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ESKİ ATLAŞMA’NIN 
KİTAPLARI 

Kutsal Kitap grubumuza yeni katı-
lan genç adam, “Eski Antlaşma’yı 
okumak tıpkı herhangi bir antik ta-
rih kitabını okumak gibi” diye yo-
rumda bulundu. Ancak Eski Antlaş-
ma’nın bir kısmını okuyup düşün-
dükten sonra fikrini değiştirdi. 

Eski Antlaşma, yaratılış ve Yahudi 
ulusunun tarihini içerdiği halde çok 
daha fazlasını da içerir. Bazen bir 
hikaye tekrarlanır ya da başka bir 
bakış açısına göre yeniden anlatılır. 
Peygamberlikler dikkatle kayde-
dilmiştir, bazıları gerçekleşmiştir 



	 	

ve bunların da kayıtları bulunur ve 
diğerleri gelecekte gerçekleşecek-
tir. Eski Antlaşma’da zengin çeşit-
lere sahip aşk öyküleri, şiirler, şar-
kılar ve atasözleri de bulunur. 

Tarih kitapları bizlere kahraman-
larından söz ederler, ama Kutsal Ki-
tap zamanın sıradan insanlarını da 
içerir. Bu hikayelerin önemi diğer-
lerinkinden daha az değildir, çünkü 
bunlar bize Tanrı’nın halkıyla ilişki-
si hakkında berrak bir resim sunar-
lar. 

Eski Antlaşma’nın kitapları beş ana 
konu içerir. Ders 3’te kitapların da-
ha küçük ayrımları olan bölümler ve 
ayetleri gördük. Şimdi ana bölüm-



	 	

lere ya da sınıflamalara bakacağız. 

Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

Sınıflandırmaları Düzenlemek 
Sınıflandırmaları Açıklamak 

SINIFLANDIRMALARI 
DÜZENLEMEK 

Bu basit el resmi Eski Antlaşma 
sınıflandırmalarını hatırlamamıza 
yardımcı olacaktır. 

 



	 	

Eski Antlaşma’nın 39 kitabı aşağı-
daki şekilde gruplandırılmıştır: 

Yasa              5 kitap 
Tarih            12 kitap 
Şiir              5 kitap 
Uzun Peygamberlikler   5 kitap 
Kısa Peygamberlikler  12 kitap 

Kutsal Kitap’ınızın başındaki için-
dekiler bölümü, Eski Antlaşma ki-
taplarının bir listesini vermektedir. 

Belki de peygamberlerin neden 
uzun ve kısa kitaplar olarak grup-
landırıldıklarını merak etmişsiniz-
dir. Bu sınıflandırma, kitapların 
içeriğinin önemiyle ilgili değildir. 
Uzun (ana) peygamberlik kitapları 
(Ağıtlar hariç) daha uzundur; kısa 



	 	

peygamberlik kitapları daha 
kısadır. 

SINIFLANDIRMALARI AÇIKLAMAK 

Yasa 

Kutsal Kitap’ın ilk beş kitabı, Yasa 
kitapları ya da Pentatuk olarak tanı-
nırlar. Pentatuk ‘beş kitap’ anlamı-
na gelir. Bu ilk beş kitap, Yahudi 
halkının büyük lideri ve kurtarıcısı 
Musa tarafından yazılmıştı. Bu yüz-
den bu kitaplardan “Musa’ nın ki-
tapları” olarak da söz edilir. 

Yaratılış, “başlangıç” anlamına ge-
lir. Yaratılış, evrenin yaratılışını, in-
sanın yaratılışını, Tufan’ı ve İbra-



	 	

him’in çağrısını anlatır. 

Mısır'dan Çıkış, Tanrı’nın Musa hal-
kının önünde Kızıl Denizi açarak ve 
gereksinimlerini karşılayarak halkı-
nı kölelikten kurtarışını anlatır. On 
Emir’i ve ulusun yasalarını içerir. 

Levililer, adını rahipler oymağı olan 
Levi’den alır. Bu kitap kahinlere ta-
limatlar verir ve sunulan kurbanla-
rın nasıl olması gerektiğini anlatır. 
Kurban sistemi, asırlar ileri gelece-
ğe, bütün dünyanın günah sunusu 
olacak Mesih’e bakıyordu. 

Çölde Sayım, halkın sayılmasını 
kaydeder. Babaları İbrahim’e vaat 
edilen toprağı almak üzere olan 
genç ulus için nüfus sayımını kay-



	 	

detmek önemliydi. 

Yasa'nın Tekrarı, “ikinci yasa” anla-
mına da gelir. Kitap, Tanrı’nın halkı 
için daha çok talimatlar, Musa’nın 
veda konuşması ve kendi ölümün-
den sonra liderliği devralacak Yeşu’ 
yu görevlendirmesini içerir. 

Bu beş yasa kitabı, Tanrı’nın yakla-
şık 2500 yıl boyunca halkıyla olan 
ilişkisini anlatır. Kurtarış öyküsü-
nün temelini atar. 

Tarih 
12 tarih kitabı, Yahudi ulusunun 
tarihini aktarır. Tanrı’nın bireyler 
ve bir bütün olarak ulusla ilişkisini 
anlatır. 



	 	

Yeşu, Musa’nın ölümünden sonra 
İbrani halkını yöneten komutandı 
ve Kenan diyarını fethetti. Yeşu 
kitabı fetih hakkındadır. 

Ancak orada onlarla savaşmaya ça-
lışan bir sürü küçük krallık ve şehir 
vardı. Hakimler, Kenan’da yenilgiler 
ve zaferlerle geçen 400 yıllık bir 
dönemi anlatır: Halk Tanrı’ yı unut-
tuğunda yenilgi, tövbe ettiklerinde 
zafer kazandı ve Tanrı hakimleri 
onlara kurtarıcılar olarak verdi. 

Rut kitabı hakimler zamanında ya-
şayan Moavlı (Ölü Deniz'in doğu ya-
kasındaki güçlü bir krallık) adanmış 
bir kızdan söz eder. İsa’nın ata-
larından biri olan Davut’un büyük-



	 	

büyük annesi oldu. 

Birinci ve İkinci Samuel kitapları 
adlarını hakimlerin sonuncusu olan 
Samuel’den alırlar. Samuel aynı za-
manda kahin, peygamber, eğitmen 
ve ulusunun yerleşik bir krallık ol-
masında önemli bir rol oynayan bir 
devlet adamıydı. 

Birinci ve İkinci Krallar ve Birinci ve 
İkinci Tarihler, ulusun tarihini an-
latmaya devam eder ve ulusun Ya-
huda ve İsrail krallıkları diye ikiye 
ayrılışını anlatır. Tarihler, aynı za-
manda İbrani halkı için önemli olan 
soyağaçları içerir. 

Babil’deki köleliklerinden sonra 
Tanrı bir kahin olan Ezra ve bir saki 



	 	

olan Nehemya'yı İbraniler’i yeniden 
kendi diyarlarına götürmekte kul-
landı. Bu iki adam ulusu yeniden 
kurmaya yardım ettiler. Tanrı ayrı-
ca Ezra’yı, yazması ve Eski Antlaş-
ma’yı oluşturan kutsal kitapları 
toplamak için esinlendirdi. İnsanla-
rın Kutsal Yazıları okuyabilmeleri 
için el yazması kopyalarını yaptırt-
tı. 

Ester kitabı, Tanrı’nın çok güzel bir 
Yahudi kızını, halkı esaretteyken 
kılıçtan geçirilmekten kurtarmak 
için kullandığını anlatır. 

Kutsal Kitap’ınıza bakarsanız tarih-
sel kitapların Kutsal Kitap’ın hemen 
hemen üçte birini oluşturduğunu 



	 	

görürsünüz. Kutsal Kitap’ınıza bir 
tane Yeşu’dan önce, bir tane de Es-
ter’den sonra kağıt koyun. Kitaplar-
dan her birini yapabildiğiniz kadar 
hızla bulmaya çalışın. İsterseniz bir 
arkadaşınız isimleri gelişigüzel 
söylesin ve siz onları ararken saat 
tutsun. 

Şiir 

Kutsal Kitap’taki bölümlerin bir-
çoğu şiir içeren parçalara sahiptir-
ler. Ancak beş kitap, Şiir kitapları 
adı altında gruplanmıştır. 

Eyüp, doğru bir adamın çektiği acı-
lar ve sonunda imanının ödüllen-
dirilmesiyle ilgili dramatik bir şiir-
dir. Bu kitabın, Kutsal Kitap’taki en 



	 	

eski kitap olduğuna inanılır. 

Mezmurlar, Kutsal Kitap’ın ilahi ve 
dua kitabıdır. Bu şiirler derlenip İs-
rail halkı tarafından tapınma sıra-
sında kullanılmaktaydı. Mezmurlar’ 
ın çoğunu Davut ve diğer önderler 
yazdığı halde, bazılarını kimin yaz-
dığı bilinmemektedir. 

İsrail’in üçüncü kralı olan Davut oğ-
lu Süleyman, yeryüzünde yaşamış 
en bilge adam sayılırdı. Gençlere iyi 
ve başarılı bir yaşam yaşamaları 
için Süleyman’ın Özdeyişleri adlı 
kitabı yazdı. Bu kitap, “bilgelik ki-
tapları”ndan biridir. 

Vaiz, Süleyman’ın yaşamın Tanrı 
olmadan ne kadar boş olduğu hak-



	 	

kındaki tanıklığıdır. Zevkler, zen-
ginlikler, başarılar ve güç tatmin 
edemez. İnsan, Tanrı’ya hizmet et-
mek için yaratılmıştı. 

Ezgiler Ezgisi bir opera, dramatik 
bir şarkı gibidir. Bir gelinle damat 
arasındaki sevgiden söz eder ve 
Tanrı’nın halkı için olan sevgisini 
simgeler. 

İbrani şiiri, hem stil hem de yapı 
bakımından diğer şiirlerden farklı-
lık gösterir. Bunlar aracılığıyla Tan-
rı’nın kalbinin halkına sevgi ve mer-
hamet dolu olduğunu ve halkının da 
O’na nasıl yanıt verdiğini görüyo-
ruz. 



	 	

Uzun Peygamberlik Kitapları 

Tanrı, halkıyla direkt olarak iletişim 
kurmayı istediğinde sık sık, adına 
peygamberler denilen kişileri seçti. 
Bu peygamberler, Tanrı’nın mesajı-
nı sözel ya da yazılı olarak bilirdiler. 

Bu sınıflamadaki kitaplarının uzun-
luğu ve bu peygamberlerin uzun 
hizmetleri ve halk üzerindeki büyük 
etkisinden ötürü Büyük Peygam-
berlik Kitapları denir. 

Yeşaya İsrail’de bir prens ve Babil’ 
in krallığını kurduğu dönemde ya-
şayan büyük bir peygamberdi. İbra-
ni ulusunun sürgüne gideceğini ön-
ceden bildirdi, ama aynı zamanda 
bir umut mesajı getirdi. İsa doğma-



	 	

dan yedi yüz yıl önce Yeşaya O’nun 
bakireden doğacağını, günahları-
mız için öleceğini ve dirileceğini 
önceden bildirdi. 

Yeremya da Babil’e sürgüne git-
mekten söz etti ve Yahudiler’in 70 
yıl sonra vatanlarına döneceğini 
söyledi. Pers Kralı Koreş’in Yahu-
diler’in Yeruşalim’e dönmelerine 
izin veren bildirisi aynen Yerem-
ya’nın önceden bildirdiği gibi gerç-
ekleşti (Yeremya 25:11). 

Yeremya, Yeruşalim’in yıkılmasıyla 
birçok peygamberliğin gerçekleş-
mesini görmüş oldu. Bunu, adına 
Ağıtlar (Yeremya’nın Mersiyeleri) 
denilen beş yas dolu şiirde tanım-



	 	

lar. 

Hezekiel, sürgündeki büyük pey-
gamberlerden biriydi. Yahudiler’e 
Babil’deki 70 yıllık sürgünleri bo-
yunca peygamberlik etti. 

Daniel, esir alınan bir İbrani prensi-
ydi ve Babil imparatorluğunun baş-
bakanı oldu. İmparatorlukların yük-
selişi ve çöküşü hakkındaki doğru 
bildirileri hayret vericidir. Bunların 
birçoğu şimdiye kadar gerçekleş-
miştir ve bazıları da şimdi, bizim 
yaşadığımız dönemde gerçekleş-
mektedir. 

Kısa Peygamberlik Kitapları 

Kısa peygamberlik kitaplarının 12 



	 	

kitabı bir araya konulduğunda Ye-
şaya kitabının uzunluğuna erişmez. 
Ama bu adamlar Tanrı’yı sevdiler ve 
Tanrı’ya karşı sık sık ilgisiz ve asi 
olan halka Tanrı’nın mesajını ce-
surca bildirdiler. Bu peygamber-
lerin ilk dokuzu sürgünden önce 
yaşadı; diğerleri Yahudiler’in va-
tanlarına dönmelerinden sonra ya-
şadılar. Her kitap yazarının adını 
taşır. 

Hoşea Tanrı'nın halkına olan sevgi-
sini, bir kocanın kendisine sadık 
olmayan karısına sevgisi gibi oldu-
ğunu vaaz etti. Hoşea bunu, kendi 
sadık olmayan karısını bağışlayarak 
canlandırdı. 



	 	

Yoel, Pentikost Günü ve 20.yüzyıl-
dan bugüne dek de gerçekleşen 
Kutsal Ruh’un dökülüşünü önceden 
bildirdi. 

Amos, sosyal adaletsizliğe karşı 
vaaz etmesi için Tanrı’nın İsrail’in 
başkenti Yeruşalim'e yolladığı bir 
çobandı. Halkı günahlarından ötürü 
gelmekte olan yargıya karşı uyardı. 

Ovadya, Edom ülkesine (Ölü Deniz' 
in güneyindeki sahilde bulunan bü-
yük bir krallık) gelecek yargının 
peygamberliğini etti. Ovadya, Eski 
Antlaşma’nın en kısa kitabıdır. Bu 
peygamberin kendisi hakkında çok 
az şey biliyoruz. 

Tanrı, Yunus’u Asurlular'ın başkenti 



	 	

Ninova’ya misyoner olarak yolla-
mıştı, ama Yunus 4000 kilometre 
zıt yönde olan İspanya yarımada-
sındaki Tarşiş'e doğru yola çıkarak 
kaçmaya çalıştı. Tanrı'nın sağladığı 
büyük bir balık tarafından yutul-
duktan sonra, tövbe etti, kurtarıldı 
ve bundan sonra Tanrı’ya itaat etti. 

Mika da, Yeşaya ve Hoşea’yla aynı 
zamanda yaşadı. İbrani ulusunun 
yıkımını önceden bildirdi, ama aynı 
zamanda gelecekleri hakkında ümit 
de verdi. Kurtarıcı’dan söz etti ve 
Mika 5:2, İsa’nın doğacağı kentin 
hangisi olduğunu bile bildirir.  



	 	

 
Nahum, Yunus’un vaazından sonra 
tövbe eden büyük şehir Ninova’nın 
yıkımını peygamberlik etti. Halk 
Yunus’tan sonra kötülüğüne geri 
dönmüştü ve Tanrı şehri yıkacağını 
söylemişti. 

Habakuk ve Sefanya eğer halk töv-
be etmezse gerçekleşecek olan ulu-
sal yenilgi ve sürgün hakkında uya-
rıda bulundu. Halk günahlarına sa-
rıldı ve Babil’e sürgüne gitti. 



	 	

Halk Babil'den Filistin’e döndükten 
sonra, Tanrı Hagay ve Zekeriya’yı, 
tapınağın yeniden kurulmasını teş-
vik etmeleri için kullandı. 

Eski Antlaşma peygamberlerinin 
sonuncusu olan Malaki, İsa Mesih’ 
in doğumundan 400 yıl önce yaşa-
dı. Malaki 3:8-12’de gelirimizin yüz-
de onunu Rab’be vermemiz 
konusundaki sözlerini okuyun. 

Onlar Mesih’in gelişi ve O’nun yeni 
antlaşmasını beklerken, Tanrı’nın 
halkıyla eski antlaşma altındaki 
ilişkisinin kayıtları burada sona 
erer. 

Şimdi birinci üniteyi bitirdiğinize 
göre, ÜNİTE BİR için olan soruları 



	 	

yanıtlamaya hazırsınız. Önceki 
dersleri gözden geçirin. Yanıtları-
nızı kontrol etmeye unutmayın. 


