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3 Kutsal Kitap'ta Aradıklarınızı 
Nasıl Bulabilirsiniz? 

Anneannemin mutfağında kimse 
bir şey bulamazdı. Un, üzerinde 
“şeker” yazan kavanozdaydı ve çay 
üzerinde “tuz” yazan kavanozday-
dı. Ancak anneannem, mutfağını 
kullanan tek kişi kendisi olduğu için 
bunun bir önemi yoktu. 

Ama sokağın karşı tarafında farklı 
bir mutfak vardı. Her şey düzenli 
bir şekilde etiketlenmişti, çünkü 
evin hanımı mutfağı kullanan tek 
kişi değildi. Kocası kendi kahvaltı-
sını hazırlamayı sever ve kızları da 
sık sık sırayla yemek pişirirlerdi. 
Yemek saatleri düzenli olmalıydı. 
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Kutsal Kitap da, aradığımızı bula-
bileceğimiz şekilde düzenlenmiştir. 
Kutsal Kitapımızın yayıncıları bunu 
biliyorlardı. Hangi çeviri olursa 
olsun, bölümler ve ayet numaraları 
aynıdır, öyleki kimse istediği şeyi 
ararken “kaybolmasın.” 

Ayrıca belirli Kutsal Kitap ayetlerini 
bulmamıza yardımcı olan kitaplar 
vardır. Bu derste Kutsal Kitap re-
feranslarını nasıl bulup yazabile-
ceğimizi ve istediğimiz konu ve 
ayetleri bulmamıza yardımcı olan 
kaynak kitapları nasıl kullanabile-
ceğimizi öğreneceğiz. 
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Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

• Kutsal Kitap Referansları 

• İlişkişi Ayetler Referansları  

• ABC Dizini 

KUTSAL KİTAP REFERANSLARI 

Bunların Söylenmesi ve Yazılması 

Okumamızda bize yardımcı olmak 
için, Kutsal Kitap’ın her kitabı 
bölümlere ayrılmıştır. Her bölüm de 
sol tarafta üzerinde numaralar olan 
daha küçük bölümlere ayrılmıştır. 
Bunlara ayetler ya da Kutsal Kitap 
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metinleri denir. Herhangi bir Kutsal 
Kitap metninden söz ederken önce 
hangi kitapta olduğunu, sonra bö-
lüm numarasını ve sonra da ayetin 
numarasını söyleriz. Bunların hep-
sine birden Kutsal Kitap referansı 
diyoruz. 

Kutsal Kitap’ın ilk kitabı olan Yara-
tılış kitabına bakalım. Kullandığınız 
çeviride bir giriş bölümü varsa onu 
atlayıp ilk bölümün başındaki bü-
yük bir sayısını arayın. Bölümün 
başında küçük bir bulunan ilk ayeti, 
“Başlangıçta....” diye başlar. Bu 
metinden söz etmek için, “Yaratılış, 
bir, bir” deriz. Ayetleri işaretleyen 
küçük sayıların bölüm boyunca de-
vam ettiğini göreceksiniz. 
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Şimdi ikinci büyük sayıyı, yani 2’yi 
arayın. Bu, ikinci bölümün başlan-
gıcıdır. ikinci bölüm şöyle başlar, 
“Gök ve yer bütün öğeleriyle ta-
mamlandı.” Bu metinden söz etmek 
için, “Yaratılış iki, bir” deriz, ikinci 
bölümde 25 ayet bulunur. 

Şimdi Yaratılış beş, bire atlayın. 
“Adem soyunun öyküsü” diye 
başlar. Bir Kutsal Kitap referansı 
verdiğimizde, bölüm ve ayet söz-
cüklerini söylememiz gerekmez–
sadece bunların sayılarını söyleriz. 

Peki, Yaratılış 5:1-5 nedir? Büyük 
bir olasılıkla doğru söylediniz: 
“Yaratılış beş, birden beşin sonuna 
kadar.” Birbiri ardından gelen ayet 
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ve bölümleri birbirlerinden bir tire 
ayırır. Aynı bölümdeki birkaç ayet-
ten söz ediyorsak, ama ayetler bir-
biri ardından gelmiyorsa, bunları şu 
şekilde yazarız: Yeşu 1:5, 8, 10. Ve 
şöyle okuruz: “Yeşu bir, beş, sekiz 
ve on.” 

Eğer metinler bir kitabın değişik 
bölümlerindeyseler, bölüm refe-
ranslarını noktalı virgülle ayırırız. 
Matta 1:21; 2:1-6, bölüm bir, ayet 
yirmi bir ve bölüm iki, birden altının 
sonuna kadar olan ayetlerden söz 
eder. 

1 ve 2’nci Krallar gibi bazı kitaplar, 
aynı ismi taşırlar ve birbirleri ar-
dından gelirler. Yuhanna’nın yazarı 
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da yine kendi ismini taşıyan üç 
mektup yazmıştır: 1.Yuhanna, 
2.Yuhanna ve 3.Yuhanna. Bu ki-
taplardan birinden bir referans (Bi-
rinci Yuhanna, bölüm bir, ayet do-
kuz) şöyle yazılır: 1.Yuhanna 1:9. 

Referansları Bulmak 

Kutsal Kitap'ınızın başında, Kutsal 
Kitap’ın her kitabını listeleyen ve 
başladığı sayfanın numarasını bil-
diren bir sayfa vardır. Önceleri 
Kutsal Kitap’ta belirli bir parçayı 
ararken bu indeksi kullanmanız 
gerekebilir. 

Ancak Kutsal Kitap referanslarını 
bulmanın en iyi yolu, Kutsal Kitap’ 
ın kitaplarını sırasıyla ezberlemek-
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tir. Çocuklar bunları çok kolay öğ-
renirler ve büyükler de öğrenebil-
irler. İsimleri tekrarlayıp onları 
yanınızda taşıyacağınız kartların 
üzerine yazın ve çok geçmeden on-
ları öğrenmiş olursunuz. Bu şekilde 
her gün beş, altı isim öğrenebilirsi-
niz. Kutsal Kitap’ın herhangi bir 
kısmını çok rahat bir şekilde bul-
mak sizin için büyük bir kolaylık 
olacaktır. 

ÇALIŞMA REFERANSLARI 

Bazı Kutsal Kitap'ların ortasında, 
sayfa kenarlarında, her sayfanın alt 
tarafında ya da her ayetten sonra 
bağlantılı ayetler referansları var-
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dır. Bunlar okuduklarınızla bağlan-
tılı ayetleri bulmanıza yardım eder-
ler. 

Bir Kutsal Kitap referansının için-
deki belirli sözcüklerin yanındaki 
küçük bir harf, referans bölümünde 
aynı harfi aramanızı söyler. O harf-
in yanında, sizi bağlantılı bir ayete 
götürecek bir Kutsal Kitap referansı 
bulacaksınız. Eğer açıklamalı bir 
Kutsal Kitap’ınız varsa bu sistemi, 
okuduğunuz konularda ilginç ça-
lışmalar yapmak için kullanabilir-
siniz. 

Kutsal Kitap’ınızdaki referanslar ve 
diğer yorumlar yararlıdır, ama Tanrı 
tarafından esinlendirilmiş değildir. 
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Bunlar Kutsal Kitap öğretmenleri ve 
bilginler tarafından kullanmamız ve 
Kutsal Kitaplarımızı daha kolay an-
lamamız için verilmişlerdir. 

ABC DİZİNİ 

ABC Dizini, Kutsal Kitap’ta yer alan 
belli başlı sözcüklerin alfabetik bir 
indeksidir. Bu indeks, Kutsal Kitap’ 
ta belirli bir sözcüğün kullanıldığı 
referansları verir. 

ABC Dizini kullanmayı isteyebile-
ceğiniz birkaç durum olabilir. Diye-
lim ki, sevgi sözcüğünü içeren bir-
kaç ayet okumak istiyorsunuz. 
Sözcüğü ABC Dizini’nden bulun. 
Referanslar, sevgi sözcüğünü kul-
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lanan her Kutsal Kitap ayetinden 
birkaç sözcükle birlikte listelen-
miştir. 

Kutsal Kitap’ta belirli bir ayeti bul-
mayı istediğinizde de ABC Dizini 
size yardımcı olabilir. Belki ayetin 
tamamını ya da sadece bir kısmını 
biliyorsunuz, ama referansını bil-
miyorsunuz. Ayetten hatırladığınız 
sözcükler arasından bir anahtar 
sözcük seçin ve o sözcüğü arayın. 
Listelenen referanslar arasında o 
sözcüğü, aradığınız ayetle birlikte 
bulabilirsiniz. 

Örneğin, “her türlü kötülüğün bir  
kökü de para sevgisidir”   

(1.Timoteos 6:10) diyen Kutsal 
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Kitap ayetini bulmak istiyorsunuz. 
Belki ayetten sadece “para her 
kötülüğün köküdür” sözlerini ha-
tırlıyorsunuz. Arayabileceğiniz üç 
anahtar sözcük olduğuna dikkat 
edin: para, kök ve kötülük. Anahtar 
sözcük ABC Dizini’nde genellikle 
sözcüğün sadece ilk harfiyle belir-
tilir. Eğer para sözcüğünü arar-
sanız, büyük bir olasılıkla şöyle 
gözüken bir şeyler bulacaksınız: 

Matta 25:18 efendisinin p. saklamış 

Markos 12:41 ...kutuya p. atan 
halkı.. 

1.Timoteos 6:10 Her türlü kötülüğün 
bir kökü de p. sevgisidir. 
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Para sözcüğünün altına bakarak 
eğer ABC Dizini’nde aradığınız 
Kutsal Kitap referansını bulamı-
yorsanız diğer anahtar sözcükleri 
aramaya devam edin. 

Yukarıda aktarılan ayet (1.Timoteos 
6:10) sık sık yanlış kullanılan bir 
ayettir. Öyleyse ABC Dizini’ni böyle 
kullanmanın ek bir avantajı da bu 
tür hataları keşfetmemizdir. 

Kutsal Kitap’ınızın sayfalarının al-
tında referanslar ve arkasında bir 
ABC Dizini var mı? Bunlar, öğret-
menler, vaizler ve Tanrı için çalış-
mak isteyen diğer insanlar için 
önemli yardımcılardır. Belki bir vaiz 
ya da öğretmen olmayı planlamı-
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yorsunuz – ama ilişkili ayetler ref-
eranslarınızı ve bir ABC Dizini kul-
lanırsanız birçok yeni şey öğrene-
bilirsiniz. Bu yardımcı kaynaklar 
sayesinde Tanrı Sözü’nü daha çok 
tanıyabilirsiniz. O’nunla ve diğer 
insanlarla olan ilişkiniz hakkında 
daha çok şeyler öğrenirsiniz.  

 


