
DİNLER TARİHİ 
ÖABT DKAB VE İHL MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 
 
 
I. DİNLER TARİHİ  
A. Tanımı, Konusu ve Metodu 

 Tarih boyunca yeryüzünde var olmuş bütün dinleri ele alan bir bilim dalıdır. 

 Dinler tarihi dinlerin teolojik ve kurumsal yapılarını dinlerin tarihsel tezahürlerini de dikkate alarak inceleyen bir bilim dalıdır. 

 Dinler tarihi, herhangi bir dinin savunmasını yapmaz. Onun için ilahiyat bilimlerinden ayrılır. 
B. Din Bilimleriyle İlişkisi 

 Din bilimleri, bütün dinleri inceleme konusu olarak ele alan bir grup bilim dalıdır. Din bilimlerinin yeryüzünde yaşamış ve 
yaşamakta olan bütün dinleri doğuşundan yok oluşuna kadar her yönüyle incelediği bir alanı vardır. 

 Dinler tarihi; din sosyolojisi, psikolojisi, fenomenolojisi ve felsefesi gibi dalların hepsi din bilimleri adı altında değerlendirilir. 
 

C. İslam Bilimleriyle İlişkisi  

 Tefsir bilimiyle uğraşanlar, Kur’an-ı Kerim’in bu tür ayetlerini yorumlarken karşılaştırmalı dinler tarihinin verilerinden 
yararlanmazlarsa tefsir usulünde “İsrailiyat” olarak bilinen mitolojik hikâyelerle ayetleri tefsir etme yanılgısına düşebilirler. Bu 
konuda dinler tarihinin verilerinden yararlanarak tefsir kitaplarına girmiş olan İsrailiyat türünden hikâyelerin aslı ortaya 
konulabilir. 

 Hadislerde de eski kavimlerden, onların başlarından geçen olaylardan ve inançlarından bahsedilir. Hadislerin sıhhatinin tespit 
edilmesinde dinler tarihi verileri önemli katkı sağlamaktadır. 

 Fıkıhçılar İslam öncesi toplumlarda hac, kurban, namaz ve oruç gibi ibadetlerin nasıl uygulandığı hususunda dinler tarihinin 
ortaya koyduğu bilgilerden yararlanabilir. 

 Dinler tarihi, diğer din ve kültürlerden geçen ve İslam’ın yapısına uygun olmayan inançların kökeni hakkında bilgiler de verir. 
Kelamcılar, dinler tarihinin vereceği bu malzemelerden hareketle sağlam, işlevi olan bir itikat sistemi ortaya koyabilirler. 

 
D. Diğer Dinleri Öğrenmek  

 Diğer dinler hakkında bilgi sahibi olmak, mensuplarını tanıma, anlama ve kendi inancımızla mukayese etme açısından 
önemlidir. 

 Misyonerlerin propagandalarına cevap verebilmek için önceden o dinleri tanımak gerekir. 

 Diğer dinleri bilmek din hizmetleri açısından da önem taşır. 

 İslam’a karışmış hurafeleri ayırt edebilmek, eksik ve yanlışlarımızı tanımak; İslam’ı günümüz şartlarında daha iyi yorumlamak 
ve din hizmetlerini daha verimli hâle getirmek gibi nedenlerden dolayı diğer dinleri bilmek gerekir. 

E. Tarihçesi  

 Ülkemizdeki dinler tarihi çalışmaları Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına rastlar. 

 Günümüzde ilahiyat fakültelerinde felsefe ve din bilimleri ana bilim dalına bağlı olan dinler tarihi bilim dalı bulunmaktadır. 
 
 
II. DİNİN MAHİYETİ 
A. Dinin Tanımı  

 Din; insanların mutlu bir hayat sürmesini amaçlayan Tanrı’nın veya din kurucularının kutsal kitaplarda yer alan sözlerinden, 
insanların bu amacın gerçekleşmesi için yaptıkları davranış ve oluşturdukları kurumlardan meydana gelen bir sistemdir. 

 
B. Dinin Kaynağı  
1. Evrimci Görüş 

 Evrimcilerin birçoğuna göre insanlar korku, suçluluk duygusu, atalara saygı ve benzeri sebeplerden dolayı dine yönelmiştir. 

 Evrimcilerde oluşan bu düşünce hayal kırıklığına dönüştü.  

 Çünkü dinin kaynağı ile ilgili ortaya atılan evrimci teoriler eleştirilmeye başlandı.  

 Zaten evrimciler hiçbiri ilkel kabileler arasına giderek gözlem yapmamışlardır.  

 Teorilerini seyyahların anıları ve misyonerlerin raporlarına dayandırmışlardır.  

 Daha sonra bizzat ilkel topluluklar arasında yapılan araştırmalar bu teorilerin tutarlı olmadığını ortaya koymuştur. 
 
2. Vahiy Temelli Görüş 

 İslam bilginlerine göre dinin kaynağı mutlak surette vahiydir. 

 Dinin kaynağı Allah’tır. 

 Peygamber dâhil hiçbir beşer din koyamaz. 
 
C. Din ile Mitoloji  

 Din ve mitolojinin hem benzer hem de farklı yönleri vardır.  

 Farklı yönleri; mitoslar bazı olaylardan hareketle insan hayaline dayanan ve dinden beslenen ürünlerdir. 

 Din ise tanrıya dayanır. 

 Dinin özünü tevhit, nübüvvet ve ahiret oluşturur.  

 Mitoslarda böyle bir esas yoktur.  



 Mitoslarda tanrılar müşahhas bir şekilde anlatılırken dinde tanrı mücerrettir.  

 Din vahiy yoluyla peygamberlere gelir, peygamberler de insanlara ulaştırır.  

 Din aynı zamanda insanlara hukuki düzenleme ve sorumluluk getirir.  

 Mitosların insanlar arası hukuki bir yönü yoktur.  

 Mitoslarda birçok tanrı vardır ve bu tanrılar zaman zaman savaşarak birbirini yok eder. 

 Benzer yönleri ise insanların mitoslara inanması (inanç), onunla ilgili birtakım pratikler yapması (ibadet), psikolojik tatmin (iç 
huzur) ve ona kutsallık (yücelik) atfetmesidir. 

 
 
D. Din ve İnsan 

 Toplum hayatının her alanında din kendini gösterir.  

 Mimari, estetik, sanat, edebiyat, kişi ve yer isimlerinde, örf, âdet ve geleneklerde, hukuki, siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi ve 
turistik alanlarda hep dinî motifler, deyim ve anlayışlar göze çarpar.  

 Bu da dinin hayatımızın her alanında yer aldığını gösterir. 
 
 
III. VAHYE DAYALI DİNLER 
A. Vahiy  

 Vahiy kavramı Yahudilikte önemli bir yer tutar. Yahudilerin kutsal kitabı olan Tora, Hz. Musa’ya Sina Dağı’nda levhalar hâlinde 
vahyedilmiştir. 

 Hıristiyanların kutsal kitabı olan Ahd-i Cedit’in bölümlerinin İsa’nın bu kitabın yazarlarına yaptığı ilhamlar sonucu yazıldığına 
inanılır. Hıristiyanlığın Katolik mezhebi, vahiy geleneğinin kilise kurumunda hâlâ devam ettiğini ileri sürer. 

 İslam anlayışına göre vahiy, peygamberlerin insanlara iletmek üzere Allah’tan aldığı bilgilere denir. Peygamberler Allah’tan bu 
bilgiyi değişik yollarla alırlar. 

B. Yahudilik  

 Yahudilik MÖ 15. yüzyılda Hz. Musa’ya gelen vahiyle başlayıp gelişen bir dindir. 

 Yahudilik; vadedilmiş topraklarla özdeşleşmiş bir millet hayatını, ortak inancı, dili, edebiyatı ihtiva etmektedir. Yahudi olmanın 
temel ön şartı, Yahudi bir anne babadan veya en azından Yahudi bir anneden doğmaktır. 

 
1. Yahudi, İbrani ve İsrail Terimleri  

 Yahudi: Bu isim, İsrailoğulları Babil Sürgünü’nde iken ortaya çıkmıştır. Babil’in yerli halkı, İsrailoğullarına, geldikleri Yahuda 
bölgesinin adından dolayı, “Yahudalı” anlamında “Yahudi” demiştir. İsrailoğulları, Yahudi ismini kendileri de benimsemişler ve 
genellikle bu ismi kullanmışlardır. 

 İbrani: MÖ 15. yüzyılda Filistin’de göçebe olarak yaşayan kabilenin adıdır. 

 İsrail: Bu isim Hz. Yakup’un lakabıdır. 1948 yılında Filistin’de kurulan devlete de bu ad verilmiştir. 
 
2. Doğuşu ve Gelişmesi  

 Yahudilik, tarihini Hz. İbrahim’le başlatır.  

 Yahudi inancına göre Hz. İbrahim ilk Yahudi’dir. 

 Tevrat’a göre Hz. İbrahim’in neslini devam ettiren Hz. İshak’ın da iki oğlu vardı. 

 Bunlardan Hz. Yakup, İsrail unvanını kullanarak Yahudi tarihinde ön plana çıktı.  

 Hz. Musa’nın peygamberliği döneminde Yahudi dini büyük ölçüde teşekkül etti. İtikat, ibadet, ahlak ve hukukla ilgili kurallar 
belirlendi. 

3. Özellikleri  

 Seçilmişlik: Yahudilere göre Tanrı; ataları İbrahim, İshak ve Yakup’la bir ahit yapmış ve onların soyunu kendisi için özel bir 
millet olarak seçmiştir. 

 Kutsal Toprak: Yahudi din geleneğine göre kutsal topraklar içinde yer alan Kudüs, dünyanın merkezidir. Öldükten sonra tekrar 
dirilme buradan gerçekleşecektir. 

 Mabet: Yahudilik, aynı zamanda mabet merkezli bir dindir. Kral Süleyman tarafından yaptırılan Kudüs’teki Süleyman 
Mabedi’dir. 

 Mesihçilik: Davut soyundan gelecek ve kendilerini kurtaracak olağanüstü güçlere sahip bir Mesih inancı vardır.  
 

4. On Emir  
Yahudilikteki On Emir şunlardan oluşmaktadır: 
 

1. • Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Tanrı’n benim. 
2. • Benden başka Tanrı’n olmayacak. 
3. • Kendin için yontma put yapmayacaksın. Hiçbir şeyin resmini yapıp tapmayacaksın. 
4. • Tanrı’nın adını boş yere ağzına almayacaksın. 
5. • Cumartesi gününü daima hatırlayıp onu kutsal bileceksin. Haftanın altı günü çalışacak, yedinci gün dinleneceksin. Cumartesi, 

Rabb’ine tahsis edilmiş genel dinlenme günüdür. O gün ne sen ne oğlun ne kızın ne hizmetçilerin ne de hayvanların iş 
yapacaktır. 

6. • Babana ve annene hürmet edeceksin. 
7. • Öldürmeyeceksin. 
8. • Zina yapmayacaksın. 
9. • Çalmayacaksın. 
10. • Komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın. Komşunun evine tamah etmeyeceksin. Komşunun eşine,  kölesine, cariyesine, 

öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. 
 
5. Günümüzde Yahudilik  

 Fransız İhtilali’nin (1789) meydana getirdiği değişiklikler Yahudi dünyasını da etkilemiştir. 

 Günümüzde Yahudiler arasında en yaygın olan mezhepler Ortodoks ve Reformist Yahudiliktir. 



 Ortodoks Yahudilik inancına göre Mesih, bir gün gelecek, Yahudilerin sürgünü sona erecek, Yahudiler gerçek evlerine dönecek ve 
mabet yapılacaktır. 

 Reformist Yahudilik, 19. yüzyıl başlarında Alman Yahudileri arasında çıkmıştır. İlk fikir babası 

 Moşes Mendelshon (Moşe Mendelson)’dur. 

 Günümüzde Reformist Yahudilik, laik bir karaktere bürünmüştür. 

 Orta Avrupa’da yaşayan Yahudileri bulundukları ülkelerin kültürleriyle entegre olmaya çağıran bu reformist hareket, asıl gelişimini 
ABD’de yaşayan Yahudiler arasında göstermiştir. 

 Reformist Yahudiler, bugün Amerikan Yahudilerinin % 40’ını oluşturmaktadır. 
 
6. Yahudiliğin Diğer Dinlere ve Irklara Bakışı 

 Yahudilik, Müslümanları Nuhi saymakla birlikte Hz. Muhammed’i peygamber olarak kabul etmez. 

 İbadethanelerine suret (resim) sokmamak, domuz eti yememek, sünnet olmak iki dinin ortak noktalarındandır. 

 İslam’ı Hıristiyanlığa göre inanç açısından kendilerine daha yakın görürler. 
  
7. Kur’an-ı Kerim’de Yahudilik ve Yahudiler  

 Kur’an-ı Kerim’de, ehlikitap içerisinde en çok Yahudilerden bahsedilmiştir.  

 Bunun nedeni İslam’ın doğuşunda Yahudilerle yaşanan sorunlardır.  

 Medine ve çevresinde birçok Yahudi kabilesi yaşamaktaydı. 

 Bunlar; Nadiroğulları, Kureyzaoğulları, Kaynukaoğulları ve Hayber Yahudileri idi.  

 Yahudiler, Hz. Muhammed’e ve Müslümanlara karşı şiddetli tepki göstermişlerdi.  

 Bu yüzden Kur’an-ı Kerim onlardan daha çok bahsetmiştir. 
 
8. Türkiye’de Yahudilik  

 Osmanlı Devleti’nde Yahudiler dinî, kültürel ve ekonomik yönden önemli bir topluluk olarak huzur içinde yaşamışlardır.  

 Bizans’ın baskılarına maruz kalan Yahudiler, Osmanlıları bir kurtarıcı gibi karşılamışlardır. 

 Türkiye topraklarındaki Yahudi nüfusunun çoğalması 1492’deki İspanya Sürgünü’nden sonra gerçekleşmiştir. 

 Filistin topraklarında 1948 yılında bağımsız bir İsrail Devleti kurulunca Türkiye’deki 70.000 Yahudi’nin yarıya yakını İsrail’e göç 
etmiştir. 

 Bugün, Türkiye’de yaşayan Yahudilerin sayısının yirmi beş bin civarındadır. 

 Türkiye Yahudilerinin yasal temsilcisi hahambaşıdır.  

 Bugün bu makamda İsak Haleva bulunmaktadır. 
 
C. Hıristiyanlık  

 Hristiyanlık, Filistin bölgesinde doğmuştur. 
1. Tanımı ve Tarihçesi 

 Hıristiyan, Mesih’e bağlı demektir. 

 Hıristiyanlık, Hz. İsa’nın tebliğiyle başlamıştır. 

 Hz. İsa’ya ilk inananlar bir grup Yahudi’ydi. 

 Hz. İsa’nın tebliğ ettiği din bir süre sonra Yahudilerin dışında başka milletler arasında da yayılmaya başladı. 

 İmparator Konstantin, 325 yılında İznik’te bir konsül toplamıştır. 

 Bu konsülde İsa’nın tanrılığını savunanların görüşü kabul edilmiştir.  

 Farklı birçok İncil’in içerisinden dört tanesi sahih olarak seçilmiştir. 

 İmparator Büyük Teodosius ayrıca Hıristiyanlığı Roma’nın resmî dini hâline getirmiştir. 

 Alman papazı olan Martin Luter’le birlikte dinde reform isteyen bir hareket başladı. 

 Katolik ve Ortodoks kiliseleri kendilerine özgü bir kilise hayatı vardır. 
 
2. Mezhepleri  
Katolik Mezhebi: 
 

 Katolik Kilisesi’nin merkezi Vatikan’dır.  

 Bu kilisenin başında papa bulunmaktadır.  

 Papa Roma piskoposu olarak Petrus’un halefidir. 

 Böylece papa, ruhani Vatikan Devleti’nin başı olarak İsa’nın vekili durumundadır.  

 O, yeryüzünde Tanrı’nın temsilcisidir.  

 Papayı kardinaller seçer ve görevleri ölünceye kadar devam eder. 
 
Not:  
Katolik mezhebinin başlıca özellikleri şunlardır: 
 

 Dinî başkan papadır. Papa İsa’nın vekili, Petrus’un halefidir. 

 Papa, yanılmaz otoritedir. 

 Roma, Katolikliğin merkezidir ve diğer kiliselerden manevi açıdan üstündür. 

 Evrensel kurtuluş, sadece Katolik Kilisesi’nin öğretilerine bağlanmakla mümkündür. 

 Çünkü Katolik Kilisesi kutsal ruhun yönetimi altındadır. 

 Katolik Kilisesi vahyin kaynağı olarak kutsal kitap ve geleneğe büyük önem verir. Çünkü kutsal kitap ve gelenek aynı kaynaktan 
çıkmaktadır. 

 Katolik Kilisesi, göğe yükseldiğine inandığı Meryem’e büyük önem vermekte ve onu hem oğul tanrının hem de kilisenin annesi 
olarak görmektedir. 

 Katolik Kilisesi, rahiplerin bekârlığını zaruri görmektedir. 

 Boşanmak yasaktır. 

 Başlangıçtan günümüze kadar yapılan yirmi bir konsülü ve onların aldıkları kararları kabul etmektedir. 



 Noel’i 25 Aralık’ta kutlarlar. 

 Hıristiyan sakramentlerinden yedisini kabul ederler. 
 

Ortodoks Mezhebi: Ortodoks, doğru inanca sahip anlamına gelir. 
Not: 
 
Ortodoks mezhebinin başlıca özellikleri şunlardır: 
 

 Ortodoksluğun ruhani lideri patriktir. Patrik, papa gibi tek otorite değildir. 

 Kutsal ruhun sadece Babadan çıktığına inanırlar. 

 Papanın yanılmazlığını kabul etmezler. 

 Sadece ilk yedi konsülün kararlarını kabul ederler. 

 Hz. İsa, Meryem ve Hıristiyan azizlerinin resim ve heykellerinden oluşan ikonlara önem verirler. 

 Rahipler istedikleri takdirde evlenebilir. Ancak piskoposlar ve patrikler evlenemezler. 

 Boşanmak serbesttir. Ancak belli şartlara bağlıdır. 

 Hıristiyanlığın sembolü olan haçın yatay ve dikey kolları birbirine eşittir. 

 İbadet her ülkenin diliyle yapılır. 

 Noel’i 6 Ocak’ta kutlarlar. 

 Yedi Hıristiyan sakramentini kabul ederler. 
 
Protestan Mezhebi: 

 Protestan başkaldıran, itiraz eden anlamına gelir. 16. yüzyılda Katolikliğin dinî uygulamalarına tepki olarak ortaya çıkan 
reformist topluluklara Protestan adı verilmiştir. 

 Alman Rahip Martin Luther (1483-1546), tarafından reforme etmiştir. 
 
Not: 

Protestan mezhebinin başlıca özellikleri şunlardır: 
 

 Papanın yanılmazlığı ve otoritesi kabul edilmez. 

 Dini anlama ve yorumlamada kilise yetkilerini değil, kutsal kitabı esas alırlar. 

 Sadece vaftiz ve evharistiya sakramentlerini kabul eder, diğerlerine değer vermezler. 

 Kurtuluşta amelden çok imanı esas alırlar. 

 Din hizmetleri sınıfı bulunmakla beraber ruhbanlığı kabul etmezler. 

 Azizlere ve Meryem’e önem vermezler. 

 Kiliselerinde resim ve heykel bulundurmazlar. 

 Günah çıkarma kabul edilmez. 

 Rahipler evlenebilirler. 

 İbadet ve ayinler her ülkenin diliyle yapılır. 
 

3. II. Vatikan Konsülü  

 Papa XXIII. John önderliğinde 1962 yılında II. Vatikan Konsülü toplanmış ve bu 1965 yılına kadar sürmüştür. 

 II. Vatikan Konsülü’nde günümüz yaşam tarzını kolaylaştırıcı, Katolik karşıtlığını azaltıcı bir dizi karar alınmıştır. 

  
4. Özellikleri  
a. Mesihçilik  

 Mesihçilik, Hıristiyanlığın Yahudilikten almış olduğu bir kavramdır.  

 Yahudiler, Hz. Davut’un soyundan gelecek kurtarıcı bir Mesih’in geleceğine inanıyorlardı.  

 Hıristiyanlar, Yahudilerin beklediği bu Mesih’in Hz. İsa olduğunu iddia ettiler ve onun Mesihliğine inandılar. 

 Hıristiyan inancına göre Mesih olan Hz. İsa, insanları günahlardan kurtarmak için kendini çarmıhta feda etti ve göğe yükseldi.  

 O, kıyamete yakın bir zamanda yeniden gelerek tanrısal krallık denilen idareyi kuracaktır.  

 Hıristiyanlar bu tanrısal krallıkla mutlu bir yaşam süreceklerdir. 
 
b. Kilise ve Sakramentler  
Kilise:  

 Kilise, cemaat anlamlarını taşır. Hıristiyanlığa göre ise Hz. İsa’nın yolunu benimseyenleri temsil eder. 

 Katolikler kiliseyi, İsa’nın mistik bedeni, inananları da onun uzuvları olarak görmektedirler. 

 Protestanlar, cemaatin olduğu yerde kilisenin görevini yerine getirebileceğini ve bir rahibin bulunmasının zorunlu olmadığını 
belirtirler. 

 Ortodokslar ise kiliseyi birinci derecede İsa’nın bedeni, kutsal ruhun mabedi ve Allah’ın cemaati olarak görürler. 
Sakramentler:  

 Ayin, inancın göstergesi için yapılan dinî tören anlamına gelir. 

 Bunlar vaftiz ve evharistiyadır. 

 Vaftiz, insanların asli ve kendi işledikleri günahları siler. Bu anlamda vaftiz yeniden bir doğuştur. 
Kuvvetlendirme (Konfirmasyon):  

 Vaftiz edilen kişinin kutsanmış bir yağla, vücudun çeşitli yerlerinin yağlanmasına denir. 
Evharistiya (Komünyon):  

 Şükretmek anlamındadır. 

 Evharistiya, çarmıha gerilmeden önce İsa’nın havarilerle yediği son akşam yemeğinin hatırasıdır. 

 Hıristiyanlar evharistiyayı bir çeşit kurban olarak görürler. 

 Evharistiya, kilisede pazar günü yapılan bir ayindir. 
Evlilik (Nikâh):  



 Hıristiyanlar için evlilik, Tanrı’nın insanlığa, İsa’nın ise kiliseye ve şakirtlerine olan sevgisini sembolize eder. 

 Bir ayin olan evlilik, iki kişinin, kilisede mukaddes bir bağla bağlanmasıdır. 
 

Ruhbanlık:  

 Hayatını dinî hizmetlere adamayı gönüllü olarak kabul eden kimselere bazı unvanların verilmesi ayinidir. 
Günah İtirafı (Tövbe):  

 Kişinin işlediği günahın kötülüklerinden kurtulmak ve vaftizin etkisini tekrar kazanmak amacıyla yaptığı ayindir. 
Son Yağlama (Hasta Gizemi):  

 Hastalıkta ve özellikle ölüm anında kişiyi rahatlatmak için yapılan bir ayindir. 
 
5. Hıristiyanlığın Diğer Dinlere Bakışı  

 Hıristiyanlık, hiçbir dini geçerli saymamıştır. 

  
6. Kur’an’da Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar  

 Kur’an-ı Kerim’de Hıristiyanlar, birtakım ahlaki davranışları ve Müslümanlara sevgi bakımından en yakın olmaları itibarıyla 
övülmüşlerdir. 

 Ancak Hıristiyanlar, inanç bakımından Yahudilerden daha çok eleştirilmiştir. 

 Bu eleştirilerin başında teslis inancı gelmektedir. 
 

7. Türkiye’de Hıristiyanlık  

 Hıristiyanlık, Filistin’de doğmuş, esas gelişmesini ise Anadolu’da sürdürmüştür.  

 Hıristiyanlığın bugünkü şeklini almasında önemli rolü bulunan Pavlus, Tarsusludur.  

 Pavlus Hıristiyanlığı yaymak için Türkiye’nin birçok yerini dolaşmıştır. 
 
 

D. İslamiyet  
1. İslamiyet  

 İlahî dinlerin sonuncusu İslamiyet’tir.  

 İslamiyet, Hz. Muhammed’e yirmi üç yılda gelen vahiyle tamamlanmıştır.  

 Bugün dünyada bir milyar beş yüz milyon civarında Müslüman yaşamaktadır. 

 İslam, yüce Allah’a teslim olup ona itaat etmek, Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği her şeyi bütün varlığıyla benimsemek ve bunu 
yaşantısında göstermek anlamına gelir. 

  
2. Doğuşu 

 İslam, 7. yüzyılın başında Arabistan’da doğmuş olan evrensel bir dindir. 
3. Özellikleri ve Farklılıkları 

 İslam’da ruhbanlık yoktur. 

 İslam amentüsünde kurtarıcı Mesih inancı yer almaz. 

 İslam dini, bütün insanları doğuştan hür ve günahsız kabul eder. 

 İslam’da peygamberler de dahil hiçbir beşer, olağanüstü ilahî nitelikler taşıyamaz. 

 İslam’ın inanç ilkeleri ve ibadet esasları Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. 

 İslam’ın ibadet anlayışı, kişinin bütün yaşantısını kapsayan bir olgudur. 

 İslam, kadına gerçek hakkını ve değerini vermiştir. 

 İslam’da dünya ahiret dengesi vardır. 

 Dünya, ahiretin tarlasıdır. 

 İslam, diğer dinlerin peygamberlerini ve kutsal kitaplarını tasdik eder. Ancak bunların tahrif edilmiş olduğunu belirtir. 
Peygamberler arasında ayrım yapmaz. 

 İslam’da seçilmişlik ve üstünlük anlayışı yoktur. İnanan herkes, İslam’da eşit haklara ve statüye sahiptir. 

 İslam’da tövbe ve bağışlanma, kul ile Allah arasındaki bir ilişkidir. Günahlarından tövbe etmek isteyen bir kişi, herhangi kişi 
veya kuruma başvurmadan günahlarına tövbe edebilir. 

 İslam, akla ve bilime önem verir. 

 İslam, putperestliğin ve şirkin her türlüsüne karşı çıkar; dinî kişilerin veya varlıkların resim ve heykellerine tapılmasını, bunların 
ibadet yerlerinde bulundurulmasını reddeder. 

 İslam, sahip olduğu bu özellikleri başlangıçtan günümüze kadar korumuştur. 
 

 
 
 
 

IV. HİNT VE DOĞU ASYA DİNLERİ 
A. Hint Dinleri 

 Hint Yarımadası’nda doğmuş ve gelişmiş dinlere Hint Dinleri denir. 
1. Hinduizm 

 Hindular kendi dinlerini, dünyanın yaratılışı aşamasında, insanın burada huzurlu bir hayat yaşayabilmesi için Tanrı tarafından 
önerilen ve tesis edilen yol manasındaki “Sanatana Dharma” (Ebedî Düzen) terimiyle ifade ederler. 

 Hinduizm, günümüzdeki çok tanrılı inançların en renkli temsilcisidir. Köy mabetlerinde bazen sayıları yüzleri bulan putlar 
bulunur. 

 Hinduizm’de varlıkların oluşumu, saf maddeden saf ruha doğru bir süreçle ifade edilir. 

 Hinduizm’in en belirgin özelliklerinden biri kast sistemidir. 

 Kast, aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı sarılan insanların meydana getirdiği birlik anlamına gelir. 

 Hint dinlerinde ahiret inancı; karma, tenasüh (ruh göçü ) ve defalarca dünyaya gelme (reenkarnasyon) inancıyla bağlantılıdır. 



 Hinduizm’de inanç sistemine göre tam olgunluğa ulaşamamış kimseler öldükten sonra başka bir hayat yaşamaya devam 
ederler. 

 Hinduizm’de bulunan karma inancı dünya hayatındaki ilişkileri düzenleyen ahlaki prensiplerdir. 

 Dünya hayatında yapılan ameller, kişinin kaderine tesir eder ve tekrar vücut bulmasında rol oynar.  

 Ölüm, bir korku vasıtası, bir yokluk değil, bir varlıktan diğerine geçiştir.  

 Ruhlar, ölümsüz ve ebedîdir. 

 Yoga ve meditasyon da Hinduizm’de önemli dinî kavramlardandır.  

 Yoga, insanın beden, zihin ve manevi gücünü bir araya getirme egzersizidir. 

 Hintlilerde ortak ibadet sembolü, “om”dur. 

 Om kelimesi, Vedaları okumaya başlamadan, duadan, yemekten ve herhangi bir işe başlamadan önce söylenir. 

 Hindular, ruhun ölmezliğine inandıkları için ölülerini gömmezler. Cesetleri yakarak küllerini kutsal kabul edilen Ganj Nehri’ne 
dökerler. 

 
2. Budizm  

 Budizm, MÖ 6. yüzyılda Hindistan’da Buda tarafından kurulmuş bir dindir. 

 Buda, ulaştığı hayat kanununu ilan ettiğinde verdiği ilk vaazını “kanun tekerleğini döndürmek” şeklinde açıklamıştır. Bu 
sebeple tekerlek, Budizm’in sembolü olmuştur.  

 Buda, iki aşırılık arasında orta yolu telkin etmiştir.  

 İki aşırılık ıstıraplı iken orta yolda, bilgi, kurtuluş ve mutluluk vardır.  

 Bu orta yol, kişiyi nirvanaya ulaştıracaktır.  

 Nirvanaya ulaşmak için kötü huylara sahip benliği, arzu ve ihtirası yok etmek, hikmet olgunluğuna kavuşmak gerekmektedir. 

 Kişi ancak nirvanaya ulaşarak tenasühten kurtulabilir. 

 Istırabın kaynağı olan arzu ve ihtirasların giderilmesinde başvurulan “sekiz dilimli yol” Budizmin temelini oluşturur. 
 
Not:  
SEKİZ DİLİMLİ YOL 

1. Doğru Bilgi Kesin İman 
2. Doğru Amaç 
3. Doğru Düşünce 
4. Doğru Konuşma 
5. Doğru Davranış 
6. Doğru Meslek 
7. Doğru Sürekli Çaba 
8. Doğru/Sürekli Gözetim 
9. Doğru Konsantrasyon 

 

 Buda, vefat ettiği zaman geride ne bir kitap ne de bir vekil bırakmıştır. 

 O, herkesin kendi kendine ışık tutmasını istemişti. 
Not: 
 
Budizm’in dört temel kutsal gerçeği şunlardır: 
 

1. Hayat acı ve ıstıraplarla doludur ve bunlar dünyevi var oluşun temel özelliğidir. 
2. Acı ve sıkıntıların nedeni arzulardır. 
3. Acı ve sıkıntıları sona erdirmek, arzu ve isteklerden vazgeçmeye bağlıdır. 
4. Arzu ve isteklerin üstesinden gelmek ‘‘sekiz dilimli yol’’u izlemekle mümkündür. 

 
3. Sihizm  

 Sihizm, 16. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmış, İslam ve Hinduizm karışımı bir dindir. 

 Millî bir karaktere sahip olan Sihizmin kurucusu Guru Nanak’tır (1469-1539). 

 Ona göre Tanrı; tek, ebedî, görünmez, sözle anlatılmaz, her yerde hazır ve nazırdır. 

 Nanak, bununla birlikte Hint felsefesinden gelen maya ve nirvana tasavvurlarını benimsemiş, tenasüh fikrini kabul etmiş, fakat 
avataralara (tanrının bedenleşmiş görüntüsü) inanmayı reddetmiştir. 

 
Not: 
 
Khalsa ismindeki bu cemaatin temel esasları şunlardır: 

1. Saç ve sakalın kesilmemesi. 
2. Tarak takılması ve sarıkla onların intizamının sağlanması. 
3. Diz altında bağlanan kısa pantolon giyilmesi. 
4. Sağ bilek üzerine çelik bilezik takılması. 
5. Kama taşınması. 

 
4. Caynizm 

 MÖ 6. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkan dinlerden biri de Caynizmdir. 

 Bazı bilginlere göre bir mezhep, bazılarına göre ise bir tarikat olarak görülen Caynizm, millî bir karaktere sahiptir. 

 Misyonerlik amacı gütmeyen Caynizmin hedefi, karmadan kurtulup nirvanaya ulaşmaktır.  

 Bu da Caynizmdeki beş yasağa uymakla gerçekleşebilir.  

 Caynistlere göre bu dine uyanlar ölümsüz ve ebedîdirler. 
 
Caynizmde ahlaki kurallar, ruhban sınıfında olmayanlarda bile oldukça katı olup beş başlıkta toplanır: 
1. Öldürmemek. 



2. Yalan söylememek. 
3. Hiçbir şekilde çalmamak. 
4. Mümkün olduğu kadar cinsî münasebetten kaçınmak. 
5. Asgari derecede mal ile yetinmesini bilmek. 
 
B. Çin ve Japon Dinleri 
1. Konfüçyanizm 

 Çin’in büyük filozoflarından biri olan Konfüçyüs (Kung Fu- Tzu, MÖ 551- 478) Konfüçyanizmin kurucusudur.  

 Konfüçyüs’çülükte sosyal düzen ve sağlam bir toplumun oluşması için aile ve akrabalık bağları da son derece önemlidir. 

 Konfüçyüs’ün ahlak sistemi, cemiyet ve millet içindir.  

 Gayesi ise milleti siyasi bir terbiye ile saadete ulaştırmaktır. 

 Konfüçyüs, insanın rahat bir hayat sürebilmesi için hayatın her safhasında orta yolu tutması, aşırılıktan kaçınması, iyiliğe iyilik, 
kötülüğe karşı da adalet gösterilmesi gerektiğini ifade eder. 

 Adaletin gerçekleşmesi, menfaati önler. 

 Amirlerin riayet etmesi gereken temel esas, yönettiklerinin güvenini ve sevgisini kazanmaktır. 

 Konfüçyanizm, 1912 yılına kadar Çin’in resmî devlet dini olmuştur. 
 
2. Taoizm  

 Taoizmin kurucusu “Lao-Tzu’dur. Lao-Tzu Konfüçyüs ile aynı yüzyılda yaşamıştır. 

 Lao-Tzu, öğretilerinde ahlaki değerler üzerinde de durmuştur. Ona göre insan ancak manevi faziletleriyle insandır. Örnek 
insan; iyi, merhametli, sadık, dürüst ve mütevazı olmalıdır. 

 Lao-Tzu’ya göre insanın kendine hâkimiyeti, nefsini bilmesinden geçer. 
 
3. Şintoizm 

 Şintoizm, diğer dinlere tepki göstermeyen bir dindir.  

 Bir kurucusu da bulunmayan Şintoizm’de tabiat güçlerine ve ruhlara tapınma vardır. 

 Şintoizm’de bilinen anlamda put yoktur.  

 Tanrılara, tapınaklarda onları sembolize eden nesneler vasıtasıyla tapınılır.  

 İbadet, tapınakta veya evde yapılır. 

 Evlilik merasimleri Şinto tapınaklarında rahibin huzurunda yapılır.  

 Cenaze işlerini ise Budist rahipler idare eder. 
 
C. Diğer Dinler  
1. Zerdüştlük  

 Zerdüşt, MÖ 6. asırda ortaya çıkan Zerdüştlük dininin kurucusudur. 

 Zerdüşt, eski İran’a tevhit inancını getirmiştir. 

 Onun getirdiği din, tek tanrı inancına dayanmaktadır. 

 Zerdüştlüğe göre âlemin gayesi yalanın ve kötülüğün hakikat tarafından yok edilmesidir. 

 Zerdüştlüğe göre, insanları, hayvanları, öldürmek büyük günahtır. Zina da yasaktır. 

 Ahura Mazdah, önce manevi bir nur olarak kabul edilirken Zerdüş’ten sonra bu manevi nur, ateş olarak düşünülmüş ve 
böylece ateş kültü olan Mecusilik gelişmiştir. 

 
2. Kabile Dinleri  

 Kabileler, günümüzde genel olarak Afrika, Avustralya, Pasifik Okyanusu, Cava, Brezilya gibi bölgelerde bulunmaktadır. 

 Yüce tanrı ve yaratıcı varlık inancı kabilelerde ortak inançlar arasındadır. 

 “Tabu” haram anlamına gelen bir kelimedir. 

 “Totem” ilkel kabile mensuplarının kendilerine akraba saydıkları hayvan, bitki veya cansız varlıklara verdikleri bir isimdir. 

 “Şaman”, kabilelerde dinî ayin ve törenlerle meşgul olan, büyü yapan, gelecekten haber veren ve çoğu zaman kendinden 
geçerek ruhlar âlemiyle iletişim kurabilen kimselere verilen bir isimdir. 

 “Büyü” tabiatüstü güçlerle bağ kurarak belirli bir gayeye ulaşmak veya bir durumu gerçekleştirebilmek için kendilerinde gizli 
güçler olduğu kabul edilen kişiler tarafından uygulanan bir işlemdir. 

 “Efsane” ve “mit” kelimeleri Yunanca “mitos”tan (hikâye, masal) dilimize geçmiştir. Bunlarla, tanrı, kahraman ve kâinatın 
oluşumu ile ilgili hikâyeler anlatılır. 

 “Ayin” bir dinin pratiği ve uygulanması ile ilgili kurallar ve törenler bütünüdür. 
 
3. Eski Türk İnançları  

 İslam öncesi Türklerin geleneksel dinlerinde Gök Tanrı inancı hâkim unsurdur. 

 Bu inanca “Şamanizm” deniliyordu. 

 Tanrının her şeye gücü yeter ve o, sadece iyilikten hoşlanır. 

 Eski Türklerde, dinî ayin ve kurban merasimlerini yöneten, ruhlarla insanlar arasında aracılık yapan, din adamlarına “kam” 
denir. 

 Eski Türkler, hastalık gibi ölümü de kötü ruhların bir eseri sayarlardı. 
 
V. DİNLERDE İNANÇ 
A. Tanrı İnancı  
1. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’te Tanrı İnancı  

 Yahudilik, tek tanrı inancına önem verir. Tanrı’nın Elohim ve Yahve şeklinde iki tane ismi vardır. 

 Hıristiyanlar tek tanrıya inandıklarını söylemekle birlikte Hz. İsa ve kutsal ruhun da tanrı olduğunu kabul ederler. 

 İslamiyet, tanrı inancı konusunda tek tanrıya inanmaya büyük önem vermiş ve bu inancı tevhit olarak isimlendirmiştir. 
 
2. Hint ve Doğu Asya Dinlerinde Tanrı İnancı 

 Hinduizm’in tanrı tasavvuru açık ve net değildir. 



 Budizm, tanrı konusuna ilgisiz kalmıştır. 

 Taoizm’de evren ilahlarla doludur. 

 Şintoistlere göre dünya, birbiri üzerinde duran üç tabakadan oluşur. Bunlar gök, yer ve yer altıdır. Her üçünde de tanrılar 
oturur. 

 
B. Peygamber veya Din Kurucusu İnancı 

 Beşerî dinler, kurucusu sayılan kişilerin görüşleriyle şekillenmiştir. 
1. Hz. Musa 

 Hz. Musa, Yahudilere göre en büyük peygamberdir.  
2. Hz. İsa 

 Hıristiyanlara göre Hz. İsa, doğumu ve hayatındaki olağanüstü bazı durumlardan dolayı diğer insanlardan farklıdır. O, Allah’ın 
oğlu konumunda bir tanrıdır. O, bir peygamber değildir. 

3. Hz. Muhammed 

 Allah’ın gönderdiği son peygamberdir.  
4. Buda, Nanak, Parsva, Mahvira 

 Budizm’in kurucusu olan Buda, MÖ (563-483) tarihleri arasında bugün Kuzey Hindistan’la 

 Nepal sınırları arasında bulunan bir bölgede yaşamıştır. 

 Nanak da Buda ve Mahavira gibi Hint Kıtası’nda yaşamış bir din kurucusudur. Nanak, 1469’da Pakistan sınırları içerisinde 
bulunan Lahor yakınlarındaki Talvandi köyünde doğdu. 

 Buda ile aynı asırda yaşayan Mahavira, Caynizmin kurucusu kabul edilir. 

 Parsva’nın dinî kurallarına bağlı olarak yaşamakla birlikte Buda’nın öğretilerini yenileyip geliştirmiştir. 
5. Konfüçyüs, Lao-Tzu, Zerdüşt 

 Konfüçyüs, Konfüçyanizmin kurucusu olup MÖ 551’de, Çin’de Lu eyaletinin Tsou şehrinde dünyaya geldi. 

 Çin filozoflarından biri olan Lao-Tzu, MÖ 604’te Honan eyaletine bağlı küçük bir köyde doğmuştur. 

 Zerdüşt, MÖ 6. yüzyılda ortaya çıkan Zerdüştlük dininin peygamberi kabul edilmektedir. 
C. Ahiret İnancı  

 Yapılan araştırmalar sonucunda hemen hemen bütün kültür ve dinlerde ahiret inancının bulunduğu ortaya çıkmıştır. 
1. Hesap  

 İslamiyet’e göre Allah, insanların yaptıkları her şeyden haberdardır ve kıyamet koptuktan sonra onları hesaba çekecektir. 

 Tevrat’da net bir bilgi bulunmadığı için bazı Yahudi mezhepleri ahirete inanmamaktadır. 

 Hıristiyanlıkta Hz. İsa’nın insanları hesaba çekmesiyle ilgilidir. Onların inancına göre oğul İsa’yı sağına oturtan baba, kıyamet 
gününde insanları hesaba çekmek üzere yetkisini ona verecektir. 

 Hesaba çekilme anlayışı Hinduizm ve Budizm’de de bulunmaktadır. 

 Zerdüştlüğe göre ise kıyamet koptuktan sonra haşir başlayacak ve insanlar dünyadaki bedenleriyle dirileceklerdir. 
2. Ceza ve Mükâfat  

 İslam’a göre insanlar dünyada işledikleri ameller doğrultusunda ahiret âleminde hesaba çekilecektir. 

 Yahudi din adamlarına göre ahirete inanmayan kâfir olur ve ebedî cehennemde kalır. 

 Hıristiyanların ahiret anlayışına göre kişi, dünyadaki amellerinin karşılığını ölür ölmez görmeye başlar. 

 Hinduizm ve Budizmde ceza kötü fiil işleyenler öldüklerinde 

 kötü varlıkların bedenlerinde varlıklarını sürdürürken (reenkarnasyon) iyi fiil işleyenler güzel bedenlerde varlıklarını 
sürdürürler ve bu durum nirvanaya ulaşıncaya kadar sürer. 

 Zerdüştlüğün mükâfat ve ceza anlayışı ilahî dinlere yakındır. 
 

3. Ahiret İnancının Yaptırım Gücü 

 Dinlerin çoğunda ahiret âlemi sonsuzluğu ifade eder. İnsanların bu sonsuz hayatta mutlu veya mutsuz olması, dünya 
hayatındaki eylemlerle ilişkilendirilir. 

D. Mehdi-Mesih İnancı  

 Mehdi ve Mesih kavramları, ahir zamanda ortaya çıkıp insanları içinde bulundukları olumsuz durumlardan kurtaracak veya 
bozulmuş olan dinleri düzeltecek kurtarıcılar için kullanılan kavramlardır. Mehdi ve Mesih tasavvuru hemen hemen tüm 
dinlerde bulunmaktadır. 

E. Kutsal Kitap İnancı  
1. Dinlerde Kutsal Kitaplar ve Kaynakları  

 Yahudiliğin kutsal kitapları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısma ayrılır.  

 Yazılı kutsal kitaplar, Türkçede Ahdi Atik olarak bilinen Tanah’tır.  

 Yahudi hahamlarının nesilden nesile aktardıkları sözlü rivayetlerin bütününe Talmut denir. 

 Talmut iki kitabın teşekkülünden meydana gelmiştir. Bunlar Mişna ve Mişna’nın yorumu olan Gemera’dır. 

 Hıristiyanların kutsal kitabı, Ahdi Atik ve Yeni Ahit’ten oluşur.  

 Bu iki kitap Kitab-ı Mukaddes diye de anılır.  

 Ahdi Atik, Yahudilerin kutsal kitabı olan Tanah’tır. Hıristiyanlar Tanah’ı kutsal kitap olarak kabul ederler. Fakat Yeni Ahit’le 
birlikte onun hükmünün nesholduğu görüşünü benimserler. 

 Hinduizm’de çok sayıda ve hacimli, dili Sankristçe olan kutsal metinler vardır. 

 Budizmin kutsal metinleri Pali dilinde yazılmış Tripitaka (Üç Sepet)’dır. 

 Caynizmin kutsal metinleri, Agama veya Siddhanta 

 Sihizmin kutsal kitabı “Adi-Grant” tır. 

 Zerdüştlüğün kutsal kitabı Avesta’dır. 

 Konfüçyüsçülüğün kutsal metinleri, beş klasik ve dört kitaptan oluşur. 

 Taoizm’in kutsal kitabı, “TaoTe-King” (Doğru Yol Kitabı) 

 Şintoizm’de vekayiname türünde iki kitap bulunmaktadır. 

  
2. Kutsal Kitapların Dinlerdeki Yeri ve Otoritesi  

 Kutsal kitapların dinlerdeki yeri ve otoritesi, her dinde aynı değildir. Bazı dinlerde kutsal kitaplar, ibadet ve ayinlerde dua 
kitabı olarak kullanılır. 



 Yahudi geleneğine göre yazılı kutsal kitap Tanah’ı okuyup yorumlamak herkesin işi değildir. Bu, özel tefsircilerin işidir. 

 Kitab-ı Mukaddes’in Hıristiyanlıktaki yeri ve önemi Hıristiyan mezheplerine göre farklılık gösterir. 

 İslam dininde Kur’an-ı Kerim temel kaynaktır. 
 
 

Not: 
 
DİNLER KUTSAL KİTAPLARI KAYNAKLARI 

 

 YAHUDİLİK Tevrat Aslı itibarı ile vahye dayanır. 

 HRİSTİYANLIK İnciller Aslı itibarı ile vahye dayanır. 

 İSLAM Kur’an-ı Kerim Vahye dayanır ve ilk şekli ile muhafaza edilmiştir. 

 HİNDUİZM Vedalar, Upanişatlar ve Bhagavat Gita Kutsal kitapların kaynakları Şruti (Vahiy) ve Smriti (Gelenek) olmak üzere iki 
ana gruba ayrılır. 

 BUDİZM Tripitaka (üç sepet) Gautama Buda’nın fikirlerini esas alır. 

 SİHİZM Adi-Grant Kabir, Ekber, Nanak’ın görüşlerine dayanır. 

 CAYNİZM “Agama” ve “Siddhanta” (Ganipidaka) Mahavira’nın vaazlarına dayanır. 

 KONFÜÇYANİZM “Beş klasik” (Wou-King)- “Dört Kitap” (Se chou) Konfüçyüs’ün fikirlerini esas alır. 

 TAOİZM Tao Te King Lao-Tzu’nun öğretilerine dayanır. 

 ŞİNTOİZM Kojiki ve Nihongi isminde tarihî metinler Kojiki imparatorun emri ile yazılmıştır. Nihongi ise bu kitabın yorumudur. 

 ZERDÜŞTLÜK Gatalar-Avesta Zerdüşt’ün fikirlerine dayanır. 
VI. DİNLERDE İBADETLER  
A. Dinlerde İbadet  

 Bugün yeryüzünde yaşayan pek çok din bulunmaktadır. Bu dinlerdeki ibadetler, şekil bakımından farklı olsa da nitelik, amaç ve 
anlam bakımından birbirine yakındır. 

1. Dua ve Namaz  

 Dua, kul ile kutsal varlık arasında bir diyalog anlamı taşır. 

 İslam’a göre dua, doğrudan Allah’a yapılır ve araya herhangi bir aracı konulmaz. 

 Yahudilikte sinagogda yapılan ibadetler duadan ibarettir.  

 Hıristiyanlıkta ise dua, İsa merkezli olmak üzere Tanrı (Peder) ve kutsal ruhu anmakla yapılır. 

 Kur’an-ı Kerim, Allah’ın diğer peygamberlere ve onların ümmetlerine namazı emrettiğini birçok ayette haber vermiştir. 

 İsrailoğullarına namaz emredilmiştir. 

 Hıristiyanlıkta günlük dua ve ibadetler genelde kilisede ve papazın yönetiminde yapılır. 

 Hinduizm’de ibadet tanrıların heykellerinin önünde yapılır. 

 Budizmde de ibadet, bu dinin kurucusu Buda’nın heykellerine tapınma şeklinde gerçekleştirilir. 

 Caynistlerin de ibadetlerinde her şey rahip ve rahibelere bağlıdır. 

 Konfüçyanizmde ibadet, Konfüçyüs’ün Tien diye adlandırdığı yüce tanrı ve diğer ruhanilere tapınmak, onlara dua etmek ve 
kurban sunmaktan ibarettir. 

 Taoizm’de ibadetler yüce tanrı kabul edilen Shang-Ti’ye yapılır. 

 Zerdüştlükte ibadet tek tanrıya yapılır. 
 
2. Oruç  

 Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimize göre oruç, bütün milletlere farz kılınmış bir ibadettir. 

 Hıristiyanlıkta oruç anlayışı farklıdır. Genelde, Paskalya Bayramı’ndan önceki kırk günlük Lent Dönemi oruç zamanı olarak 
kabul edilmektedir. 

 Eski Ahit’te “Canlarınıza cefa edeceksiniz.” emrine göre oruç nefsi alçaltma vasıtası olarak kabul edilir. Yahudilerin farklı amaç 
ve niyetlerle tuttukları oruçlar vardır. 

 Hinduizm ve Budizm gibi dinlerde de bazı yiyecek ve içeceklerden uzak durma ve perhiz niteliğinde oruç uygulamaları 
bulunmaktadır. 

 Sih dininde oruç, yoga ve keffaret gibi ibadetler yoktur. Onlara göre Tanrı’nın adını anmak ve düşünmek yeterlidir. 

 Zerdüştlerde bilinen şekilde bir oruç ibadeti yoktur. 
 
3. Hac  
a. Hac Merkezleri  

 İslam’ın hac merkezi Mekke’dir. 
Not: 
 

Yahudilikteki hac mekânlarını üç grupta toplamak mümkündür.  
1- Kudüs ve çevresinde oluşmuş, tarihî özelliğe sahip ve Kitab-ı Mukaddes’in tarihi içinde ortaya çıkan Ağlama Duvarı gibi 

mekânlar. 
2- Genelde Celile’de bulunan, Talmut ve Kabala’da adı geçen bilgelerin mezarları. 
3- Diaspora (Filistin dışında Yahudilerin yaşadıkları merkezler.) 

 

 İlk Hıristiyanlar Yahudilikte olduğu gibi Kudüs’teki mabedi ziyaret ediyorlardı. 

 Daha sonraki dönemlerde Beytlehem’deki Hz. İsa’nın doğduğu mağara ve çarmıha gerildiği Golgota mevkii ziyaret yeri hâline 
gelmiştir. 

 Hinduizm’de de hac yerleri Benares ve Ganj Nehri’dir. 

 Budizm’de hac ziyareti, Buda’ya ait mekânlarla ondan kalanların bulunduğu yerlere yapılır. 
 
b. Hac Yapma Şekilleri  

 İslam’da hac ibadeti, Kurban Bayramı günlerinde Kâbe’yi tavaf etmek, Arafat’ta vakfe yapmak ve Kâbe civarındaki kutsal 
yerleri ziyaret ederek yapılır. 



 Günümüzde Yahudiler Ağlama Duvarı veya Süleyman Mabedi’nin batı duvarı dışındaki ziyaret merkezlerinde azizlere yalvarılıp 
onların şefaatçi olmaları istenir. 

 Hıristiyanlıkta bir kimsenin hac yapması için hayatında herhangi bir muayyen zaman yoktur. Ancak Kudüs’e gidiş genellikle geç 
yaşlarda gerçekleşmektedir. Kudüs’e varan kişi, artık hayatında önemli bir işi yerine getirdiğini hisseder. 

 Hinduizm’de hac Benares’i ziyaret etmek ve Ganj Nehri’nde yıkanmak, ölümden sonra yeniden dünyaya gelişte daha mutlu 
olma ümidini vermektedir. Yıkandıktan sonra hac görevini ifa etme yanında kutsal mekânın çevresinde dönmek de (tavaf) 
haccın unsurlarından biridir. 

 Taoizm ve Konfüçyanizmde inananlar ise sonbaharda gerçekleştirilen hac sırasında kırmızı veya sarı renkli elbiseler giyen hacı 
adayları buhur çubukları ve kâselerini taşıyarak on beş kişilik gruplar hâlinde sessizce meditasyon yaparlar. 

 
4. Sadaka  

 İslam dini ayet ve hadislerde sadaka vermeyi teşvik etmiştir. 

 Yahudilikte ilk dönemlerde sadakalar düzenli bir şekilde Beytü’l-Makdis’in zekât sandığına ödenirdi. 

 Hıristiyanlıkta günümüzde uygulama oruç günlerinde yemeklerini başkalarıyla paylaşmak şeklinde yerine getirilmektedir. 
 
5. Kurban 

 İslam’a göre kurban, ibadet maksadıyla belli vakitte uygun şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla 
kesilen hayvanı ifade eder. 

 Yahudilikte kurban, Tanrı’ya bağlılığın bir işareti olarak ve onun lütuf ve affını elde etmek niyetiyle bazı hayvanların veya 
yiyeceklerin bir mezbaha üzerinde tamamen ya da kısmen yakılarak yok edilmesinden ibarettir. 

 Hıristiyan anlayışında İsa’nın kendisi ilk ve son kurban olarak Ahd-i Atik’in kurban sistemini iptal etmiştir. Dolayısıyla kurban 
kesmeye gerek kalmamıştır. 

 Eski İranlılar, tanrılara kurbanlar, çeşitli bitkiler ve haoma içkisi sunmuşlardır. 

 Eski Çin dinlerinde tanrılara ve ölen ataların ruhlarına onları memnun etmek ve ilâhî lutuflar elde etmek amacıyla evcil olan 
veya olmayan hayvanlar kurban edilir. 

 Hinduizm’de kurban, insanları kurtuluşa götüren yollardan biridir. 

 Budizm ve Caynizmde “Ahimsa” (Hiçbir canlıyı öldürmemek.) prensibi ve tenasüh inancı gereği canlılar kurban edilmemektedir. 

  
6. Kutsal Günler, Geceler ve Bayramlar  

 Kutsal gün ve gecelerin en açık örnekleri İslam’da görülür. Cuma günü, Regaip, Mevlit, Miraç, Berat kandilleri ve Kadir Gecesi 
bunların başında gelir. 

 Yahudilikte en önemli kutsal günler, Roş- Haşana ve Yom Kippur günleridir. Roş-Haşana, 

 Yahudi takvimine göre dinî yılbaşıdır. Bir yıllık kader bu yılbaşında belirlenir. Eylül-ekim aylarında başlar, iki gün kutlanır. Yom 
Kippur ise Roş-Haşana’nın ikinci gününden itibaren on gün süren kefaret günleridir. Roş-Haşana da belirlenen bir yıllık kader, 
bu günde mühürlenerek tamamlanır. Cumartesi de Yahudilerce kutsaldır. Sinagogta haftalık ibadet yapılır. 

 Hinduizm’de kutlanan pek çok bayram vardır. 

 Budizmde de birçok bayram ve festival vardır. 
 
 
B. Dinlerde İbadet Yerleri 

 Kur’an-ı Kerim’e göre yeryüzündeki ilk ibadet yeri, Mekke’deki Kâbe’dir. 

 Hint mabetleri birer ziyaret (hac), günahlardan arınma ve dinî temizlik yeridir. 

 Yahudilikte en kutsal yer, Süleyman Mabedi’nin inşa edildiği Kudüs’tür. 

 Sinagogun, camilerde olduğu gibi, bir kutsallığı vardır. 

 Hıristiyanlığın başlıca ibadet yeri kilisedir. 

 Budizm’de ibadet mekânı viharadır. 
 
 
 
VII. DİNLERDE AHLAK İLKELER 
A. Doğruluk; insanın özünde, sözünde ve davranışlarında tutarlı olmasıdır. 

 İslam ve Hıristiyanlıkta olduğu gibi doğruluk, Yahudiliğin de önem verdiği bir değerdir. 

 Budizm ve Hinduizm’de de doğruluk ahlaki erdemlerden sayılmıştır. 

 Konfüçyanizmde ise doğruluk insanın mükemmel erdemlerinden birisidir. 
 
B. Temizlik bütün dinlerin ortak ahlaki ilkelerinden biridir.  

 Hıristiyanlıkta maddi temizlikten çok manevi temizliğe vurgu yapılmıştır. 

 Yahudilikte temizlik hem maddi hem de manevi yönüyle ele alınmakla birlikte maddi temizlik öne çıkar. 

 Budizm ve Hinduizm’de de dış temizlikten çok iç temizliğe önem verilmiştir. 
 
C. İyilik ve Yardımseverlik, tüm dinlerin ortak özelliklerindendir.  

 İslam dini iyiliği ve yardımseverliği güzel ahlaklı Müslüman olmanın bir gereği olarak görmüştür. 

 Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat’ta her Yahudi’nin imkânları ölçüsünde iyilik yapması gerektiği ifade edilir. 

 Hıristiyanlıkta iyilik ve yardımseverlik ebedi mutluluğa ulaşmanın yollarından biri olarak kabul edilmiştir. 

 Budizm ve Hinduizm gibi Doğu dinlerinde de iyilik ve yardımseverlik emredilmiş ve mutluluğa ulaşmanın yolu kabul edilmiştir. 
D. Büyüklere Saygı 

 İslam dini büyüklere saygılı olmayı ahlaki bir görev sayar ve anne babaya iyi davranmayı emreder. 

 Büyüklere saygılı olmak Yahudilikte önemli bir ahlak kuralıdır. 

 Hıristiyanların kutsal kitabı olan İncil’de büyüklere saygı göstermek ve anne babaya iyi davranmak çok önemlidir. 

 Konfüçyanizmde büyüklere iyi davranmak ve saygılı olmak, ailesine hizmet etmek kişinin bilge olduğunun işaretlerindendir. 

 Budizm ve Hinduizm gibi dinlerde de büyüklere karşı iyi davranmak ahlaki erdemlerden sayılmıştır. 
E. Başkalarına Zarar Vermemek 



 İslam, Yahudilik, Hıristiyanlık, Budizm, Hinduizm ve Konfüçyanizm gibi dinlerin hepsi insanlara ve diğer canlılara zarar verecek 
her türlü davranışı doğru bulmamıştır. 

 Budist inanışına göre tüm canlılar birbirinin akrabası sayıldığı için herhangi bir canlıyı incitmek doğru değildir. 
F. Öldürmemek  

 Tüm dinlerin yasaklamış olduğu kötü davranışların başında bir insanın canına kıymak gelir. 

 Hıristiyanlığa göre sonsuz hayata kavuşmanın ve mutlu olmanın şartlarından biri de öldürmemektir. 

 Cinayet işlemek Yahudilikte büyük günahlardan biri sayılmıştır. 

  
G. Hırsızlık Yapmamak  

 Dinlerin ortak ahlaki ilkelerinden biri de hırsızlık yapmamaktır. 

 İslam dini hırsızlık yapmayı büyük günahlardan saymıştır. 

 Hırsızlık yapmamak bir Hıristiyan’ın ebedi mutluluğa ulaşması için uyması gereken Tanrı buyruklarındandır. 

 Yahudilikte de hırsızlık yapmak yasaklanmıştır. Yahudilikteki On Emir’den biri de çalmamaktır. 

 Hinduizm ve Budizm’de de hırsızlık yapmak yasaklanmıştır. 
 
H. Zina Yapmamak  

 İslam dini zinayı büyük günahlardan biri olarak kabul etmiştir. 

 Yahudiliğe göre zina yapmak kötü ve yasak davranışlardandır. 

 Hıristiyanlığa göre de zina yapmak büyük bir günahtır. 

 Hint dinlerinde de zina yasaklanmıştır. 
 
I. Yalancı Şahitlik Yapmamak  

 İslam dini yalan söylemeyi ve yalancı şahitlik yapmayı yasaklamış ve büyük günahlardan saymıştır. 

 Yalancı şahitlik yapmak Yahudilikte de yasaklanmıştır. 

 Hıristiyanlıkta da yalancı şahitlik yapmak yasaklanmıştır. 

 Hint dinlerinde de yalancı şahitlik yapmak yasaklanmıştır. 
 
 
VIII. DİNÎ ÇOĞULCULUK, DİYALOG VE MİSYONERLİK 
A. Dinî Çoğulculuk 

 Dinî çoğulculuk (plüralizm), farklı dinlere mensup insanların birbirlerinin haklarına saygı göstererek bir arada barış içinde 
yaşamalarına denir. 

B. Türkiye’deki Dinî Gruplar  

 Ülkemizde Müslümanların yanı sıra Yahudiler ve Hıristiyanlar gibi dinî gruplar yer almaktadırlar. 
 
C. Dinler Arası Diyalog  

 Dinler arası diyalog ise farklı dinlere mensup insanların, inanç ve fikirlerini zorla birbirlerine kabul ettirmeden fikir alışverişinde 
bulunabilmesi, yaşanan sorunlar üzerinde konuşabilmesi ve iş birliği yapabilmesidir. 

 
D. Misyonerlik  

 Misyonerlik her ne kadar dinlerin yayılma faaliyeti için kullanılsa da daha çok Hıristiyan yayılmacılığını ifade etmektedir. Bu 
kelime ilk defa Hıristiyanlar tarafından bu anlamda kullanılmıştır. 

 İlk misyonerlik teşkilatı 1646 yılında İngiltere’de kurulmuştur.  

 Bununla birlikte Yahova Şahitleri, Bahaî, Budist ve Hindular gibi dinî gruplar da misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. 

 Her din, mesajlarının diğer insanlara iletilmesini hedefler. Bu anlamda Müslüman, Hıristiyan, 

 Budist ve Hinduların kendi dinlerini başkalarına duyurmaları temel insan haklarındandır. Ancak misyonerlik, dini duyurma 
faaliyetlerinden farklıdır. Misyonerler hileli yollarla insanların sosyal ve ekonomik zaaflarını suiistimal ederek muhataplarını 
din değiştirmeye zorlar. Aynı şekilde karşı tarafın inancını çarpıtarak onları kötü göstermek gibi davranışlar dini yayma hakkını 
kötüye kullanmaktır. 

 
1. Türkiye’de Misyoner Gruplar  

 Bugün dünyanın büyük dinlerinden biri olan Hıristiyanlığın Türkiye’ye özel bir ilgisi bulunmaktadır. Hıristiyan misyonerlerine 
göre Türkiye, Hıristiyanlığın beşiğidir. Çünkü bugünkü Hıristiyanlığın kurucusu olan Pavlus, Tarsusludur. Ayrıca Pavlus’un dinini 
yaymak için gezdiği pek çok yer Anadolu’dadır. Bu nedenle misyonerler, Türkiye’yi Hıristiyanlaştırmak için 19. yüzyıldan bu 
yana misyonerlik faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

 
a. Hıristiyan Gruplar 
 
TÜRKİYE’DE MİSYONERLİK FAALİYETİ YÜRÜTEN HRİSTİYAN GRUPLAR 
Baptistler 

 17. asırda Hollanda’da doğan Hristiyan bir gruptur. Diğer Hristiyan mezheplerinden farklı olarak vaftizi sadece yetişkinlere 
uygularlar. Onlara göre vaftiz, kişinin kendi iradesiyle İsa Mesih’e iman etmesinin kesin bir sembolüdür. 

Adventistler 

 1831 yılında Amerika’da kurulan Protestan ve Mesihçi bir harekettir. Adventistler, ruhun ölümsüzlüğüne inanırlar, öldükten 
sonra sadece doğruların dirileceğini kabul ederler. Et yemez, kahve, çay, sigara ve içki içmezler. Bu mezhep İsa Mesih’in tekrar 
dünyaya geleceği inancı üzerine kurulmuştur. 

Mesih İnanlıları 

 Evanjelik Hristiyanlar olarak bilinen bu grup Türkiye’de kendisini Mesih İnanlıları veya Müjdeciler (İncilciler) olarak tanıtır. 18. 
yüzyılda İngiltere’de kurulan Evanjelik Hristiyanlık, Kitab-ı Mukaddes’i dinde tek otorite olarak kabul eder. 1846’da kurulan 
Evangelical Alliance (Evanjelikal Alayns) adlı uluslararası örgütün şemsiyesi altında pek çok Mesihçi Protestan grup misyonerlik 
faaliyeti yürütmektedir. 

 



Not: 
 
Misyonerlerin kullandıkları yöntemlerin bazıları: 

1. Kilise evleri açmak 
2. Sıkıntılı insanlara yardım etmek 
3. Konuşmalarında sevgiyi öne çıkarmak 
4. Sağlık ve eğitim hizmetlerini ücretsiz sunmak 
5. Özel okullar aracılığıyla eğitim vermek 
6. Kimsesiz ve yoksullara yardım etmek 
7. Araştırma  enstitüleri kurmak 
8. Gençleri din ve kültürlerinden uzaklaştırmak 
9. Dil kursları açmak 
10. Yurt dışı eğitim turları düzenlemek 

 
b. Yahova Şahitleri  

 Yahova Şahitlerinin kurucusu Charles Taze Russell (Çarls Teyz Rassıl) (1852-1916)’dır. 

 Yahova Şahitleri; hükümet, devlet, ülke, sınır, askerlik, bayrak, milli marş ve savaş gibi kavramlara karşıdır. Bu fiilleri yapanlar, 
Tanrı Yahova krallığına karşı günah işlemiş olurlar. Kan ve organ naklini kabul etmezler. 

 
Not: 
 
Yahova Şahitlerinin Bazı İnançları 
 

1. Yahova Şahitleri, dinler arası diyaloğa katılmamalıdır. 
2. İnsan, Âdem’in günahı yüzünden ölmektedir. 
3. Tanrı bugünkü ortamı Armagedon Savaşı’yla ortadan kaldıracaktır. 
4. İnsanlık sona yaklaşmıştır. 
5. Cemaatin temeli Mesih İsa’dır. 
6. Mesih’in yönetimindeki krallık yeryüzüne barış ve adalet getirecektir. 
7. İnsan evrim sonucu oluşmamış, yaratılmıştır. 
8. Kurtuluşa götüren tek yol vardır. O da Yahova Şahitleridir. 
9. Şeytan dünyanın görünmez yöneticisidir. 

 
E. Laiklik 

 Laiklik, devlet ile din işlerinin birbirinden ayrı olması; devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi 
bakımından tarafsız olması demektir. 

 Laikliği tehdit eden iç faktörlerden biri, aşırı dinî yorumları benimseyerek onları başkalarına empoze etmeye çalışan 
gruplardır. 

 Laikliği tehdit eden bir diğer faktör ise ülkemizde yürütülen misyonerlik faaliyetleridir. 
 


