŦk ve ekmeŒin çoŒalmasŦ, 7sa Mesih’in tanrŦsal gücünün iƔareƟ olarak kabul
edilmiƔƟr.
Hz. 7sa’nŦn ilk mucizesi - Kenan düŒünü
7sa Mesih, havarileri ile birlikte yolculuk yaparken, TanrŦ’nŦn sözünü yayŦyordu. Günün birinde 7sa, Meryem ve havarileri Kenan Ɣehrinde bir düŒüne giƫler. 7sa Mesih, düŒünde Ɣarap biƟnce orada bulunan hizmetçilere suyla dolu olan
alƨ küp geƟrmelerini istedi. Hizmetçilerin
baƔŦ bu küplerden içince ƔaƔŦrdŦ ve neden
en iyi ƔarabŦn sonuna bŦrakŦldŦŒŦnŦ anlayamadŦ. Herkes, suyun Ɣaraba dönüƔmesini
ƔaƔkŦnlŦk içinde seyreƫ.
Kenan Ɣehrinde sŦradan bir düŒünde 7sa ilk mucizesini yapƨ. Böylece havarilerini ona daha çok güvenmelerini teƔvik eƫ.
Daha fazla öŒren:
7sa Mesih’in diŒer mucizelerini okuyun ve aranŦzda konuƔun.

7sa, insanlara Ɣifa verirken

DüƔün ve tarƨƔ:
1. 7sa Mesih’in ilk mucizesi hangisidir?
2. 7sa Mesih hastalarŦ tedavi eƫ mi?
3. Hz. 7sa’nŦn mucizelerinden hangisi senin için en ilginçƟr?

Unutma:
7sa Mesih’in mucizelerinin anlamŦ Ɣudur: TanrŦ onun aracŦlŦŒŦyla yeryüzünde
yaratmaktaydŦ.
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7SA MES7H’7N ÇARMIHA GER7LMES7 VE D7R7L7b7
Dünyada HrisƟyanlar, 7sa Mesih’in arkadaƔlarŦna vermiƔ olduŒu son akƔam
yemeŒi onuruna hâlâ toplanmaktadŦr.

7sa Mesih’in çarmŦha gerilmesi ve diriliƔi
Yahudiye’nin dini liderleri, Hz. 7sa’dan gelen tehlikeyi farkeƫkleri zaman onu
yakalatmaya, hapsetmeye karar verirler. 7sa Mesihi, Roma makamlarŦna teslim edebilmek için yalan (insanlarŦ RomalŦlara karƔŦ isyan etmeleri için kŦƔkŦrtmŦƔƨr) suçlamalarda bulundular. 7sa Mesih öldürülmeden önce PerƔembe günü havarilerini akƔam yemeŒi için toplar. Bu toplanƨda 7sa bedeninin sembolü olarak ekmek ve kanŦnŦn bir sembolü olarak Ɣarap ikram eder. Bu toplanƨya Gizli AkƔam YemeŒi de denir.
7sa Mesih, son akƔam yemeŒini yerken Ɣöyle der: sizlerden biri beni ele verecekƟr. 7sa
Mesih, bunun TanrŦ’nŦn bir isteŒi olduŒunu düƔünür ve dolayŦsŦyla yemekte onu hapsetmelerine kadar kalŦr. 7sa’nŦn havarilerinden biri olan Yehuda 7Ɣkariyot onu ele verir. ZeyƟn DaŒŦ’nda, bir çete askeri geƟrerek, 7sa’yŦ yakalaƴ. ArdŦndan, RomalŦ hakim
Pilatus’un eline teslim edilir. Pilatus, 7sa’nŦn Golgot yerinde çarmŦha gerilmesini emreƫ. 7sa Mesih’in baƔŦna dikenli bir taç geçirilerek kral gibi giydirildi. 7sa, gerildiŒi çarmŦhŦ bizzat kendi taƔŦmŦƔƨr.

Gizli AkƔam YemeŒi - Leonardo da Vinçi

7sa Mesih çarmŦha çivilenmiƔ ve iki hŦrsŦzla birlikte gerilmiƔƟr. 7sa Mesih büyük
acŦlar içinde Cuma günü öŒlenden sonra ölmüƔtür. Bundan sonra haç, HrisƟyanlŦŒŦn
sembolü haline gelir. 7sa Mesih’in cesedi bir maŒaraya gömülmüƔtür. Kendi
kehanetlerinde öngördüŒü ve ölümünün üçüncü gününde dirileceŒi, ölümünden
sonra çok konuƔulmuƔtur. RomalŦlar maŒara olan mezarŦnŦn önüne nöbetçi bŦrakarak,
giriƔini büyük bir taƔla kapaƴlar.
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7sa Mesih’in takipçilerinden olan
Mecdelli (MagdalalŦ) Meryem ve diŒer bir
kadŦn Pazar günü, daha doŒrusu ölümünün
üçüncü gününde, onun mezarŦnŦ açŦk ve
boƔ bulmuƔlar. Haber çok çabuk Yahudi
topraklarŦna yayŦldŦ. 7ncil’e göre bu habere
havariler de inanmamŦƔ. Havarilere Celile
(Galile) DaŒŦ’nda seslendikten sonra, bu
gerçeŒe onlarŦ da ikna etmiƔ ve eserini
yaymaya devam etmelerini söylemiƔƟr.
Havariler, 7sa’nŦn ölümü ve diriliƔi
arasŦndaki baŒlanƨya Ɣahitlik ederler. 7sa
Mesih’in dirilmesini havariler eserlerinde
anlatmŦƔƨr. Bu kitaplar HrisƟyanlŦŒŦn
temeli olmuƔtur. Aziz Pavlus, „EŒer 7sa
dirilmemiƔse, o zaman bizim inancŦmŦz
boƔunadŦr.“, diye yazmŦƔƨr.
7sa Mesih’in çarmŦha gerilmesi

Daha fazla öŒren:
7nanç, umut ve sevgi, HrisƟyanlŦŒŦn temel özellikleridir.

7sa’nŦn dirilmesi

DüƔün ve tarƨƔ :
1. 7sa Mesih’e kim ihanet eƫ?
2. 7sa Mesih’in ölümünü anlat.
3. Bu olayla alakalŦ olan HrisƟyan
bayramŦ hangisidir?
4. Bu bayram hakkŦnda bir meƟn yaz!

Haƨrla:
Bu 7ncil olayŦ HrisƟyan bayramŦ
Paskalya’yla alakalŦdŦr.
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HR7ST7YANLI)IN
KUTSAL K7TABI

Birkaç kilisenin ismini
adlandŦr!

HrisƟyanlarŦn kutsal kitabŦ hangisidir?
7ncil, kutsal kitapƨr. Türkçe’ye Arapça’dan geçen kelimenin aslŦ Yunanca „evangelion“dur ve anlamŦ „iyi haber, müjde“dir. Makedoncadaki „Bibliya“ (7ncil) kelimesi ise Yunanca „biblio“dan gelmedir ve anlamŦ „kitap“ƨr. EŒer bu kitabŦ gözden geçirirsek, iki kŦsŦmdan oluƔtuŒunu görürüz. Birinci kŦsmŦ olan Eski Ahit’te
dünyanŦn yaraƨlŦƔŦ ve Yahudilerin tarihi anlaƨlmaktadŦr.
7kinci kŦsmŦnda, Yeni Ahit’te, Hz. 7sa’nŦn hayaƨ ve öŒreƟsinin hikâyesi vardŦr. 7ncil kutsal kitabŦnŦn 2000 dile çevirisi yapŦlmŦƔƨr. Her kilisede bu kitabŦn en az bir kopyasŦ vardŦr. Bu kitap yaklaƔŦk 1000 yŦlŦnda yazŦlmŦƔƨr. Bu
kitap hikâyelerden, ƔarkŦlardan, ilahilerden, dualardan,
yasalardan ve sözcüklerden oluƔmaktadŦr. Yeni Ahit 27
kitaptan oluƔur: beƔ tarihsel kitap, mesajlardan oluƔan
21 kitap ve geleceŒin kehanetleri ile ilgili sŦrlarŦ açŦklayan kitap. Yeni Ahit’in ilk dört kitabŦna 7ncil ve anlamŦ iyi
haber demekƟr. Markos 7ncili, 7sa’nŦn ölümünden 40 yŦl
sonra hayat hikâyesini anlaƨr. MaƩa ve Luka 7ncilleri de
buna benzerdir. Yuhanna 7ncili ise, daha sonra yazŦlmŦƔƨr. Yeni Ahit’in ikinci kitabŦnda havarilerin eserleri ve
mesajlar vardŦr. Bu kitap HrisƟyanlŦŒŦn ilk yŦllarŦnŦ, yayŦlma Ɣeklini ve mesajŦn anlamŦnŦ içerir. Pavlus çok önemli
bir eŒiƟcidir ve yazdŦŒŦ birçok mektubunda erken HrisƟyan öŒreƟsinden bahseder. 7ncil tüm zamanlarŦn en çok
saƨlan kitabŦdŦr.

7ncil
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Yazarlar yazŦlarŦnŦ parƔömen ve papirüs üzerinde yazdŦlar. Tüm bu orijinal el yazŦlarŦ kayboldu
ve bizlere sadece bunlarŦn kopyalarŦ kaldŦ. Orta
çaŒda rahipler en iyi yazŦcŦlardŦ.

HrisƟyanlar nerede dua
ederler?
HrisƟyanlarŦn dua eƫŒi
yere kilise denir. Genelde kiliseler haç Ɣeklindedir ve kiliselerin mihrabŦ doŒuya doŒru bakacak Ɣekilde inƔa edilmiƔƟr. HrisƟyanlŦk, TanrŦ’ya
tapŦlmasŦ için müziŒi, konuƔmayŦ, mektuplarŦn
okunmasŦnŦ, vaazlarŦ, çeƔitli dualarŦ ve kutsal törenleri de içerir.
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Daha fazla öŒren:
* 7ncil ilk basŦlmŦƔ olan
kitapƨr.
* BasŦlan ilk 7ncil, LaƟncedir.
* MarƟn Luther, Yeni Ahit’i
Yunancadan
Almancaya
çevirdi. Günde 100’den
fazla kelimenin çevirisini
yapardŦ. Tüm çeviriyi birkaç
haŌada biƟrdi.

* Zebur (Mezmurlar) makamla okunan Eski Ahit
ƔarkŦlarŦ.

Sevilla’da bir kilise

DüƔün ve tarƨƔ:
1. 7ncil moƟŇerini gösteren bazŦ sanat eserlerini hiç gördünüz mü?
2. 7ncil’de anlaƨlan bazŦ olaylarŦ veya
karakterleri hiç duydunuz mu?
Ohri’de bir kilise

3. KurallarŦ ve yasalarŦ içeren bir kitabŦn adŦnŦ yazŦnŦz. Bu kurallar neden
gereklidir? Bu kurallara uymayacaŒŦnŦz bir günü hayal ediniz. Böyle
bir günde hayaƨn nasŦl olabileceŒini anlaƨnŦz.
4. 7ncil’de anŦlan bir kutsal kiƔi hakkŦnda bilgi toplayŦn.
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HR7ST7YANLI)IN SEMBOLLER7
HrisƟyanlar için haç , 7sa Mesih’in insanlarŦ kurtarmak doŒrultusunda üzerinde
öldüŒünü haƨrlaƨr. HrisƟyanlarŦn bu baƔ sembolüdür.
7sa Mesih, dünyevi babasŦ Yusuf gibi bir marangozdu, fakat onun arkadaƔlarŦ
ve takipçilerinin çoŒunluŒu balŦkçŦlardŦ. Bu yüzden balŦkçŦ teknesi onun takipçilerinin
sembolüdür ve mŦzraŒŦn üstünde haç ve
7sa’nŦn adŦnŦn ilk harŇeri vardŦr.

Güvercin kutsal ruhun ve barŦƔŦn
sembolüdür. DiƔi güvercin 7sa’nŦn vaŌiz
olduŒu sŦrada ortaya çŦkmŦƔƨr.

Pablo Picasso - „Güvercin ile Çocuk“

BalŦk sembolü - BalŦk, Yunan ICTHUS
harŇerinden elde edilmiƔƟr: 7sa Mesih,
TanrŦ’nŦn oŒlu, kurtarŦcŦ. AynŦ zamanda,
ICTHUS balŦk demekƟr. BalŦk sembolü,
HrisƟyanlarŦn en çileli dönemlerinde sŦk
sŦk kullanŦldŦ. BalŦk bir gizli iƔaret olarak,
HrisƟyanlarŦn toplandŦŒŦ yeri iƔaret etmek
için kullanŦlŦrdŦ. Bugün de bu iƔaret
kullanŦlŦr.
Haƨrla:
HrisƟyanlŦŒŦn sembolleri ƔunlardŦr:
haç, balŦk, güvercin, balŦkçŦ gemisi vb.
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DüƔün ve tarƨƔ:
1. Verilen sembolleri çiziniz ve bunlarŦn anlamŦnŦ açŦklayŦnŦz!
2. BalŦk neden gizli bir iƔareƫ?
3. SŦnŦf arkadaƔlarŦnla birlikte hayaƨnda önemli bir Ɣeyi simgeleyen
üç Ɣeyi seçiniz!
4. Sözcük veya sayŦ kullanmadan, çizdiŒiniz sembollerin, resimlerin
veya fotoŒraŇarŦn yardŦmŦyla bir
grup olarak baƔka bir grupla ileƟƔim kurmaŒa çalŦƔŦn.
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7LK HR7ST7YAN TOPLULUKLARI
7lk HrisƟyan topluluk Kudüs’te kuruldu. BaƔlangŦçtan iƟbaren HrisƟyanlar 7srail ortamŦnda güçlü bir direniƔle karƔŦlaƔƨlar. Bu yüzden HrisƟyan cemaaƟnin birçok üyesi Kudüs’ü terketmek zorunda kaldŦ. Onun havarileri 7ncil’in öŒreƟsini tüm
Akdeniz’e yaydŦlar. HrisƟyan dini o zamanki
dünyaya birçok yenilik (tüm insanlara eƔitlik, tüm insanlarŦ seven TanrŦ, herkese karƔŦ
sevgi vb.) geƟrdi. Bu yüzden geniƔ halk kitleleri taraķndan, özellikle baƔlangŦçta yoksullar taraķndan kabul edildi.

San Gennaro katakombu

yor ve kurbanlar veriyorlardŦ. AyrŦca, HrisƟyanlar da bu pagan ayinlerini korku ve
çok tanrŦlŦ çevrenin baskŦsŦnŦ önlemek için
yapŦyordu. HrisƟyanlarŦn bir çoŒu da 7sa
Mesih’e inandŦklarŦ için iƔkence görmüƔtür. HrisƟyanlarŦn bu yaƔamŦna en iyi tanŦklŦŒŦ katakomblar yapar (HrisƟyanlarŦn
dua ve defnedilmeleri için yarayan yeralƨ yollar - mezarlar). Bu mezarlar deŒerli kültür mirasŦdŦr çünkü burada ilk HrisƟyanlarŦn inançlarŦnŦ ve ŦzdŦraplarŦnŦ resimlerde, yazŦlarda, mezarlarda ve heykellerde görebiliriz. Aziz Pavlus erken HrisƟyanlŦŒŦn en büyük liderlerinden biridir. Aziz
Pavlus, Roma 7mparatorluŒu sŦnŦrlarŦ içinde seyahat ederken HrisƟyan topluluklarŦnŦ kurmuƔ ve 7sa Mesih’in öŒreƟsini yaymŦƔƨr. Roma 7mparatoru KonstanƟn 313
yŦlŦnda HrisƟyanlŦŒŦ resmi bir din olarak
ilan etmiƔ ve böylece onlara yapŦlan baskŦlar noktalanmŦƔƨr. HrisƟyan topluluklarŦnŦn baŒlanmasŦyla HrisƟyan kilisesi kurulmuƔtur.

HrisƟyan topluluklarŦ çok kŦsa zamanda 7srail ve FilisƟn dŦƔŦna çŦkarak,
Roma 7mparatorluŒu’nun bütün Ɣehirlerine ve bunun sŦnŦrlarŦnŦ da aƔƨ (Süriye,
Küçük Asya, Makedonya, Yunanistan, 7talya, Dalmaçya vb.). HrisƟyanlŦŒŦ yayarken
havariler bazŦ ortamlarda kabul edilirken
bazŦ ortamlardan kovuldular. Bu sürgün
kilise için bir tecrübe oldu, çünkü bu dönemde insanlar putperest tanrŦlara inanŦ-

Katakomblar

DüƔün ve tarƨƔ:
1.
2.
3.
4.

7lk HrisƟyan topluluklarŦ nerede oluƔtu?
HrisƟyan topluluklarŦnŦn baŒlanmasŦyla ne kuruldu?
Erken HrisƟyanlŦk döneminde HrisƟyanlarŦn hayaƨnŦ anlat.
HrisƟyanlar kendi öŒreƟlerini yaymak için nerede toplanŦyorlardŦ?
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7SLÂM ΈMÜSLÜMANLIKΉ
7slâm, dünyanŦn en büyük olan ikinci dinidir ve 120‘den fazla ülkede milyonlarca üyesi vardŦr. 7slâm sözcüŒü
Arapça kökünden türemiƔƟr ve anlamŦ Allah’Ŧn iradesine itaat etmekƟr. 7slâm, peygamberi Muhammed
aracŦlŦŒŦyla 7. yy baƔlangŦcŦnda veya
610 – 632 yŦllarŦ arasŦnda Arabistan YarŦmadasŦ’nda
yayŦlmaya baƔlamŦƔƨr. O dönemde HrisƟyan topluluklarŦ ve bazŦ yerlerde YahudiliŒe baŒlŦ olanlar da vardŦ.
7slâm dinini kabul edene Müslüman denir. 7slâm dininin kurucusunu olan Hz. Muhammed, Müslümanlara
göre son ve en büyük peygamberdir. Müslümanlar tek
bir Allah’Ŧn varlŦŒŦna inanŦrlar. 7slâm dini YakŦn DoŒu’da,
Asya’da ve Kuzey Afrika’da en büyük dindir. 7slâmŦn temelinde bir tek Allah’Ŧn varŦŒŦna inanç vardir.

Müslüman kimdir?
Müslüman, 7slâm dinini
kabul edenin adŦdŦr.

7slâm nedir?
„7slâm“ sözcüŒü Arapça
barŦƔ demekƟr ve esasta
anlamŦ Allah’Ŧn iradesine
itaaƴr.

Allah nedir?
Müslümanlar Allah sözcüŒünü tüm kâinaƨn ve
kurallarŦn yaraƨcŦsŦ olan,
tek bir yüce ve eƔsiz ilah
için kullanŦrlar. Allah’a
itaat (boyun eŒme),
7slâm dinin özüdür.
7stanbul Sultanahmet Camisi (XVII. yy baƔlarŦ) dünyanŦn en büyük
ve en güzel camilerinden biridir.
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7slâm tek bir tanrŦlŦ dindir. 7slâm dininin kutsal kitabŦ Kuran-Ŧ Kerim’dir. Hz. Muhammed’in
tebliŒ eƫŒi sözler bu kitaba yazŦlmŦƔƨr. Müslümanlar ahlâki hayata büyük deŒer
verirler. 7slâm’Ŧn temelini oluƔturan beƔ Ɣarƨ az sonra ele alacaŒŦz. 7slâmda hiçbir
Ɣekilde Allah’Ŧn somut olarak beƟmlenmesine izin verilmez, çünkü bu putperestliŒe
yol açabilir.

Kökeni

Arabistan YarŦmadasŦ

Kurucusu

Hz. Muhammed

Kutsal kitabŦ

Kuran-Ŧ Kerim

Kutsal yapŦ

cami

Kutsal yerler

Meke, Medine, Kudüs

En önemli
bayramlar

Kurban BayramŦ, Ramazan BayramŦ
Caminin iç bölümü

7slâm’Ŧn kurucusu kimdir?
7slâm’Ŧn kurucusu Peygamber Hz. Muhammed, 570 yŦlŦnda Suudi Arabistan’Ŧn
Mekke Ɣehrinde dünyaya geldi. Allah, son Peygamber olarak Hz. Muhammed’i
göndermiƔƟr. 7slâm’Ŧn ilk peygamberi Adem’dir. 7slâm’Ŧn son peygamberi olan Hz.
Muhammed’den önce gelen peygamberler ƔunlardŦr: ʤdem, Nuh, 7brahim, 7smail,
7shak, Yakub, Yusuf, Eyyub, Musa, Harun, Davud, Süleyman, 7lyas, Yahya ve 7sa.
Daha fazla öŒren:
„Müslüman bir aile içinde bir gün“
konu hakkŦnda kompozisyon yazŦnŦz.
(Müslüman olan bir aileyi ziyaret ediniz ve inançlarŦ, bayramlarŦ, adetleri
ve günlük yaƔamlarŦ ile ilgili röportaj
yapŦnŦz).

Tac Mahal

DüƔün ve tarƨƔ:
7slâmŦn kurucusu kimdir?
KŦsaca ne zaman ve nasŦl belirdiŒini anlat.
7slâm dini mensuplarŦna hangi ad verilmiƔƟr?
7slâm sözü ne demekƟr?

Haƨrla :
7slâm
dininin
kurucusu
Hz.
Muhammed’dir ve bu dini 7. yy’da
yaymaŒa baƔladŦ. Bu din, tek tanrŦlŦ bir dindir: tek ilâh olarak Allah’Ŧn
varlŦŒŦnŦ kabul eder.
81

DÜNYANIN BÜYÜK DúNLERú

HZ. MUHAMMED
Hz. Muhammed kimdir?
7slâm dininde en büyük ve son peygamber olan
Hz. Muhammed, yaklaƔŦk olarak 570 yŦlŦnda Arabistan
YarŦmadasŦ’nŦn Mekke Ɣehrinde dünyaya geldi. 7slâm
dininde birçok peygamber arasŦnda 7brahim, Musa, 7sa
da vardŦr, ancak Müslümanlar için Hz. Muhammed son
peygamberdir.
Hz. Muhammed kendisinin son peygamber ve
Kuran-Ŧ Kerim’in son kutsal kitap olduŒunu ifade eder.
Fakir bir ailenin çocuŒuydu. Alƨ yaƔŦna geldiŒinde,
ebeveynini (anne ve babasŦnŦ) kaybeƫ. 25 yaƔŦnda
zengin bir dul bayanla evlendi ve tüccar olarak çalŦƔƨ.
Peygamber olmadan önce sŦk sŦk Hira daŒŦndaki bir
maŒaraya düƔünmek için inzivaya çekilirdi. Hira daŒŦnda
bir akƔam Cebrail adlŦ bir melek aracŦlŦŒŦyla ilk vahiy
kendisine ulaƔmŦƔƨr. Bu vahiy yŦllarca devam etmiƔƟr.
Tüm bunlar Kuran-Ŧ Kerim’de yazŦlmŦƔƨr.
Hz Muhammed, 7slâm dininin öŒreƟsini ilk önce
çevresindeki insanlara yaymaŒa baƔladŦ. FaaliyeƟnin
ilk yŦllarŦnda büyük taraŌar kazanamamŦƔƨr, tam tersine Mekke’de çok tanrŦlara inananlar arasŦnda birçok

Medine’de Cami
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Hz. Muhammed’in ilk
yŦlda sadece 8 takipçisi
vardŦ. Üç yŦl sonra kendisi arƨk bir vaizdi, ancak hâlâ az sayŦda sadŦk takipçisi vardŦ. Dördüncü yŦlda Ɣu kelime-i
tevhidi
bildirmiƔƟr:
„Allah’tan baƔka ilâh
yoktur ve Muhammed
onun elçisidir.“ (La ilahe
illallah Muhammeden
resulullah).
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düƔman kazanmŦƔƨr.Bu olaylar nedeniyle 622 yŦlŦnda Medine’ye göç etmek kararŦ alŦr.
Medine’de büyük sayŦda destekçisi olduŒu için, ilgisini çekƟ. DahasŦ, bu Ɣehirde tek
bir tanrŦya inanan Yahudiler ve HrisƟyanlar da vardŦ ve tek tanrŦlŦ dindarlar olarak kendilerinden bu yeni tek tanrŦlŦ dini yaymak için destek bekliyordu. Hz. Muhammed’in
Mekke’den Medine’ye geçiƔi 7slâm takvimin baƔlangŦcŦnŦ temsil eder ve bu olaya Hicret denir. Hz. Muhammed, 8 Haziran 632 yŦlŦnda vefat eƫ ve Medine’deki camiye
gömüldü.

Medine

Daha fazla öŒren:
Kuran-Ŧ Kerim’de Hz. Muhammed’in tüm sözlü vaazlarŦ kaydedilmiƔƟr ve
bunlara göre dini gerçekleri Allah kendisine melek Cebrail aracŦlŦŒŦyla ulaƔƨrmŦƔƨr.
Hikâyeler ve vaazlar Müslümanlara Kuran-Ŧ Kerim’i ve öŒreƟsini anlamalarŦ ve
günlük yaƔamda uygulamalarŦna yardŦm eder.

DüƔün ve tarƨƔ:
1. Hz. Muhammed ne zaman ve nerede
doŒdu?
2. KŦsaca Hz. Muhammed’in hayaƨnŦ
anlaƨnŦz.
3. 7slâm takviminin baƔlangŦcŦnŦ hangi
olay belirƟr?

Unutma:
Hz. Muhammed, çok tanrŦcŦlŦk ve
putperesliŒe karƔŦ gelmiƔƟr. Bir tek
Allah’a güven beslemekle, parçalanmŦƔ olan Arap kabilelerinin manevi
birliŒinin temelini oluƔturdu.
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KURANͳI KER7M

7slâm dininin kutsal kitabŦnŦn adŦ nedir?
7slâm dininin kutsal (mukaddes) kitabŦ Kuran-Ŧ Kerim’dir. Kuran’Ŧn, bizzat Allah
taraķndan peygamber Hz. Muhammed’e ulaƔƨrŦlan doŒru sözleri içerdiŒine inanŦlŦr. Hz.
Muhammed kendisine ulaƔƨrŦlan bütün Kuran’Ŧn bölümlerini sözlü olarak söyler, vahiy
kaƟpleri de bulabildikleri taƔ, aŒaç kabuŒu vb. yerde bunlarŦ yazardŦ. Hz. Muhammed’in
vefaƨndan sonra tüm ayetler bir kitap içinde toplandŦ. MüslümanlarŦn tüm inançlarŦ ve
gelenekleri hakkŦnda bilgiler bu kutsal kitapta bulunur. Müslümanlar kutsal kitaplarŦna
büyük saygŦ gösterirler, çünkü burada Allah’Ŧn isteŒine göre insanlarŦn nasŦl yaƔamasŦ
gerekƟŒi ile ilgili ayrŦnƨlŦ bilgiler verilmiƔƟr. Bu kutsal kitap Arapça verildiŒi için insanlar
bunu orijinal olarak Arapça okumaya çalŦƔŦrlar.
Kuran-Ŧ Kerim’de yazŦlŦ kurallar
vardŦr.
Kuran-Ŧ Kerim 114 sureden oluƔmuƔtur. En uzun surenin 286 ayeƟ, en
kŦsa surenin ise üç ayeƟ vardŦr. Kuran-Ŧ
Kerim Arapça kaĮyeli düzyazŦ Ɣeklinde
yazŦlmŦƔƨr. Kuran-Ŧ Kerim okunduŒunda, Müslümanlar dikkatle dinlerler.
Genelde bu kutsal kitap okunmak
için ahƔap bir raf üzerine konulur.
Kuran-Ŧ Kerim’i dokunmadan
MüslümanlarŦn kutsal kitabŦ - Kuran-Ŧ Kerim
önce abdest alŦnŦr.
Daha fazla öŒren:
Kuran-Ŧ Kerim temiz kalmasŦ ve korunmasŦ için temiz bir örtüyle kaplanŦr. Genelde
yüksekte olan bir raf üzerine yerleƔƟrilir ve bunun üzerine hiçbir Ɣey bulundurulmaz.
Kuran-Ŧ Kerim okunmadan önce, ilk önce alŦnla ona dokunulur ve baƔ sayfasŦ
öpülür.

DüƔün ve cevapla:
1. MüslümanlarŦn kutsal kitabŦnŦn adŦ
nedir?
2. Bu kutsal kitap neyi içerir ve
Müslümanlar buna karƔŦ nasŦl
davranŦrlar?
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Unutma:
MüslümanlarŦn tüm inançlarŦ ve gelenekleri bu kutsal kitapta bulunur.
Müslümanlar buna büyük saygŦ gösterirler, çünkü Kuran-Ŧ Kerim’in Allah
taraķndan verildiŒi ve her sözünün
kutsal yazŦ olduŒuna inanŦlŦr.
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KÂBE
Mekke’de mukkades yapŦ - Kâbe
Mekke’den Medine’ye göç eƫŒinde Hz. Muhamed ilk Müslüman belediyesini
(Uma) kurdu ve burada Yahudilere karƔŦ bir dini hoƔgörü göstermiƔƟr. O, AraplarŦ
güçlü bir devlet içinde birleƔƟrmek istedi. Mekke’de çok tanrŦlara tapanlarŦn tüm
pagan kutsal putlarŦnŦ ortadan kaldŦrdŦ. Hz. Muhammed büyük bir kararlŦlŦkla tek bir
tanrŦlŦk için yeni inançlarŦn temeline dayanarak dini ibadetlerini yapmaya baƔlar. Kâbe
Mekke’de bulunan kutsal yerdir ve büyük bir koyu gri taƔ üzerinde bulunmaktadŦr.
Bilime göre, bu taƔŦn gök taƔŦ (meteorit) kaynaŒŦ vardŦr. Önceden pagan inançlŦ insanlar
bunu kutsal yer olarak sayarmŦƔ. Kâbe daha sonra bütün dünya MüslümanlarŦ için
kutsal bir yer haline gelmiƔƟr. Kâbe, Allah’Ŧn evi sayŦlŦr ve her yŦl dünyanŦn her yerinden
Müslümanlar buraya hacca gelirler. Kâbe her Müslüman mümin için çok önemlidir.
Müminlerin namaz kŦlarken Kâbe’ye doŒru dönmeleri gerekir.
Daha fazla öŒren:

DüƔün ve tarƨƔ:

Hac ibadeƟ sŦrasŦnda Müslümanlar
Kâbe’yi yedi defa tavaf ederken (etraķnda dönerken), her dönmede siyah
taƔŦ (Hacerü’l Esved) dokunurlar.

1. Kâbe nedir?

Müslümanlarda baƔlŦca iki akŦn (mezhep) vardŦr: Sünniler ve biiler.

3. CoŒrafya haritasŦnda bu yeri
bulunuz.

2. Kâbe nerede bulunur?
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7SLÂM’IN BEb TEMEL bARTI
7slâm’Ŧn beƔ temel Ɣarƨ hangileridir?
Her MüslümanŦn uymasŦ gereken beƔ görevdir.
7slâm’Ŧn ilk temel Ɣarƨ Ɣehadet etmekƟr. O Ɣöyle der: “Allah’tan baƔka ilâh yoktur
ve Muhammed’in onun kulu ve peygamberi olduŒuna Ɣahidim“ (EƔhedü en la ile illallah
ve eƔhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu). Bu Ɣart 7slâm dinin temel anahtarŦdŦr ve bu sözlere inanan herkes MüslümandŦr. Müslüman inancŦna göre Allah dünyayŦ
ve içindeki her Ɣeyi yaraƴ, onun gücü her Ɣeye yeter, o her Ɣeyi gören ve bilendir.

7slâmŦn beƔ ƔarƨnŦ sembolize
eden gümüƔ el.

7kinci Ɣart namaz kŦlmakƨr. Her MüslümanŦn
günde beƔ kez diz çökerek ve eŒilerek (secde ederek)
Allah’a teslimiyeƟni göstermek için namaz kŦlmasŦ gerekir. Namaz vakitleri ƔunlardŦr: Sabah, ÖŒlen, 7kindi, AkƔam ve YatsŦ namazŦ. Cuma günü Cuma namazŦ camide
kŦlŦnŦr. Namazda her zaman Mekke’ye (kŦbleye) doŒru
dönük olunmalŦdŦr.
7slâm’Ŧn üçüncü Ɣarƨ zekat vermekƟr. Zekat,
maddi durumu iyi olan herkesin, her yŦl fakirlere, yaƔlŦlara, hastalara vermesi gereken sadakadŦr.
7slâm’Ŧn dördüncü Ɣarƨ oruç tutmakƨr. Müslümanlar, mübarek Ramazan ayŦ boyunca oruç tutarlar.
Oruç tutmak yemeklerden, içeceklerden, vb. Ɣeylerden
kaçŦnmaktan oluƔur.

7slâm’Ŧn beƔinci Ɣarƨ Hac’a gitmekƟr. Maddi durumu yeterli olan her MüslümanŦn ömründe en az bir kez Mekke’de
Kâbe’yi ziyaret etmesi gerekir.
Haca gidenlerin hepsi eƔit olduklarŦnŦ göstermek için sade, beyaz giysiler giyerler. HacŦlar yedi kez kutsal yer Kâbe
etraķnŦ çevreler (tavaf ederler), Safa ve
Merve tepesi arasŦnda yürüyerek veya
koƔarak sa’y yaparlar. Bundan sonra Hz. MüslümanlarŦn ibadet sŦrasŦnda kullandŦklarŦ ve
99 boncuktan oluƔan tespih
Muhammed’in son vaazŦnŦ yapƨŒŦ Arafat
daŒŦna giderler.
Daha fazla öŒren:
Tüm dünya MüslümanlarŦnŦn ortak temel inançlarŦ vardŦr. Bu ortak temel
inançlara 7slâmŦn beƔ Ɣarƨ denir. Bunlar, bir cami sütunlarŦnŦn camiyi destekledikleir gibi, 7slâm’Ŧ desteklerler.

86

DüƔünün ve sohbet ediniz:
1. Her MüslümanŦn yerine geƟrmesi
gereken beƔ Ɣart hangileridir?
2. Bu beƔ Ɣartan hangileri HrisƟyanlar için de kabul edilebilir?
3. 7slâmŦn üçüncü ƔarƨnŦ açŦklayŦnŦz.
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MÜSLÜMANLARIN EN ÖNEML7 BAYRAMI
VE 7BADET YER7
MüslümanlarŦn en önemli bayramlarŦ hangileridir?
Ramazan, 7slâmi takvimin dokuzuncu
ayŦdŦr ve bu ayda tüm dünya MüslümanlarŦ
oruç tutarlar.
Müslümanlar, Ramazan ayŦnda
cennet kapŦlarŦnŦn açŦldŦŒŦ, cehennemin
kapŦlarŦ ise kapandŦŒŦna inanŦrlar. Mübarek
Ramazan ayŦ sŦrasŦnda Kuran-Ŧ Kerimden
ayetler okunur. Bu ay ibadet ve sakinleƔme
ayŦdŦr. Bu mübarek ay, aile ve ortak baŒlarŦn
güçlenme zamanŦdŦr. Her Müslümandan,
güneƔin doŒuƔundan baƨƔŦna kadar, yeme
ve içmeden keserek, oruç tutmasŦ beklenir.
Ramazan BayramŦ mübarek oruç ayŦndan
sonra kutlanŦr. Bu bayram dualarla, insani
amaçlŦ para yardŦmŦ yapmakla, oyunlarla vb. kutlanŦr.

Müslümanlar dua ederken

Müslümanlar nerede dua ederler?
MüslümanlarŦn ibadet eƫŒi yere cami denir.
Camilerin çoŒu kez kubbesi
vardŦr. Camilerde resim veya
heykeller yoktur. Onlar Arapça
olan Kuran’Ŧn kelimeleri ile dekore
edilmiƔƟr. Müslümanlar temiz bir
yer ve secde bulmak Ɣarƨyla her
yerde dua edebilirler. Caminin
minaresinden müezzinin belirli
zamanlarda ezan okumasŦndan
sonra, toplu halde ibadete kaƨlŦrlar.
Cami ibadet yeri olmaktan baƔka,
cemaaƟn merkezi olarak hizmet
vermektedir. Camide çocuklara
Kuran-Ŧ Kerim kurslarŦ düzenlenir.
Müslümanlar camiye girdiklerinde
ayakkabŦlarŦnŦ çŦkarŦrlar.
ʶ̌lkandelen’de Alaca Camisi

87

DÜNYANIN BÜYÜK DúNLERú
Bu, ibadet için temiz olduklarŦnŦ gösteren bir iƔareƟr.
Caminin bahçesinde sŦk sŦk ayaklarŦnŦ, ellerini,
aŒŦzlarŦnŦ, boŒazlarŦnŦ vb. yŦkamak (abdest almak) için
çeƔme ya da ƔadŦrvan vardŦr. Bu ise, manevi temizliŒin
sembolüdür. Namaz sŦrasŦnda her zaman kŦbleye
(Mekke’ye) doŒru dönerler.
Ne zaman namaz kŦlŦnŦr?
Namazlar camide her gün kŦlŦnŦr. Cuma namazŦ
da camide, diŒer namazlar gibi, imama uyularak
kŦlŦnŦr.

ʤlaca Camisi’nin iç
görünümü

Daha fazla öŒren:
MüslümanlarŦn diŒer
bayramlarŦ ve gelenekleri
için araƔƨrma yapŦnŦz.

DüƔünün ve sohbet ediniz:
1. Müslümanlar namazlarŦnŦ nerede yaparlar?
2. GördüŒün bir camiyi anlat.
3. 7slâmŦn önemli bir bayramŦ hangisidir?
4. HrisƟyanlŦk ve 7slâm arasŦnda benzerlikler hakkŦnda konuƔun.
5. Haritada YahudiliŒin göründüŒü yerleri yeƔil, HrisƟyanlŦŒŦn kŦrmŦzŦ ve
7slâm’Ŧn yerlerini sarŦ renkle boyalayŦnŦz.
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KONU 4: D7N7N ETK7S7

• Dini kurumlar ve devlet
• Dinler arasŦnda uzlaƔma
• Dinler arasŦnda benzerlikler
• 7nsan eƔitliŒi ve saygŦnlŦŒŦ
• Makedonya’da HrisƟyanlŦk
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D7N VE DEVLET

*Kutsal - Dinin var olduŒu
yerlerde deneyimler ve bir
Ɣeyi kutsal olarak gösterme
vardŦr. Kutsal olarak, belirli bir yer veya bölge (kilise,
cami, vb.) ve kutsal zamanlar (oruç, belirli bayramlar)
sayŦlŦr. BazŦ kelimeler, bilgiler, gerçekler de kutsal sayŦlabilir.
*Dünyevi - KutsalllŦktan
farklŦ bir doŒasŦ olandŦr. Bu
bir gerçekƟr, dünyaya aiƫr
ve buna doŒa üstü güçler
eklenmez.

LaikleƔme (sekülarite) kelimesi LaƟn sözü
saekulum’dan gelir. Önceleri bu söz, insan zamanŦnŦ,
yüzyŦlŦ ifade ederdi. Laiklik, din iƔlerinden daha çok
dünyevi iƔlerine odaklanmak demekƟr. Laiklik kavramŦ zamanla dini kurumlarŦn devleƩen ayrŦlmasŦ için
kullanŦlmaŒa baƔlandŦ. Daha doŒrusu bu kelime, dünyayŦ dünyayla açŦklamak ve dünyayŦ doŒaüstü güçlerle açŦklamamak demekƟr. 7yi, güzel ve adil sayŦlan gerçek deŒerler geçerli olurken aynŦ zamanda dini deŒerlerin zayŦŇamasŦ olur. LaikleƔme, dinin devlet yöneƟminden dini topluluklara çekilmesi anlamŦna gelir. Din insanlarŦn özel bir hakkŦ ve hayaƨ olur. FransŦz burjuva devrimi (1789), dini kurumlarŦn ve devle-

Makedonya CumhuriyeƟ HükümeƟ

Ɵn ayrŦlmasŦnda büyük röl oynadŦ. O zamana kadar kilise hükümeƟn bir parçasŦydŦ ve krallar kendi ikƟdarlarŦnŦ TanrŦ’nŦn isteŒi ile özürlüyorlardŦ. O dönemde insanlar krallarŦn ikƟdarŦndan memnun olmadŦklarŦ için,
isyan (devrim) hazŦrlŦŒŦna gitmiƔlerdir. Devrim, sŦradan
vatandaƔlarŦn haklarŦnŦn eƔitlenmesi için yapŦldŦ.
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Makedonya CumhuriyeƟ Meclisi

Daha fazla öŒren:
Din yüzyŦllardŦr dünyayŦ anlamanŦn tek yolu olmuƔtur. Uzun zaman çevremizdeki
dünya ya da gerçek dünya, tek gerçek dünya deŒildi. Bu dünya, arkasŦnda yüce bir
gücün, yani TanrŦ’nŦn bulunduŒu bir görünümdü.

DüƔün ve tarƨƔ:
1. Neden dini kurumlarŦn devleƩen ve ikƟdardan ayrŦlmasŦ gerekir?
2. Kutsal ve dünyevi arasŦndaki farklarŦ kŦyaslayarak anlaƨnŦz.
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UZLAbMA HAREKET7
HrisƟyan kilisesi bir bütün olarak 1054 yŦlŦna kadar vardŦ. Bu yŦlda DoŒu ve Baƨ, yani Ortodoks ve Katolik kilisesine ayrŦldŦ. 16. yüzyŦlda Katolik kilisesinden
Protestan kilisesi ayrŦlmŦƔƨr.

Papa II. Ioannes Paulus (Jan Pol)
camiye giren ilk papadŦr.

Daha fazla öŒren:
HrisƟyanlar arasŦnda trajik parçalanmaya, genelde
hoƔgörüsüzlük, dŦƔlama ve
haƩa karƔŦlŦklŦ savaƔlar eƔlik eƫ. Ekümeniklik harekeƟyle ancak 19. yüzyŦlda
kiliseler arasŦndaki yakŦnlaƔma baƔlamŦƔƨr.
7kinci Dünya SavaƔ’Ŧndan
sonra, Cenevre’de Dünya Kiliseler Konseyi kurulmuƔtur. Bu harekeƟn ana
Įkri, kiliselerin yeniden
birleƔmesidir.

HrisƟyanlar ayrŦlmŦƔ olmalarŦna raŒmen devamlŦ
onlarŦn birleƔmesi ve HrisƟyan kilisesinin birliŒi için dua
ederler. Bu çaba henüz sonuç vermiƔƟr. KarƔŦlŦklŦ yakŦnlaƔmalar ve HrisƟyan kiliselerinin birbirine olan saygŦsŦna ekümeniklik harekeƟ denir.
Ekümeniklik tüm HrisƟyan kiliselerinin uzlaƔmasŦ, iƔ birliŒi, yakŦnlaƔmasŦ ve birliŒin saŒlanmasŦ için yapŦlan çalŦƔmadŦr. Bu harekeƩe HrisƟyan dinleri arasŦnda eƔitlik, birlik, ve diyalog vurgulanŦr. HrisƟyan birliŒinin saŒlanmasŦ için bir yol olan ekümeniklik çalŦƔmalarŦ
Ɣu Ɣekillerle ifade edilir:
- HrisƟyan cemaatlerinin kalŦcŦ olarak 7ncil’e dönmeleri gerekir, çünkü 7ncil’in farklŦ yorumlanmasŦ tüm
parçalanmalara neden olmuƔtur;
- Manevi ekümeniklik – bugün ayrŦlmŦƔ olan tüm
HrisƟyan kiliselerinin birleƔmesi için ortak bir duadŦr;
- Sevgi sayesinde diyalog - karƔŦlŦklŦ sevgi ve güvenin oluƔturulmasŦ için kardeƔ toplanƨlarŦn ve tanŦƨmŦn yapŦlmasŦ;
- 7Ɣ birliŒi – topluma ve insanlara faydalŦ hizmet
verebilmek için ortak eylemleri teƔĮk etmek.
Bu hareket, HrisƟyan kiliseleri ve üyeleri arasŦndaki ortak noktalarŦ bulmak ve onlarŦ ayŦran noktalarŦ
ortadan kaldŦrmak için çalŦƔŦr.

DüƔünün ve tarŦƔŦn:
Unutma:
Ekümeniklik, dini farklŦlŦklarŦ gizlemek anlamŦnda deŒil,
tam aksine, ortak olan noktalarŦ bulmak ve müminlerin ayrŦlmasŦna neden olan noktalarŦ
çŦkarmakƨr. Bunun; diyalog, iƔ
birliŒi ve sevgi yoluyla yapŦlmasŦ gerekir.

1. UzlaƔma harekeƟnin ortaya çŦkmasŦ
için hangi sebepleri neden olarak
göstereceksin?
2. Dinler arasŦ savaƔlarŦn baƔlamasŦ nedenleri
hakkŦnda konuƔunuz!
3. YaƔadŦŒŦmŦz bölgede dinler arasŦ iƔ birliŒine
örnekler ver!
4. Bu örneklerin fotoŒraŇarŦyla poster yap!
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TEK TANRILI ΈMONOTE7STΉ
D7NLER7N ORTAK KÖKEN7
Her üç tek tanrŦlŦ dinin, birer kutsal kitap koleksiyonu vardŦr. 7ster Yahudi veya
HrisƟyan, ister Müslüman olsun, bunlara her müminin inançlarŦ dayanmaktadŦr. Her
üç dinde TanrŦ’nŦn vahiyi vardŦr: Yahudilikte 7brahim veya Musa’ya, HrisƟyanlŦkta 7sa’ya, 7slâmda Muhammed’e.
Her üç din tamamen farklŦ olmalarŦna
raŒmen, her birinin temelinde aynŦ ve
tek TanrŦ’ya inanmak vardŦr. Yahudiler,
HrisƟyanlar ve Müslümanlar aynŦ bir
TanrŦ’ya inandŦklarŦ gerçeŒi praƟkte söylenmez ve dinler bunu kabul etmemektedir. Bu TanrŦ Tevrat’ta Yahve, HrisƟyanlarda ˃anrŦ-Baba ve Müslümanlarda
Allah olarak bilinir. ˃üm bu dinler kendi
müminlerine yaƔam için ahlaki deŒerleri verirler. Her din yaƔamŦn, sevginin ve
ailenin büyük kutsallŦŒŦnŦ ve onlarŦn korunmasŦ gerekƟŒini anlatmaktadŦr.
Her din Ŧrk, din, sosyal durum ve
benzeri nedenlerden dolayŦ uygulanan
herhangi bir zarar verme Ɣeklini kŦnamaktadŦr.

DüƔün ve tarƨƔ:
bu konularla ilgili tarƨƔma yapŦnŦz:
1. YaƔadŦŒŦn yerde çaƨƔma var mŦdŦr?
(Herkesin çŦkarlarŦnŦ dikkate alan
uyumlaƔƨrŦlmŦƔ çözümün bu tür
durumlarda en iyi yaklaƔŦm olduŒu
konusunda sŦnŦf arkadaƔlarŦnŦ ikna
etmeye çalŦƔ.)
2. FarklŦ din mensuplarŦ arasŦnda
iƔ birliŒini arƨrmak için neler
yapabilirsin?
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AynŦ yaraƨcŦ güç

Daha fazla öŒren:
Dinler tarihinde farklŦ isimleri olan
aynŦ karakterleri görüyoruz. ÖrneŒin:
Noe (Nuh), Avram (7brahim), Moysey
(Musa), 7sus (7sa) vb.

Haƨrla:
Dünya barŦƔŦnŦn korunmasŦ için farklŦ
dinlerden olan insanlarŦn baŒlanmasŦ bir ihƟyaçƨr. 7nsan sosyal bir varlŦkƨr. 7nsanlar birbirleri olmadan yaƔayamaz.
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7NSAN Eb7TL7)7 VE SAYGINLI)I
Bir arada insanlarŦn yaƔamasŦ mümkündür ve
bunun için diŒerlerine saygŦ göstermemiz, kendimize eƔit görmemiz ve insanlar arasŦnda eƔitliŒi, adaleƟ ve barŦƔŦ istememiz gerekir. DünyanŦn barŦƔ ve adil
bir yaƔamŦ için bunlar esas deŒerlerdir. ÇaŒŦmŦzŦn temel geresinmelerinden biri, insanlarŦn ten rengi, dini
eŒilimleri, milliyeƟ, sosyal statüsü ve maddi durumu
ne olursa olsun, tüm insanlarŦn eƔit saygŦnlŦŒŦna dayanan insan haklarŦna saygŦlŦ olmakƨr. Maalesef, her
gün insan ve dini haklarŦn ihlâl edildiŒini görmekteyiz. ÇoŒu zaman insanlarŦn davranŦƔlarŦndan, onlar
için „daha deŒerli“ veya „daha az deŒerli“ insanlarŦn
var olduŒunu görüyoruz. 7nsanlar bugün bilgi, ahlâk,
vb. gibi gerçek deŒerlerle takdir edilmekten çok, servetlerine ve güçlerine göre takdir edilirler. Dünyada
çok sayŦda adaletsizlik, yoksulluk, açlŦk, iƔsizlik, Ŧrk ve
cinsiyet ayrŦmcŦlŦŒŦ, çocuklarŦn ve yoksullarŦn isƟsmarŦ vardŦr.

Daha fazla öŒren:
ToƔe Proeski’nin insani
faaliyetleri hakkŦnda bir
yazŦ yaz.

Rahibe Teresa Müzesi
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Belki bu haksŦzlŦklara karƔŦ etkili olamayŦz, ancak çevremizdeki adaletsizlikleri
azaltabiliriz. 7nsanlarŦn yardŦma ihƟyacŦ olduŒunda yardŦmcŦ olmamŦz, tehdit alƨnda
olanlarŦ korumamŦz ve acŦ çekenlerle dayanŦƔma içinde bulunmamŦz gerekir. 7nsanlŦk
tarihi, milletler arasŦndaki savaƔlarla doludur. Milyonlarca insan bu acŦmasŦz savaƔlarda
hayaƨnŦ kaybeƫ. Genel olarak bu savaƔlarŦn çoŒu dinler arasŦndadŦr. Dünyada barŦƔŦn
silâhla kurulabileceŒini düƔünenler vardŦr. BarŦƔ silâhla saŒlanamaz, ancak adaletli,
diŒerlerine karƔŦ saygŦlŦ davranmakla ve baƔkalarŦnŦn mülkiyeƟni saymakla saŒlanabilir.
BarŦƔ mücadelesinde en güçlü silâh sevgidir.

Birçok dini kurum; hastane, okul, çocuklara yardŦm merkezlerinin inƔa edilmesi, gereken yerlere ƨbbi cihazlarŦn gönderilmesi
ve yoksullara, yardŦma
muhtaç olanlara her
gün yardŦm baŒŦƔlarŦnda bulunmaktadŦr.

Rahibe Teresa’nŦn misyonu

DüƔün ve tarƨƔ:
1. DinlerarasŦ iƔ birliŒinin saŒlanmasŦ ve bununla birlikte dünyaya katkŦsŦ olan
bazŦ kiƔileri gösteriniz.
2. ÖŒretmeninizden Papa II. Ioannes Paulus (Jan Pol)’un misyonu, Rahibe
Teresa’nŦn misyonu, barŦƔ meƔalesi vb.’nŦn açŦklamasŦnŦ yapmasŦnŦ isteyiniz.
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MAKEDONYA CUMHUR7YET7’NDE D7N7
TOPLULUKLAR
M̌kedonya’da HrisƟyanlŦk

Daha fazla öŒren:
Bulgar, Yunan ve SŦrp kiliselerin etkisinden kendini savunan Makedon Ortodoks Kilisesi (MOK)’nin baŒŦmsŦzlŦk mücadelesi 20. yy’Ŧn
ikinci yarŦsŦna kadar devam etmiƔƟr. OsmanlŦ 7mparatorluŒu’nun daŒŦlmasŦndan sonra Makedonya,
Yugoslavya
KŦrallŦŒŦ’nda SŦrp yöneƟmi alƨna geçince, aynŦ
zamanda kilisenin de
SŦrp Ortodoks kilisesi alƨna düƔmesi demekƟ.
7kinci Dünya SavaƔŦ’ndan
sonra
Makedonya,
YSFC’nin sŦnŦrlarŦ içinde
kendi egemenliŒini kazandŦ. O zaman da MOK
özerklik konusunu baƔlaƴ.

HrisƟyanlŦk Makedonya’da I. yüzyŦlda belirmiƔƟr. O dönemde bu topraklarŦ havari Pavlus ziyaret etmiƔ ve burada HrisƟyan topluluklarŦnŦ kurmuƔtur. Bu
dönemde Makedonya Roma 7mparatorluŒu’nun idaresi alƨndaydŦ. Roma yetkilileri HrisƟyan inançlarŦnŦn
bu dönemde kabul edilmesine izin vermedi ve bu yüzden HrisƟyanlara zulüm yapŦldŦ. HrisƟyanlŦŒŦn resmi
olarak din tanŦnmasŦndan sonra Makedonya’da kilise
kurulmuƔtur. Kiril ve Metodiy kardeƔlerin çalŦƔmalarŦ HrisƟyanlŦŒŦn yayŦlmasŦ için en büyük etkiyi yapmŦƔƨr. Ohri’de ilk üniversitenin kurulmasŦyla 7ncil bölümlerinin, dini kitaplarŦn ve biyograĮlerin çevirisi baƔladŦ.
OkuryazarlŦŒŦn ve HrisƟyanlŦŒŦn yayŦlmasŦ için Kliment
ve Naum’un çalŦƔmalarŦ ve Ohri Okulu’ndan çŦkan diŒer öŒrencilerin faaliyetlerinin özel bir önemi vardŦr.

Aziz Kiril ve Metodiy anŦƨ - Ohri
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Aziz Panteleymon Kilisesi - Üsküp

YüzyŦllar sonra Makedonya topraklarŦnda kilise hayaƨnŦ etkileyen olaylar oldu. Ohri
BaƔpiskoposluŒu’nun haleĮ olarak Makedon Ortodoks Kilisesi tam baŒŦmsŦzlŦŒŦnŦ 17
Temmuz 1967 yŦlŦnda Ohri’de toplanan Üçüncü Kilise ToplanƨsŦ’nda aldŦ. Makedon
Ortodoks Kilisesi’nin ilk baƔkanŦ metropolit Dositey oldu.

Makedonya CumhuriyeƟ 7slâm BirliŒi
Makedonya CumhuriyeƟ 7slâm BirliŒi, Makedonya CumhuriyeƟ topraklarŦnda
yaƔayan tüm MüslümanlarŦn bir dini örgütüdür. O, dini hayaƨn geliƔƟrilmesi için sorumlu olan kurumdur ve müminlerin dini çalŦƔmalarŦnŦn bakŦmŦnŦ organize eder, görevlerini ve sorumluluklarŦnŦ belirler. 7slâm BirliŒi MüslümanlarŦn ahlâki, sosyal, ekonomik, kültür, eŒiƟm ve baƔka deŒerlerini korur ve sürdürür. 7slâm BirliŒi bu topraklarda ve yurt dŦƔŦnda olan MüslümanlarŦ temsil eder ve onlarŦn çŦkarlarŦnŦ tüm hayat alanlarŦnda korur. Bu topraklarda 7slâm’Ŧn belirmesiyle, Makedonya MüslümanlarŦ bölünmez 7slâm’Ŧn manevi bütünü oldular ve Kuran’Ŧn öŒreƟlerini miras edindiler.
Dini görevlerini yerine geƟrmek için Müslümanlar kendi milli veya etnik kökenine bakmaksŦzŦn tek 7slâm BirliŒi’ne baŒlandŦlar. Makedonya CumhuriyeƟ’nde 7slâm BirliŒi’nin
amacŦ 7slâm dinine olan duyarlŦlŦŒŦ yükseltmek ve yeniden organize edip canlandŦrmakƨr.
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Makedonya’da var olan dini topluluklar arasŦnda karƔŦlŦklŦ iƔ birliŒini ve bilgilenmeyi geliƔƟrmek ve onlarŦn faaliyetleri hakkŦnda kamuoyunu bilgilendirmek için Dini
Topluluklar Günleri tutulur.
Makedonya CumhuriyeƟ’nde bu dini topluluklarŦn yanŦsŦra, kendi dini inançlarŦnŦ özgürce yerine geƟrme hakkŦna sahip olan diŒer dini cemaatler de bulunmaktadŦr.

Hz. Ömer TapŦnaŒŦ

7nsan uygarlŦŒŦnŦn geçmiƔi pek çok dini hoƔgörüsüzlük örneklerine tanŦklŦk
edebilir. Bu hoƔgörüsüzlük daha çok uzak geçmiƔte görünmüƔtür, fakat onlardan
sonra gelen nesiller her zaman geçmiƔin hatalarŦndan ders almamŦƔlardŦr. Toplumda
hoƔgörüye ve iƔ birliŒine doŒru yollar çok yavaƔ adŦmlarla geliƔƟ, ancak bu ilerleme
her zaman dengeli deŒildi. Herhangi bir tarihsel dönemde hoƔgörü görüldüyse de, bu
sadece bazŦ dini cemaatlerle sŦnŦrlŦydŦ. HoƔgörü ancak çaŒdaƔ uygarlŦkta, azŦcŦk da olsa
tüm dini topluluklarŦ tatmin edebilir seviyeye gelebildi.

DüƔün ve tarƨƔ:
1. HrisƟyanlŦŒŦn yayŦlmasŦnda rol oynayan önemli kiƔiler kimlerdir?
2. MOK hangi kilise toplanƨsŦnda baŒŦmsŦzlŦŒŦnŦ oyladŦ?
3. HrisƟyanlŦŒŦn yayŦlmasŦnda Kiril ve Metodiy kardeƔlerin katkŦsŦ nedir?
4. Dini Topluluklar Günleri sizce yararlŦ ve gerekli midir?
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D

*alegori
- Ana düƔüncelerin sembolik karƔŦlaƔƨrmalarla verilen güzel öykü.

*dayanŦƔma
- Bir topluluŒu oluƔturanlarŦn duygu, düƔünce ve ortak çŦkarlarda birbirine karƔŦlŦklŦ baŒlanmasŦ.

*Allah
- KainaƩa var olan her Ɣeyin yaraƨcŦsŦ, koruyucusu ve tek olduŒuna inanŦlan yüce
ve üstün ilahƨr.
*ateist
- TanrŦ tanŦmaz.
*Avram (7brahim)
-7ncil’e göre 7srail halkŦnŦn üç patriŒinden
(atasŦndan) ilkidir. MÖ 1850 yŦllarŦnda yaƔamŦƔ. Onu „7srail’in babasŦ“ olarak da
adlandŦrŦrlar.
B
*büyü (baƨl inanç)
- 7nsanlar doŒaüstü güçlerin varlŦŒŦna ve
çeƔitli dini ritüellerle bu doŒa üstü güçleri etkileyebileceŒini ve amaçlarŦna (iyi
veya kötü) ulaƔabileceŒine inanŦrdŦ.
C
*Cami
- Müslüman cemaaƟnin namaz için toplandŦŒŦ yer.

*Dekalog
-Sina DaŒŦ’nda Musa’ya indirilen iki taƔ
lehvasŦ üzerinde yazŦlan TanrŦ’nŦn On
Emri için verilen ikinci isimdir. Emirlerin
farklŦ içeriliŒi vardŦr. 7lk üç emirde tanrŦya
karƔŦ olan görevlerden ve diŒer kŦsŦmlarda yakŦnlarŦna karƔŦ iliƔkilerden söz edilmektedir.
*Din
- En kutsal varlŦklara, TanrŦ’ya inanmayŦ
ve tapmayŦ sistemleƔƟren toplumsal bir
kurum.
*dindar
- Dini inancŦ güçlü, din kurallarŦna baŒlŦ
(kimse).
E
*ekümeniklik
- HrisƟyanlŦkta uzlaƔma, yakŦnlaƔma ve
HrisƟyanlarŦn birliŒi için çabadŦr.
*evangeliya (kitaplar, 7ncil)
- HrisƟyanlŦkta dört kutsal kitapƨr (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna 7ncilleri). 7sa
Mesih’in hayaƨnŦ, öŒreƟsini, etkinliklerini farklŦ Ɣekilde tarif ederler.
*evren
-Gök varlŦklarŦnŦn bütünü, kainat, koz-
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mos.
*ezan
7slâmlŦkta namaz vakƟni bildirmek için
müezzinin yapƨŒŦ çaŒrŦ.

etmesi. 7slâm dinine göre bu baƔlangŦç
yŦlŦ olarak sayŦlŦr.
*HoƔgörü
-Her Ɣeyi anlayŦƔla karƔŦlayarak, olabildiŒince hoƔ görme durumu.

F
7
*Įravun
-Eski MŦsŦr hükümdarlarŦna verilen isim.
MŦsŦrlŦlarŦn inançlarŦ doŒrultusunda Įravun piramiƩe gömülür ve burada öldükten sonra da yaƔamaya devam eder. Firavun ismi 7ncil’de de anŦlŦr.
G
*günah
-Dince suç sayŦlan iƔ veya davranŦƔ.
H
*haham
-Yahudi din hocasŦ.
*Hanaan (Kenan ülkesi)
-Kutsal kitapta bu ülke FilisƟn’in bir parçasŦdŦr ve Ürdün devleƟnin baƨsŦnda bulunur. 7srailliler, TanrŦ’nŦn onlara vaat eƫŒi topraŒŦ Hanaan olarak adlandŦrmŦƔlardŦr.
*Havari (on iki havari)
-HrisƟyanlŦŒa göre, 7sa Mesih öŒreƟsinin
baƔlangŦcŦnda öŒrencileri arasŦnda on iki
özel iƔ birlikçisini ve arkadaƔŦnŦ seçƟ ve
bunlarŦ havari olarak adlandŦrdŦ. Bununla
7sa Mesih, inananlardan yeni bir topluluk kilise, yeni bir seçilmiƔ millet, yeni bir 7srail
(7srail halkŦ on iki kabileden oluƔmuƔtu)
yaratmak istediŒini ortaya koymuƔtur.
Havarilerin isimleri ƔunlardŦr: Simun ve
kardeƔi Andreas, Yakov ve 7van balŦkçŦlar,
Filipus ve Bartalmay, Tomas ve MaƩa, Yakov ve Taday, Simon ve Yehuda 7skariot.
*Hicret
-Hz. Muhammed’in 622 yŦlŦnda takipçileri ile birlikte Mekke’den Medine’ye göç

*ilah
-Çok tanrŦcŦlŦkta var olduŒuna inanŦlan insan üstü varlŦklardan her biri.
*7ncil
-HrisƟyanlŦŒŦn kutsal kitabŦ olan Yeni Ahit
kŦsmŦnŦn ilk dört bölümünün her birine
verilen addŦr. 7san Mesih’in yaƔamŦnŦ anlatan ilk dört kitapçŦŒa 7ncil denir.
*7sa Mesih
-7sa Mesih (ibran. Yesuah, kurtarŦcŦ, kurtuluƔ) NasŦralŦ 7sa Mesih, HrisƟyanlŦŒa göre bu dinin kurucusudur. 7sa Mesih Beytüllahim’de MÖ 7 – 4 yŦl arasŦnda
doŒmuƔ. MS 30 yŦlŦnda çarmŦha gerilerek öldüŒü, sonra da ölülerden dirilerek,
göŒe yükseldiŒi inancŦ vardŦr. 7sa Mesih
yazŦlŦ hiç bir Ɣey bŦrakmamŦƔƨr ve onun
mesajlarŦnŦ (7ncil’i) öŒrencileri, havarileri
vb. Yeni Ahit içinde yazmŦƔlardŦr.
*7seviler
-7sa Mesih’in takipçileri ve öŒrencileridir.
7sa Mesih’in yaydŦŒŦ dinden olanlar. HrisƟyanlar bugün en büyük dini topluluŒun
üyeleridir. Bu dine dünya nüfusunun toplam %35’i mensuptur.
*7slâm
-DünyanŦn en büyük dinlerinden biridir. 7nançlarŦ, Hz. Muhammed’e indirilen
Kuran-Ŧ Kerim’e baŒlŦdŦr. 7slâmda beƔ temel Ɣart vardŦr, onlar da ƔunlardŦr: ilk Ɣart
Ɣahadet etmek, ikinci Ɣart namaz kŦlmak,
üçüncü Ɣart oruç tutmak, dördüncü Ɣart
zekat vermek, beƔinci Ɣart Mekke’ye hacca gitmekƟr.
*7srail
-7srail ulusu adŦnŦ patrik Yakup’tan aldŦ.
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*katakomb
- HrisƟyanlarŦn yer alƨnda kazdŦklarŦ uzun
koridorlar biçiminde ölüleri gömdükleri
mezar veya tapŦnak yeridir. En ünlü katakomblar Roma, Napoli ve 7skenderiye’de
yapŦlmŦƔƨr.

*Musa
-Yahudilikte dini yöneƟci ve kanun çŦkarŦcŦdŦr. HrisƟyanlŦŒŦn kutsal kitabŦ 7ncil’in
Eski Ahit kŦsmŦnda da bulunmaktadŦr. MÖ
13 yŦlda yaƔamŦƔ. 7ncil’e göre o, TanrŦ ve
Yahudiler arasŦnda bir aracŦydŦ. 7srailoŒullarŦnŦ MŦsŦr köleliŒinden kurtaran, onlarŦ
KŦzŦl Deniz ve Sina Çölü’nden Kenan sŦnŦrŦna kadar geƟren peygamberdir. Sina’da
yasalarŦn (On Emir) yazŦlŦ olduŒu taƔ levhalarŦ aldŦ, bunlarŦ Yahve ve 7srailoŒullarŦ arasŦnda yapŦlan antlaƔmaya dayanan
önemli bir dini yasa olarak, halkŦna bildirdi.

*kilise
-7sa Mesih’e inanan insan topluluŒu. 7badet için HŦrisƟyan topluluŒunun toplandŦŒŦ yapŦ.

* Hz. Muhammed (570- 632)
- Allah’Ŧn peygamberi ve 7slâm dininin
kurucusudur. KaynaŒŦ Kuran-Ŧ Kerim olan
tek bir Allah’Ŧn varlŦŒŦnŦ vaaz eder.

*Kuran-Ŧ Kerim
- 7slâm dininin kutsal kitabŦdŦr. 7slâmŦn
öŒreƟsine göre Allah’Ŧn gönderdiŒi vahiydir. Arapça yazŦlmŦƔ ve 114 süreden oluƔmuƔtur.

N
* NasŦra
- Galilee ilinde bir Ɣehir. 7sa Mesih’in yaƔadŦŒŦ Ɣehir.

M

P

7srail insanlarŦna baƔka Yahudi ya da 7braniler de denir.
K
*Kâbe
-7slâmda en kutsal yerdir. Mekke’de,
Müslümanlar hacca giƫkleri yerdir.

*Mekke
- Hz. Muhammed’in doŒduŒu Mekke Ɣehri Suudi Arabistan’da bulunur ve 7slâm dininin kutsal yeridir.
*minare
- camide yüksek ve ince yapŦ. Namaz vakƟnin geldiŒini Müslümanlara bildirmek
için çaŒrŦnŦn (ezanŦn) yapŦldŦŒŦ yer.
*misyoner
-HrisƟyanlŦkta, HrisƟyan inançlarŦnŦ vaaz
eden kiƔidir.
*monoteizm (tek tanrŦcŦlŦk)
-Tek TanrŦ’nŦn varlŦŒŦnŦ kabul eden inanç.
BaƔka tanrŦlarŦn varlŦŒŦ kabul edilmez. Tek
tanrŦlŦ dinler ƔunlardŦr: HrisƟyanlŦk, Yahudilik ve 7slâm.
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*pagan
- Çok tanrŦlŦ dinden olan (kimse).
*papirüs
-Eski MŦsŦr’da yazmak için kullanŦlan bir
nevi kaŒŦt.
*Pesah
- Pesah Yunan sözüdür, 7branice pesah
sözünden alŦnƨdŦr ve anlamŦ geçiƔƟr. Pesah ya da Hamursuz BayramŦ Yahudilerin en önemli bayramŦdŦr. Çok eski olduŒu için muhtemelen Musa’nŦn zamanŦndan önce de vardŦ. Bu günde çobanlar
TanrŦ’ya kurban verirlermiƔ.
*Peygamber
-TanrŦ’nŦn buyruklarŦnŦ bildiren, haber geƟren kimse, elçi, resul, nebi.

*politeizm
- Çok tanrŦcŦlŦk.
*put
-BazŦ ilkel toplumlarda doŒaüstü güç ve
etkisi olduŒuna inanŦlan canlŦ veya cansŦz
nesne, tapŦnacak, sanem.
R
*Ramazan
7slâm yŦlŦnda (Hicri yŦlda) dokuzuncu ay.
7slâm hukukuna göre bu ayda müminlerin oruç tutmasŦ gerekir.
S
*Sabat (babat)
-Yahudilikte, TanrŦ’ya adanmŦƔ bir gündür.
Bu gün dinlenme ve dua günüdür.
*sandŦk (antlaƔma sandŦŒŦ)
- Eski Ahit’te (Tevrat’ta) sŦk sŦk antlaƔma
sandŦŒŦndan bahsedilir. Bunun içinde, 7sraillileri Sina antlaƔmasŦna haƨrlatan on
emrin yazŦlŦ olduŒu taƔ levhalarŦ bulunurmuƔ. Daha sonralarŦ bu bayram, 7srailoŒullarŦn MŦsŦr köleliŒinden özgürlüŒe,
serbest bŦrakŦlmalarŦyla ilgili olmuƔtur.
Yahudilerin Pesah bayramŦ yedi gün kutlanŦr ve Pesah (bayam) yemeŒi ile baƔlar.

*sinagog
-Yahudi cemaaƟnin dua için toplandŦŒŦ
yer.
T
*Talmud
- HahamlarŦn Tevrat’Ŧ yorumlamalarŦ için
büyük kayŦtlar (yazŦlar) koleksiyonudur.
Tevrat’la ilgili hahamlarŦn verdiŒi düƔünceleri ve yorumlarŦ içerir.
*Tevrat
- Yahudiler, HrisƟyanlar ve diŒerleri, bu
Hukuk’a (7branice Torah) ve Musa’nŦn
Tevrat’Ŧna özel bir saygŦ göstermektedirler. BeƔ kutsal kitaptan oluƔur ve seçilmiƔ
insanlarŦn (milleƟn) dini tarihinden en
önemli geliƔmeleri içerir.
Y
*Yahve (YHVH)
-Tevrat’ta TanrŦ için kullanŦlan addŦr. AnlamŦ, „Ben, O’yum“dur. 7sraillilere onun
adŦnŦ telaīuz etmek yasakmŦƔ. Bunun yerine, beyefendi anlamŦndaki Adonay sözünü kullanŦrlarmŦƔ.
*Yahudilik
- 7srailoŒullarŦn (Yahudilerin) dinidir.

*seçilmiƔ millet
-7srail halkŦ, TanrŦ’nŦn onlarŦ özel yollarla
seçƟŒini ve onlarla birlik içinde olduŒunun farkŦndaydŦ. OnlarŦ, TanrŦ’nŦn seçƟŒi
eski millet olarak da adlandŦrŦrlar. HrisƟyanlŦŒa göre 7sa Mesih kiliseyi kurmuƔ ve
herkesin bir TanrŦ milleƟ alƨnda toplanmasŦ için çaŒŦrŦda bulunmuƔtur.
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7ÇINDEKILER

D7N KAVRAMINI BEL7RLEME

7

Dindarlik
Din nedir?
Çok tanricilik (politeizm) ve tek tanrŦcŦlŦk (monoteizm) kavramlarŦnŦn belirlenmesi
7lk dini inançlar ne zaman ve nerede meydana gelmiƔƟr?
7nsan - doŒa - doŒa güçleri
AyŦrŦm yerine, iƔ birliŒi ve baŒlanma
7nsanlik
Din ve eƟk

9
11
13
15
17
19
21
23

7LK DIN7 7NANÇLAR

25

Animizm
Totemizm
Özel yasaklar sistemi - tabu
Masal
Efsaneler (mitler) nelerdir?
Mitolojik yaraƟklar
Büyü (sihir)
Büyü, din, bilim

27
29
31
32
34
38
41
42

DÜNYANIN BÜYÜK D7NLER7

45

Yahudilik (Musevilik)
Vasiyet - antlaƔma
DünyanŦn yaratŦlŦƔŦ
Musa’nŦn hayatŦ
Yahudilerin kutsal kitabŦ
TanrŦnŦn kanunu - dekalog (on emir)
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AŒlama duvarŦ
Yahudilikte semboller ve dua
Musevi bayramlarŦ
HrisƟyanlŦk
Beytüllahim üzerindeki yŦldŦz
Havariler
DaŒ vaazi
7sa mesih’in mucizeleri
7sa mesih’in çarmŦha gerilmesi ve diriliƔi
HrisƟyanlŦŒŦn kutsal kitabŦ
HrisƟyanlŦŒŦn sembolleri
7lk HrisƟyan topluluklarŦ
7slâm (müslümanlŦk)
Hz. Muhammed
Kuran-i Kerim
Kâbe
7slâm’Ŧn beƔ temel Ɣarƨ
MüslümanlarŦn en önemli bayramŦ ve ibadet yeri
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Din ve devlet
UzlaƔma harekeƟ
Tek tanrŦlŦ (monoteist) dinlerin ortak kökeni
7nsan eƔitliŒi ve saygŦnlŦŒŦ
Makedonya CumhuriyeƟ’nde dini topluluklar
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