
ei-AHBARÜ't-TIVAL 

Peygamber bile Nüşirevan'dan uzunca 
bahsedilirken zikredilir. İslamiyet'in ve 
Araplar'ın Irak ve iran'ın fethi münase
betiyle söz konusu edildiği bu bölümde 
müslümanların Hz. Ömer devrinden iti
baren gayri müslimler. Bizans ve iranlı
lar'la yaptıkları savaşlar üzerinde durul
makta. Kadisiyye, Celüla ve Nihavend 
savaşları edebi bir üslüpla uzun uzun 
anlatılmaktadır. Eserin daha sonraki 
sayfalarında DfAeverfnin İslam tarihine 
bakışı, doğrudan veya dalaylı bir şekil
de iran'ı ilgilendiren olaylarla sınırlı kal
maktadır. Nitekim Hz. Osman'ın şehid 
edilmesi, Hz. Ali'nin hilafeti, Cemel ve 
Sıffin vak'aları. Nehrevan ve Hariciler'in 
doğuşu, Hz. Hüseyin'in şahadeti. Muh
tar'ın isyanı. İbnü ' I-Eş'as'ın sebep oldu
ğu iç karışıklıklar dikkate değer bir ay
rıntı zenginliği içinde edebi bir üslüpla 
anlatılmış. buna karşılık genel Emevr ta
rihi üzerinde ise hemen hemen hiç du
rulmamıştır. öte yandan, Abbasf Devle
ti kurulmadan önce yapılan geniş pro
paganda ile Ebü Müslim'in ihtilali uzun
ca anlatılmıştır. AbbasHer'in Mu'tasım'ın 

hilafetinin sonuna kadar olan yaklaşık 
doksan yıllık dönemi, Mansür'un halife 
oluşu, Ebü Müslim'in öldürülmesi, Bağ
dat'ın kuruluşu, Ravendiye Vak'ası. Me'
mün ve Emin arasındaki mücadele, Mu'
tasım devrinde Babek ve Afşin'in isyan
ları gibi belli konuların ele alınmasıyla 
ortaya konulmuştur. 

Dfneverf, kendi dönemi için gerçekten 
önemli bir eser olan el-AJ.:ıbdrü't-tıval'

de olayları anlatırken kesinlikle mezhep 
taassubuna kapılmamıştır. Esasen o, 
özellikle İran tarihiyle ilgilendiğini çeşit
li rivayetleriyle açıkça ortaya koymakta
dır. Bu bakımdan eser, iran'ın siyası ve 
dini gelişmesi hakkında verdiği bilgiler 
dolayısıyla oldukça geniş ve ciddi bir 
kaynak niteliğindedir. 

el-AJ.:ıbdrü't-tıval edebi, ilmi ve tari
hi değerine rağmen islam dünyasının 
klasik dönemlerinde fazla itibar görme
miştir. Eserde olaylar Taberi ve İbnü'l
Esfr'in klasik islam tarihlerinde oldu
ğu gibi kronolojik sırayla anlatılmamış, 

farklı rivayetler belirtilerek birleştirilme 
yoluna gidilmemiştir. Bazan oldukça 
eksik ve müphem rivayetler kaydedil
miş, nakledilen rivayetlerin isnadı veril
diği gibi kaynaklar da ara sıra zikredil
miştir. Eserde adları geçen ravilerin sa
yısı yirmi biri bulmaktadır. Bunlar ara
sında meşhur ravi Şa'bf. edebiyatçı Hey
sem b. Adi. Hişam el-Kelbf, Asmaf gibi 
isimlere rastlanmaktadır. Dfneverfnin 
haberlerin isoadlarını vermemesi ve 
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olaylar hakkında bütün rivayetleri kay
detmemesi, büyük bir ihtimalle, tarihi 
bir eserden çok edebi bir eser ortaya 
koyma endişesinden doğmuş olabilir. 
Bu yüzden de aynı olay hakkındaki çe
şitli rivayetlerden kendi edebi üslübuna 
uygun düşen birini tercih etmiş ve onu 
anlatmıştır. 

Uzun asırlar ilim aleminin dikkatin
den uzak kalan eser. ilk defa V. Rosen 
tarafından Leningrad'da St. Petersburg 
yazmaları arasında bulunmuştur. Le
ningrad Kütüphanesi'nde (nr. 822) ka
yıtlı nüsha, Bugyetü 't-taleb if Tarfl]i 
lfaleb müellifi İbnü'l-Adfm tarafından 
655 ( 1257) yılında istinsah edilmiştir. 

Rus alimi Vladimir Guirgass bu nüshayı 
herhangi bir mukaddime ve açıklama 

koymaksızın Arapça metin olarak yayım
lamıştır (elAI]barü}twal, ı , Leiden 1888). 
Daha sonraki yıllarda eserin Leiden'de 
iki nüshası daha bulunmuştur. Bunlar
dan 1122 nurnarada kayıtlı nüsha 1 000 
( 1592). 2436 nurnarada kayıtlı diğer 

nüsha ise 1 061 ( 1651 ) tarihli olup ön
ceki nüshadan intinsah edilmiştir. lgna
ce J. Kratchkovsky, V. Guirgass'ın ya
yımladığı eseri ikinci bir ciltle tamamla
mıştır. Bu ciltte Kratchkovsky el-AJ.:ıbd
rü 't-tıval'in Leningrad nüshasını esas 
alarak tahkikini yapmış, değerli bir mu
kaddime yazmış ve bir dizin eklemiştir 
(Leiden 1912). Aynı yıl Muhammed Said 
er-Rafif'nin tashihini yaparak neşre ha
zırladığı eseri Muhammed ei-Hudarf bö
lümlerine başlık koyarak neşretmiştir 

(el·AI]barü't·twal, Mısır 1330) Daha son
ra Abdülmün'im Amir, Mısır'da Rifaa 
Rafi' et-Tahtavf'nin kütüphanesinde bu
lunan (nr 73) ve o güne kadar bilinen 
üç nüshaya göre daha eski olan 579 
( 1183-84) tarihli bir nüshayı esas alarak 
bir mukaddime ile eseri yeniden neşret
miştir (Kitabü'IAI]bari}twal, Kahire 1960) . 
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I. GENEL BİLGİLER 

Hıristiyanlar, yahudilerin kutsal kita
bına Ahd-i Atik demektedirler. Onlara 
göre. Allah ile insanlar arasındaki son 
ahid Hz. isa vasıtasıyla yapılmış olan
dır. Dolayısıyla bu yeni ahdin yazılı ifa
desi olan metinlere Ahd-i Cedid*, da
ha önceleri Allah ile İsrailoğulları ara
sında yapılan ahdi ihtiva eden metinle
re de Ahd-i Atik denilmiştir. Türkçe'de 
de bu teamüle uyularak yahudi kutsal 
kitabına Ahd-i Atik (Eski Ahid) denilmek
tedir. Grekçesi Palaia Diatheke'dir. İb
ranice berit {ahid) karşılığı Alliance-Cov
enant olmasına rağmen, kelime Latin
ce'ye testamenturo (vasiyet) olarak çev
rilmiştir. Bugün Ahd-i Atik karşılığı ola
rak Ancienne Alliance-Old Covenant ye
rine Ancien Testament- Old Testament 
tabirleri kullanılmaktadır. Hıristiyan kay
naklarında bu tabir ilk defa. Pavlus'un 
(St. Paul) Korintoslular'a İkinci Mek
tup'unda geçmektedir (3 / 14) . Kitab-ı 

Mukaddes'in karşılığı olarak Bible ke
limesi de kullanılmaktadır. Grekçe Ta 
Biblia (kitaplar) kelimesi ilk defa istan
bul Patriği Jean Chrysostome (398-404) 

tarafından olmak üzere. kilisenin res
men kutsal kabul ettiği yazılar kolek
siyonu için kullanılmıştır ve Ahd-i Atik 
ile Ahd-i Cedid'i içine alır. Bible kelime
si, "yahudi" veya "İbrani" sıfatıyla birlik
te (The Jewish Bi b le 1 La Bible hebra"ı"que) 
kullanıldığında yahudilere ait kutsal ya
zıların bütününü ifade eder. Yahudiler. 
kendi kaynaklarında "kutsal kitaplar" 
veya sadece "kitaplar· denilen kutsal 
yazıların tamamını ifade etmek üzere 
Tanah (Tanakh) kelimesini kullanmakta
dırlar. Bu kelime Ahd-i Atik'i teşkil eden 



üç ana bölümden (Torah, Neviim, Ke
tuvim) her birine verilen isimlerin ilk 
harflerinin bir araya getirilmesiyle oluş
muştur. 

Ahd-i Atik. yahudi ve hıristiyanlarca 

müştereken kabul edilen otuz dokuz 
kitaptan meydana gelmektedir. Ancak 
yahudiler bu sayıyı yirmi dört. hatta 
ibrani alfabesindeki harf sayısınca yir
mi iki olarak da göstermektedirler. Bu 
farklılık, hıristiyanlarca her biri müstakil 
kabul edilen birkaç kitabın yahudiler
ce bir tek kitap sayılmasından ileri gel
mektedir. Katolikler. Trente Konsili'nde 
(ı 546- ı 563), "deuterocanonique" dedik
leri bazı kitapları da (kutsal olup olma
dığı tartışılan ve geç dönemlerde kutsal 
metinler arasına alınan kitaplar) listeye 
ilave etmişlerdir ki yahudiler ve Protes
tanlar bunları kabul etmemektedirler. 
Babil Talmudu'nda Ahd-i Atik, Torah 
(Tevrat) bölümü beş, Nevilm bölümü 
sekiz, Ketuvim bölümü on bir kitap ol
mak üzere yirmi dört kitap kabul edil
miştir. Katalikler ise Ahd-i Atik'i Tari
hi Kitaplar, Talimi Kitaplar ve Peygam
berler şeklinde üç ana bölüme ayırmak
tadırlar. 

Ahd-i Atik ibranice yazılmıştır. An
cak Ezra, 4/8- 6/18; 7/12- 26; Daniel, 
2/46 - 7/28; Yeremya, 10/11 ve ayrı

ca Tekvin, 31 1 47' deki iki kelime Ara
mice'dir. 

Ahd-i Atik'i teşkil eden kitaplar. tari
hin belli bir döneminde ve aynı anda ya
zıya aktarılmamıştır; uzun tarihi seyir 
içinde çeşitli zamanlarda ortaya çıkan 
bu eserler, uzun süre şitahi olarak nak
ledilmiş , söz konusu edilen olaylardan 
asırlarca sonra ve bugün nisbet edildik
leri şahısların dışındaki kişilerce kaleme 
alınmışlardır. Şitahi geleneklerin yazı

ya aktarılması milartan önce X. yüzyılda 
başlamış, milartan sonra ı. yüzyılda so
na ermiştir. Esasen israil tarihinin ilk 
dönemlerinde şitahi gelenek hakimdir. 
Çıkış kitabı , Hz. Müsa zamanında yazı
nın kullanıldığını göstermektedir (Çıkış, 
17 / 14 ; 34/ 28). Ne var ki bu dönemde 
yazının yaygın olduğu düşünülmeme

lidir. Hakimler döneminde (m ö ı 200-
ı 020) yazı daha yaygınlaşmış durum
daydı. Ancak israiloğulları şehir mer
kezlerine hakim oldukları zaman. özel
likle de Hz. Davüd Kudüs'te krallığı kur
duğunda yazılı medeniyete geçmişler

dir. Hz. Davüd ve Süleyman' ın saltanat
larından itibaren de tarihçiler ve yıllık 

tutanlar ortaya çıkmıştır. Bu medeniye
te geçiş, şitahi geleneği ortadan kaldır
madığı gibi israiloğulları'nda yazılı me-

deniyerten önce yazılı edebiyatın olma
dığını da gösteremez. Nitekim. Ahd-i 
Atik'in en eski metinlerinden biri sayı
lan Debora ' nın şarkısı (Hakimler, 51 2-3 ı ı 

ahid kanunu (Çıkış , 20 / 22-23 / 33) ile on 
emir (Çıkış, 20; Tesniye. 5) çok daha eski 
dönemlere aittir. 

Ahd-i Atik'in başlangıçta bir değil bir
çok metni söz konusuydu. Bunu Ahd-i 
Atik'te birkaç defa zikredilen metinler
den anlamak mümkündür. Milartan ön
ce lll. asra doğru Ahd-i Atik'in en az üç 
ayrı metni mevcuttu. Bu metinlerden 
biri. daha sonra "masoretik" (yahudiler
ce muteber addedilen ibranlce metin) de
nilen nüshaya esas teşkil eden metin
dir; ikincisi Samiriler'ce muteber olan 
metin, üçüncüsü ise kısmen de olsa Yu
nanca tercümeye asıl teşkil eden me
tindir. Bugün yahudilerce muteber sa
yılan Ahd-i Atik metni. masaretler (ma
soretik metni tedvin eden kişiler) tara
fından önceki metinlerden faydalana
rak mili'ittan sonra V. yüzyıldan X. yüz
yıla kadar yapılan çalışmalar neticesin
de tesbit edilmiş ibranice metindir. Ya
hudi din alimleri, çeşitli nüshalar ara
sından birini seçip onu asıl kabul etmiş
ler, bu metnin kelime ve harfleriyle ya
pısını korumuşlar, farklılıkları sayfa ke
narlarında göstermişler, nokta ve ha
rekeleri kullanmışlardır. Bu çalışmalar 

hem Filistin hem de Babil okullarında 
yapılmıştır. Bugün elde bulunan en eski 
masoretik metin nüshası 820-8SO'Ier-

Mezmurlar'dan X. veya Xl. yüzyılda yazıldığı kabul edi len 

tezyi na tlı bir sayfa (British Museum, MS, 9879, vr. 23) 

AHD- i AT)K 

de istinsah edilendir ki sadece Tevrat' ı 

ihtiva etmektedir. Ahd-i Atik'in en es
ki tam nüshası ise X. asrın ilk yılların
da istinsah edilen Halep kodeksidir. Ma
soretik metnin tesbiti ve istinsahında en 
önemli rolü Ben Aşer ailesi oynamıştır. 

Bugünkü ibranice Kitab-ı Mukaddes'ler. 
Jacob ben Hayyim tarafından 1 S24'te 
Venedik'te neşredilen masoretik met
nin tekrarıdır ve bu metin, ibrani Ki
tab-ı Mukaddesi'nin muteber nüshası 

kabul edilmiştir. Kirtel'in Biblia Hebra
ica'sının üçüncü baskısında ise Jacob 
ben Hayyim'in neşrettiği metnin yeri
ne. daha eski bir metin olan Leningrad 
kodeksi esas alınmıştır. Ahd-i Atik'in 
ibranice nüshası ile Grekçe tercümesi 
arasındaki farklar. Grekçe tercümenin 
yapıldığı dönemde (m ö III asır). Ahd-i 
Atik'in birden çok nüshasının bulundu
ğunu düşündürmektedir. Grekçe ter
cümeye esas teşkil eden metin. maso
retik metne esas teşkil edenden farklı 
bir nüsha olmalıdır. Ahd-i Atik'in metni 
ile ilgili çalışmalarda, Kahire Genizası'n
da, Kumran ve Murabbaat'ta bulunan 
yazmaların oldukça önemli katkısı ol
muştur. 

Ahd-i Atik'in Tercümeleri. Ahd-i Atik, 
hıristiyanlarca da kutsal sayıldığından. 

çok erken dönemlerden başlamak üze
re Kitab-ı Mukaddes adı altında ve Ahd-i 
Cedid'i de içine almak üzere pek çok 
dile çevrilmiştir. Özellikle Yunanca, La
tince, Ararnice ve Süryanice'ye yapılan 
ilk tercümeler, yahudilerce muteber ad
dedilen masoretik metnin tarihini v.e 
maruz kaldığı değişiklikleri vermesi açı
sından önemlidir. 

Ahd-i Atık Yunanca'ya birçok defa ter
cüme edilmiştir (Septante. Aquila, The
odation ve Symmaque tercümeleri). Bun
lar arasında en önemlisi Septante adı 
verilen Yetmişler Tercümesi'dir. Rivaye
te göre. Kral Ptolemee ll Philadelphe'in 
(285-246) arzusu üzerine Başkahin 

Eleazar . Kudüs'ten iskenderiye'ye yet
miş iki kişi göndermiş; beraberinde al
tın harflerle yazılmış bir nüsha götüren 
bu heyet, Pharos adasında yetmiş iki 
günde Tevrat'ı ibranice'den Yunanca'ya 
çevirmiştir. Bunu takip eden iki asır 

içinde Ahd-i Atik'in diğer kitaplarıyla 

kanonik olmayan bazı kitaplar tercüme 
edilmiştir. Gerçekte Ahd-i Atik. ibranice 
bilmeyen iskenderiyeli yahudilerin ısti
fadesi için ve iskenderiye'de yaşayanlar 
tarafından tercüme edilmiştir. Bugün 
yahudilerin kullandıkları ibranice metin 
ile Yetmişler Tercümesi arasında büyük 
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AHD-i ATlK 

farklar vardır. Katolikler'in "deutero
canonique". yahudilerin "apokrif" de
dikleri kitaplar . . ma soretik metinde ol
madığı halde, Yetmişler Tercümesi'nde 
vardır. Yahudiler, ilk olarak Grekçe ya
zılan kitapları kabul etmedikleri, Tev
rat'ın Yunanca'ya tercüme edildiği za
manı uğursuz saydıkları halde hıristi

yanlar Ahd-i Atik'in Yunanca tercüme
sine büyük önem vermişler. hatta mü
tercimlerin bu işi ilahi ilham neticesin
de yaptıklarını kabul etmişlerdir. Yet
mişler Tercümesi'ne ait en eski yazma 
nüshalar, milartan sonra IV. yüzyıla ka
dar çıkmaktadır. Bu Tercüme ilk defa 
1517'de ispanya'da neşredilmiştir . 

Milartan sonra IV. yüzyıldan önce Ve
tus Latina adı verilen ve kollektif çalış
malar mahsulü olan eski Latince Ahd-i 
Atfk tercümeleri vardı. Vetus Latina Yu
nanca Septante'tan yapılmıştı. Papa
nın talimatı üzerine St. Jerôme eski La
tince tercümeleri inceledikten sonra en 
doğru yolun Ahd-i Atfk'i ibranlce metin
den yeniden çevirmek olduğunu gördü. 
Jerôme, daha sonra Vulgate (yaygın) 

adını alacak olan tercümesini milartan 
sonra 405'te tamamladı. Bu tercüme
nin her yeri aynı derecede ciddi değil

dir. Mütercim bazı bölümleri aceleye 
getirmiş, bazılarını ise yeniden tercü
me etmeden Vetus Latina'dan olduğu 
gibi almıştır. Bu yüzden birçok tenkit
lere hedef olan Jerôme tercümesi yi
ne de Trente Konsili ( 1546-1563) tara
fından muteber nüsha olarak ilan edildi. 
1592'de neşredilen yeni Vulgate met
ni. bütün kiliselerce kullanılacak yegane 
metin olarak kabul edildi. 

Ahd-i Atıl<.. Yunanca ve Latince'nin ya
nında erken dönemlerden itibaren Sür
yanlce, Aramlce, Habeşçe ve Ermeni
ce'ye de tercüme edilmiştir. Arapça'
ya ilk ve en önemli tercümesi. Saadia 
Gaon (Yusuf Feyyuml) tarafından X. yüz
yılda ibranfce'den. ilk Türkçe tercümesi 
ise. asıl adı Albert Bobowski olan ve IV. 
Mehmed zamanında Dfvan-ı Hümayun 
baştercümanlığında bulunan Ali Ufkl 
Bey tarafından yapılmıştır. 1666'da ta
mamlanan bu tercüme 1827'de neşre
dilmiştir. 

Kanonizasyon. Yahudilik'te Tanah adı 
verilen ve üç bölümden oluşan kutsal 
kitaplar listesinin hazırlanarak resmen 
onaylanması (kanonizasyon) oldukça geç 
bir zamanda. milatta n sonra 90-100 
yıllarında toplanan Jamnia Sinodu'nda 
gerçekleşmiştir. Ahd-i Atfk'in ilk bölü
münü teşkil eden Tevrat'ın yazılı bir me-
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tin olarak otorite kazanması ise Kral 
Yoşiya'nın (m.ö. 640-608) saltanatıyla 

başlamıştır. Milartan önce 622 yılında 
Şeriat Kitabı'nın (bk. TEVRAT) bulunma
sından sonra bu kitap, Tanrı'nın israilo
ğulları için koyduğu kanunlar mecmuu 
olarak kabul edilmiştir. Ezra tarafından 
Müsa'nın Şeriat Kitabı'nın halka okun
ması ile de artık bu kitap takriben mi
lattan önce IV. yüzyılda resmen kutsal 
kanun olarak tanınmıştır (Ezra, 71 11 -26) 
Rut. Tarihler, Ezra. Nehemya. Mersiye
ler ve Daniel kitaplarının dışında Nevilm 
(Peygamberler) denilen kitaplar milat
tan önce lll. yüzyılın ilk yarısında veya 
ll. yüzyılın başlarında resmen kutsal ki
taplar listesinde yer almış, Ketuvfm gru
bunu teşkil eden kitaplar ise milartan 
önce IV-11. yüzyıllar içinde gruplandırıl
mıştır: hatta "Kutsal Kitap" olarak tanı
nan yazıların pek çoğunun yazım işi Hı

ristiyanlık çağına kadar devam etmiştir. 

Milatta n sonra 90-100 yıllarında Jamnia 
Sinodu, uzun tartışmalar neticesinde ya
zıların kutsallığını resmen ilan etmiştir. 
Filistin dışında (Diaspora) yaşayan ya
hudilerin resmi listesinde (canon) di
ğerlerinde bulunmayan bazı kitaplar da 
mevcuttu. 

Hıristiyanların kabul ettiği kutsal ki
taplar listesi (canon). iskenderiye ve 
Diaspora'da kullanılan Yunanca Kitab-ı 

Mukaddes'te mevcut bütün kitapları ih
tiva etmektedir. Bu listeye. yahudiler
le Protestanlar'ın "apokrif". Katolikler'in 
"deuterocanonique" dedikleri kitaplar 
da dahildir. Ahd-i Atik'Ie ilgili hıristiyan 
kanonu. Trente Konsili'nde tesbit edilip 
son şeklini almıştır. 

II. AHD-i ATlK'İN BÖLÜMLERİ 

A. Tevrat. Ahd-i Atik'in ilk ve en önem
li bölümünü teşkil eden Tevrat. yahudi
ler tarafından Torah, Batı'da ise "Es
far-ı Hamse" karşılığı Pentateuque ola
rak adlandırılmaktadır. Tevrat. yahudi 
inancına göre. kelime kelime Yahve ta
rafından Hz. Müsa'ya vahyedilmiştir. 

Onun bir benzeri asla gelmeyecektir ve 
bu kitap vahyedildiği şekliyle hiç bozul
madan günümüze kadar gelmiştir. 

Kur'an-ı Kerim yahudilerin kitaplarını 

tahrif ettiklerini. modern araştırmacılar 
ise Tevrat'ın bugünkü şekliyle Hz. Mü
sa'ya nisbet edilemeyeceğini belirtmek
tedir. 

Tevrat. beş bölümden oluşmaktadır. 
Bunlar Tekvln, Huruç, Levililer. Sayılar 

ve Tesniye'dir. Tekvln. yaratılıştan Hz. 
Yüsuf'un vefatma kadar geçen olayları. 
diğer bölümler ise Hz. Müsa'nın dünya-

ya gelişinden vefatma kadarki dönem
de cereyan eden olayları, Hz. Müsa'nın 
ilahi vahye mazhar oluşunu, çöldeki kırk 
yıllık hayatı anlatmaktadır. 

B. Neviim (Peygamberler). Yahudiler. 
kendi tasniflerinde Ahd-i Atfk'in ikinci 
kısmını teşkil eden Nevilm'deki kitapla
rı iki gruba ayırmakta. ilk grubu oluştu
ran Yeşu. Hakimler. Birinci ve ikinci Sa
muel, Birinci ve ikinci Krallar kitaplarına 
ilk nebfler ( Nevilm Rişonlm). ikinci grubu 
oluşturan işaya. Yeremya. Hezekiel ile 
on iki peygamber (Amos. Hoşea. Yoel, 
Obadya, Nahum, Mika, Habakuk. Yunus, 
Haggay, Tsefanya, Zekarya, Malaki) kitap
larına da sonraki nebfler (Nevilm Ahoro
nlm) demektedirler. Onların bu ikinci 
kısma Nevilm adını vermeleri, bu bölüm
deki kitapları peygamberlerin yazdıkla
rına inanmaları sebebiyledir. Ancak ilmi 
ve edebi tenkitler bu yahudi geleneğini 
doğrulamamaktadır. a- İlk Nebiler. ibra
nfler'in tarihini, Tesniye'nin bıraktığı yer-· 
den Babil esaretine kadar devam ettir
mektedir. Bu sebeple hıristiyanların 

tasnifinde bu kısım. tarihi kitaplar için
de yer alır. ilk nebfler içinde şu kitaplar 
bulunmaktadır: t. Yeşu. Yirmi dört bab
dan oluşur. Hz. Müsa 'nın vefatından 

sonra Yeşu liderliğindeki israiloğulla
rı'nın vaad edilen topraklara girişini ve 
o toprakların taksimatını anlatmakta
dır. Kitab-ı Mukaddes'le ilgili tenkidl 
tetkiklere göre kitap, farklı kaynakların 
bir araya getirilmesiyle oluşmuş. daha 
sonra çeşitli düzeltme ve ilaveler yapıl
mıştır. Kitap. yahudi geleneğinin be
nimsediği gibi Yeşu tarafından yazılmış 
olmayıp nakledilen olaylarla nihai yazılış 
arasında asırlar geçmiştir (bk. Ancien 
Testament, s. 410). 2. Hakimler. Yirmi bir 
babdır. Yeşu'nun ölümünden krallığın 

kuruluşuna veya Samuel'in gençliğine 

kadar geçen dönemi anlatmakta. ayrıca 
israiloğulları ' nın sosyal ve dini hayatla
rını düzenleyen Hakimler'in faaliyetleri
ni nakletmektedir. Kitap. yahudi gele
neğinin benimsediği gibi Samuel tara
fından değil. farklı dönemlerde kaleme 
alınmıştır. Debora'nın neşldesi (Bab 5) 
ve Yotam'ın konuşması (9/ 7-15) gibi bö
lümler çok erken tarihlerde yazıyla tes
bit edildiği halde, kitap genelde Tesniye 
ekolünün redaksiyonundan geçmiştir. 

3. Birinci ve İkinci Samuel. Samuel'in adı
nı taşıyan kitapların Birinci ve ikinci Sa
muel diye ayrılması yakın tarihlerde ol
muştur. Yunanca'ya tercüme edilme
si sırasında metin ikiye ayrılmış, XV. ve 
XVI. yüzyıllardan itibaren ibranlce kutsal 
kitaplarda da aynı tasnif uygulanmıştır. 



Birinci Samuel otuz bir babdır. Burada 
Samuel'in çocukluğu, peygamberliği, Fi
listfler'le mücadeleler. Saul'ü kral olarak 
meshetmesi (tayin edip takdis etmesi), 
Saul'ün krallığı. Hz. Davud'la mücadelesi, 
Samuel'in ölümü (Birinci Samuel. 25 / ı ı 

ve Saul'ün ölümü anlatılır. İkinci Samuel 
ise yirmi dört bab olup Hz. Davud'un 
krallığını anlatmaktadır. Birinci ve İkinci 
Samuel kitapları. yahudi inancına göre 
Samuel tarafından yazılmıştır. Ancak bu · 
telakki doğru değildir. Zira Birinci Sa
muel'de 125 / ı ı Samuel'in ölümü nakle
dilmektedir. Bu sebeple Birinci Samu
el'in ( ı-24ı Samuel, geri kalan kısmın 

da Natan ve Gad tarafından yazıldığı ile
ri sürülmüştür. Tenkit faaliyeti ise. Sa
muel'in kitaplarındaki mevcut tekrar ve 
çelişkileri, en az iki ayrı kaynağın mev
cudiyetiyle açıklamaktadır (bk. Introduc
tion a la Bible, ll . 293) 4. Birinci ve İkinci 
Krallar. Birinci Krallar yirmi iki, İkinci 
Krallar ise yirmi beş babdır. Krallar. 
İbranice yazmalarda bir tek kitaptır. 
Hz. Davud'un vefatından Babil esareti
ne kadar geçen dönemin olaylarını. Hz. 
Süleyman ile İsrail ve Yahuda krallarının 
tarihini anlatır. Kitapta anlatılan olaylar 
yaklaşık dört yüzyıllık bir süreyi kapsar. 
Ancak kitapların bugünkü şekli. farklı 

kişilerce yazılan ve değişik zamanlarda 
yapılan ilavelerin bir neticesidir. Kitap 
bir kişi tarafından kaleme alınmamıştır. 

ibrani harfleriyle Türkçe yazılm ı ş Tevrat' ı n Tesniye bölümü 
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Zira bir kişinin hem İkinci Krallar. 25 1 
27-30'u hem de ahid sandığı*nı tasvir 
eden Birinci Krallar. 91 13'ü veya Birinci 
Krallar. 9/21'deki olayları yazabilmesi 
için 400 yıldan fazla yaşaması gerekir. 
Kitabın yazarları değişik eserlerden fay

_ dalanmışlardır. Yunanca'ya terd.imesin
den sonra da bazı ilaveler yapılmıştır ki 
bunlar Septante'ta yoktur (bk Introduc
tionala Bible, ll, 320). b- Sonraki Nebiler. 

Bu bölümdeki kitaplar. "yazar peygam
berler" diye adlandırılan peygamberlerin 
isimleriyle anılır ve şu şekilde sıralanır: 
1. İşaya. Altmış altı babdan oluşan bu ki
tap, Peygamber İşaya'nın rü'yetleriyle 
(zahiri ve batıni yollarla verilen ilahi bilgi) 
kurtuluş yollarına dair verdiği haberleri 
ihtiva eder. Tenkit çalışmaları. İşaya ki
tabını üç gruba ayırmakta. 1-39'u Pey
gamber İşaya'ya, 40-55'i İkinci İşaya'ya . 
56-66'yı da Üçüncü İşaya'ya nisbet et
mekte. buna gerekçe olarak da kitap
taki üslup değişikliklerini, çevre ve tari
hi dönem farklıİlkiarını göstermektedir. 
Peygamber İşaya milattan önce 740 yı
lında peygamberliğe başlamış. kırk veya 
altmış yıl bu görevi sürdürmüştür. An
cak, "İkinci İşaya" bölümü 140-551. Babil 
esaretiyle ilgili hadiseleri, "Üçüncü İşa
ya" ise (56-661 esaretten geri dCinen hal
kın Filistin'deki durumunu nakletmek
tedir. Bu da münekkitleri, İşaya'nın fark
lı yazarların kaleminden çıktığı görüşüne 
sevketmiştir. 2. Yeremya. Elli iki babdır. 
Milattan önce 645'te doğan. 626'da pey
gamberliğe başlayan Yeremya'ya nisbet 
edilen bu kitapta çeşitli rü'yetler. kurtu
luş vaadleri, İsrailoğulları'nı tenkit ile 
587-586'da Kudüs'ün düşüşü anlatılır. 

Yeremya kitabı İbranice ve Grekçe nüs
halarda farklılıklar arzeder. Mevcut ha
liyle kitap, Yeremya'ya ait metinlerin ge
liştirilmiş, tamamlanmış ve yeniden dü
zenlenmiş şeklidir. Yeremya ile ilgili bi
yografik bilgiler Baruch tarafından yazıl
mış, kitap son şeklini Babilanya'da al
mıştır ibk. Introductionala Bible, ll, 402ı 
3. Hezekiel. Kırk sekiz babdır. Babil esa
reti döneminde yaşayan Peygamber He
zekiel'in çeşitli konulardaki rü'yetlerini 
ihtiva eder. 4. Hoşea. Yahudi kutsal ki
taplar listesinde on iki peygambere ait 
kitapların ilkidir. On dört bölümden olu
şan kitap. milattan önce VIII. yüzyılda 
yaşamış olan Peygamber Hoşea'nın ha
yatı hakkında bilgilerle İsrail'in durumu 
ve geleceği ile ilgili vahiyleri ihtiva eder. 
s. Yoel. Çeşitli rü'yetler ile Yahve'nin gü
nünün tasviri yapılmaktadır. Kitabın ya
zılışıyla ilgili olarak. milattan önce IX. 
asır ile milattan önce ı. asır arasında 

AHD-i ATfK 

değişik tarihler ileri sürülmektedir. 6. 

Amos. Dokuz babdan oluşur. Milattan 
önce VIII. yüzyılda tebliğ faaliyetlerinde 
bulunmuş olan Amos'un sözlerini ve iş

lerini, çeşitli rü'yetlerle kehanetleri ihti
va etmektedir. Birinci şahıs ağzından 

olan ifadeler onun kaleminden çıkmış 
sayılabilirse de bütünüyle kitap onun 
müridieri tarafından kaleme alınmıştır. 
7. Obadya. Ahd-i Atık'te peygamberlere 
nisbet edilen yazıların en kısa alanıdır. 

Bir bölüm ve yirmi bir cümleden ibaret 
olan bu yazıda Edomlular'ın işledikleri 

suçlar. akıbetleri. nihai zaferin İsrail'e 
ait olacağı bildirilmektedir. Yazıldığı za
man konusunda milattan önce IX. asır 

ile V. asır arasında değ.işik taı'ihler ileri 
sürülmektedir. B. Yunus. Yunus peygam
berin hayatının anlatıldığı bu bölüm dört 
babdan oluşmaktadır. Kitapta Yunus'
un rab tarafından verilen Nineve (Nino
va) halkını uyarma görevini yerine ge
tirmeyerek bir gemiyle kaçmaya kalkış
ması. denize atılması. kendisini bir balı
ğın yutması v~ sonraki gelişmeler anla
tılır. Yunus. İkinci Krallar'daki (ı 4 / 251 
ifadeye göre. ll. Yeroboam'ın saltanatı
nın başlarında milattan önce 780'lere 
doğru peygamberlik yapmış olmalıdır. 

Ancak kitabın yazılış tarihi. YOnus·a nis
bet edilen bu kısımda belirtilmemiştir. 
Tenkit faaliyeti. kitabın Babil esareti 
sonrası döneme ait olduğu görüşünde
dir. Ayrıca eserin Yunus'un Nineve'den 
dönüşünden sonra yazıldığı ileri sürül
mektedir. 9. Mika. Milattan önce VIII. 
asırda yaşamış olan Peygamber Mika'ya 
nisbet edilir. Kitap yedi bölümdür ve çe
şitli vaad ve tehditleri ihtiva etmektedir. 
4/1 - 5/8 kısmının onun tarafından ya
zılmadığı. en erken milattan önce V. yüz
yıla ait olabileceği ve kitaba sonradan 
ilave edildiği ileri sürülmüştür. 10. Na

hum. Peygamber Nahum hakkında bilgi 
yoktur. Ona nisbet edilen bu kitapçık üç 
bölümdür ve Yehuda'nın kurtuluşu ile 
Nineve şehriyle ilgili tehditlerden oluş
maktadır. Nineve'nin yıkılışından az ön
ce yazılmış olmalıdır. 11 . Habakkuk. Mi
lattan önce VII. asır ile VI. asrın başla
rında yaşayan bir peygamberdir. Hak
kında bilgi yoktur. Ona nisbet edilen ki
tap üç bölümden müteşekkildir. Yehu
da'da hüküm süren .adaletsizliklerden 
şikayet etmekte ve Kildanfler'in gelece
ğine dair haberler vererek halkın sada
katinin kendi bekaları için şart olduğu
nu belirtmektedir. 12. Tsefanya. Milat
tan önce VII. yüzyılda yaşamış olan bu 
peygambere nisbet edilen bölümde İs
rail'in günahı üzerinde durulur. 13. Hag-
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gay. iki babdan oluşur. Mevcut şekliyle. 
mil~ttan önce S20'de dört ay peygam
berlik yapmış olan Haggay'ın bir tale
besi tarafından. onun tebliği özettene
rek yazılmıştır. Mabedin inşasını ertele
rnek için boş bahaneler öne süren halk 
ile yöneticiler tenkit edilmekte, mabe
din müstakbel ihtişamı bildirilmekte. 
Mesihi ümitler taşıyan Zorababel met
hedilmektedir. 14. Zekarya. On dört bab
dan oluşan bu kitabın nisbet edildiği 

Zekarya. Hz. Yahya'nın babası olan Ze
keriyya'dan farklı bir kişidir. Milattan 
önce VI. yüzyılda yaşamış bir peygam
ber ve kahindir. Zekarya kitabı çeşit

li rü'yetlerle vaadlerden müteşekkildir. 
Tenkit faaliyeti, kitabı 1-8 ve 9-14 diye 
iki kısma ayırmıştır . Gerek üslüp gerek
se muhteva yönünden diğerinden farklı 
olan ikinci kısmın V. asrın ilk yarısına. 
hatta Filistin'deki Grek dönemine ait 
olduğu ifade edilmektedir. 15. MalakL 
Ahd-i Atik'in Nevilm grubunda on iki 
peygamberin sonuncusuna nisbet edi
len kitaptır. Malaki kelimesinin "malea
ki" (habercim) kelimesinden geldiği be
lirtilerek eserin anonim olduğu ifa;:Ao:: 
edildiği gibi bazıları da Malaki'yi özel 
isim kabul etmişlerdir. Eski yahudi ge
leneği ise Malaki ile Ezra'yı aynı kişi 

saymıştır. Dört babdan oluşan Malaki 
metninde Tanrı ' nın İsrail'e olan sevgi
si, kahinierin ibadet hayatındaki düzen
sizlikleri. rabbin ismini ve sofrasını hor 
görmeleri. Tanrı'ya karşı yapılan ihanet
ler. putperestlerle evlilik ve gereksiz bo
şanmalar. şeriatın emirlerinin tatbiki, 
Yahve'nin günü ve rabbin habercisin
den bahsedilmektedir. Peygamber Ma
laki milattan önce 480-460 yıllarında 

faaliyet göstermiştir: eser ise milattan 
önce 433-432 yıllarında yazılmış olmalı
dır. Malaki, Yahudilik'teki kanonik pey
gamberlerin sonuncusudur. Ondan son
ra artık mesih gelecektir. 

C. Ketuvim (Kitaplar). Ahd-i Atik'te Tev
rat ve Peygamberler'den (Nevilm) sonra 
bir üçüncü koleksiyonu oluşturan Ketu
vfm. çeşitli Yunanca yazmalarda ve ki
lisece benimsenen listelerde farklı şe

killerde tasnif edilmiştir. Ketuvfm bö
lümü. bütün İbranice Kitab-ı Mukaddes 
listelerinde yer almakla birlikte hep ay
nı şekilde sıralanmamaktadır. Talmud'
da bu bölümle ilgili sıralama şöyledir: 

Rut, Mezmurlar, Eyüb. Meseller, Vaiz. 
Neşideler Neşidesi , Mersiyeler. Daniel, 
Ester. Ezra-Nehemya, Tarihler. Daniel 
kitabı. kilise tasniflerinde Peygamber
ler grubuna ait olmasına rağmen. ya
hudi geleneğinde Ketuvim içinde yer al-
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maktadır. 1. Mezmurlar. İbranice Kitab-ı 
Mukaddes'te Ketuvim bölümünün baş 
tarafında yer alan Mezmurlar. Yunanca 
tercümede Talimi Kitaplar içinde ve ilk 
sırada, Latince tercümede ise Eyüb ki
tabından sonra gelmektedir. Mezmur
lar kitabı İbranice 'de Tehillim (ilahiler) 
veya Sefer Tehillim adıyla geçmekte
dir. Mezmurlar kitabında 1 SO (Yunanca 
tercümede 151) mezmur vardır. Ancak 
bunların bölümlenmesi İbranice metin 
ile Yunanca ve Latince metinde farklı 

şekildedir. Mezmurlar, Tanrı adının kul
lanılışına göre de farklılıklar göstermek
tedir. Bazıları Yahve (rab), bazıları da 
Elohim (Allah) ismini daha çok kullan
maktadırlar. Diğer taraftan Mezmurlar, 
nisbet edildikleri şahıslara göre de bir 
tasnife tabi tutulmuştur. İbranice me
tinde otuz dört, Yunanca nüshada ise 
on dokuz mezmurun kime ait olduğu 
belli değildir. İbranice metinde yetmiş 
üç (Septante'da seksen dört) mezmur 
Davüd'a, on iki mezmur Asaf oğulları
na, on iki mezmur Korah oğullarına. bir 
mezmur Hz. Musa'ya, iki mezmur Hz. 
Süleyman·a. bir mezmur Heman'a, bir 
mezmur Etan'a, bir mezmur da Yedu
tun'a nisbet edilmektedir. Mezmurların 

xv. yüzyıld a 

Portekiz' de 
yazı lmış 

Ahd-1 Atik'ten 
iş aya kita bının 

il k sayfası 
(Biblioth~que 

Natlonale, 

MS. Heb. 15, vr. 25 1) 

bugünkü İbranice metinleri çoğunluk
la eksik ve hatalıdır. Metinler üzerinde 
sık sık düzeltmeler ve yorumlar yapıl
mıştır. Diğer taraftan ibadetlerde kul
lanılmaları sebebiyle birçok defa istin
sah edilmiş ve bu çalışmalar çeşitli hata
ların meydana gelmesine sebep olmuş
tur. Kumran'da bulunan mezmurlara ait 
rulo, metin tesbiti açısından oldukça 
önemlidir. Mezmurların Yetmişler Ter
cümesi'ndeki Yunanca metni (aş . bk ). 
Ahd-i Atfk içinde en kötü tercümeler
den biridir. Bunun sebebi de hem İbra
nice metnin sağlıklı olmaması. hem de 
mütercimlerin yetersizliğidiL Mezmur
ların yazıldıkları dönemle ilgili iki ay
rı görüş vardır. Bazılarına göre bunlar 
en erken, krallığın sona erişi dönemi
ne, hatta Babil esareti dönemine aittir. 
Daha çok benimsenen ikinci görüş ise 
mezmurların Hz. Davüd ve Süleyman 
devirlerinde ortaya çıktığını ileri sür
mektedir. Yahudi ve hıristiyanlar, mez
murların mevcut haliyle Hz. Davüd'a ait 
olduğuna kanidirler. Kur'an-ı Kerim'de 
Hz. Davüd'a verildiği bildirilen Zebur• 
(bk. el-Enbiya 21 / ı 05 ; en-N isa 4/ 163 ; el
isra 171 55). İslam alimlerine göre mez
murlardır. Kur' an-ı Kerim'de geçen, "An-



dolsun biz Zikir'den sonra Zebur'da da 
'yeryüzüne salih kullarım varis olacak
tır' diye yazdı k" (el-Enbiya 2 ı 1 ı 05) me
alindeki ayete benzer bir ifade bugün
kü mezmurlarda da vardır (bk Mezmur, 
37/ 29). 2. Süleyman'ın Meselleri. Otuz bir 
babdır ve hikmetin önemi, ona sahip 
olmanın faydaları. muaşeret kuralları, 

mutedil olmak, insanın yakınlarına kar
şı vazifeleri. ilahi hikmet. krallara nasi
hatlar ile çeşitli mesellerden oluşmak
tadır. Meseller kitabının tamamı Hz. Sü
leyman'a ait olmasa da iki büyük kolek
siyon (10 / ı - 22 / 16 ve 25-29) ona nisbet 
edilmektedir. Ayrıca vecizelerin çoğu

nun onun tarafından söylenmiş ve kra l
lık yazıcıları tarafından derlenmiş olma
sı kuwetle muhtemeldir. Bununla bera
ber. sonraki dönemlerde çeşitli ilave ve 
düzeltmeler de yapılmıştır. Kitap, milat
tan önce 200 yılında bugünkü şekliyle 
mevcuttu (Siracide, 47 1 17) Yahudi filo
zof Spinoza, kitabın ilham mahsulü ol
duğunu kabu l etmemiştir. 3. Eyüb. Kırk 
iki babdan ibarettir. Eyüb peygamberin 
hastalığı. çektiği acılar ve başından ge
çen diğer olaylar anlatılır. Eyüb'ün hika
yesi, milattan önce ll. binyılın sonlarına 
kadar varırsa da eserin bugünkü şekli 
yakın zamanların ürünüdür. Tenkit faa
liyeti, 3/1 -31 /40; 38/1 -42/6 kısmı
nın Babil esareti döneminde ve milattan 
önce 575'e doğru yazıldığını, daha son
ra ise 32/1 - 37/24 kısmının ilave edil
diğini ileri sürmektedir. 4. Neşideler Ne
şidesi. Ahd-i Atik'in Ketuvim kısmında 

ve Megilloth denilen grubun başında 

yer alır. Sinagoglarda. Paskalya (Pesah) 
bayramının sekizinci günü okunur. Ki
tapta. iki sevgilinin karşılıklı sevgi ve 
aşkları tasvir edilmektedir. Adeta ero
tik aşk şiiri mahiyetindeki bu kitabın 

kutsal kitaplar listesine alınması bir 
hayli tartışmadan sonra ve Jamnia Si
nodu'nda olmuştur. Tanrı. meşrü evlilik 
ve peygamberlere ait tebliğle ilgili hiç
bir ifadenin yer almadığı bu kitabı, bazı 
hahamlar ilham eseri saymamışlardır. 

s. Rut. Septanteve Vulgate'da Hakimler 
ile Birinci Samuel. İbranice Kitab-ı Mu
kaddes'te ise Ketuvim kısmında, Megil
loth içinde ve Neşideler Neşidesi ile 
Mersiyeler arasında yer alır. Kitap. ya
hudi tarihinin Hakimler döneminde ya
şayan Moablı bir kadının hikayesidir. 
Bu kadın. Davüd'un dedesi Obed'in an
nesidir. Eserde Obed'den Davüd'a kadar 
devam eden şecerenin verilmesi, onun 
Samuel döneminde. hatta Davüd'un sal
tanatından sonra yazıldığı ihtimalini 
güçlendirmektedir. Kitabın redaksiyonu 

ise Babil esareti sonrasında yapılmıştır. 
Kitap Şavuot bayramında okunmakta
dır. 6. Yeremya'nın Mersiyeleri. Beş mer
siyeden meydana gelen kitapta Nebu
kadnetsar (Buhtunnasr) tarafından Ku
dCıs'ün ve mabedin yıkılışı anlatılmakta
dır. Kitabın muhtevası onun milattan 
önce 586'dan kısa bir süre sonra ortaya 
çıktığın ı göstermektedir. İbranice Kitab-ı 
Mukaddes'te Mersiyeler. Rut ile Vaiz 
arasında müstakil bir kitap olarak yer 
alırken. Grekçe ve Latince nüshalarda, 
Yeremya'ya ait olduğunu ifade eden bir 
giriş kısmıyla birlikte Yeremya kitabı

na ek teşkil etmektedir. Kitabın Yerem
ya'ya mal edilmesi, muhtemelen İkinci 
Tarihler'deki (35 1 25) ifade sebebiyledir. 
Targum ve Talmud tarafından temsil 
edilen yahudi geleneği, Mersiyeler'i Pey
gamber Yeremya'ya mal etmektedir. 
Ancak Mersiyeler ile Yeremya kitabı ara
sında çelişkiler mevcuttur. Bu da eserin 
Yeremya'ya ait olmadığı hipotezinin or
taya atılmasına sebep olmuştur. Mersi
yeler kitabı, yahudilerce. Kudüs'ün yakılı
sının yıl dönümü olan 9 Ab' da okunmak
tadır.7. Vaiz. On iki babdan oluşan bu ki
tapta "Vaiz", Hz. Süleyman'a kendi oto
kritiğini yaptırır; insanın gayretlerinin 
bir işe yaramadığını. her beşeri realite
nin menfi yönünü ve sınırlarını da bera
ber taşıdığını. sonsuz zaman ile geçici 
anlar arasındaki zıtlığı ifade ederek hik
metin adalet ve kaderin esrarı ile olan 
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da Tanrı'dan korkmanın. ona itaat et
menin ve hüküm gününe hazırlanmanın 
zaruretini belirtir. Vaiz kitabının başında 
yazar kendisini Davüd'un oğlu ve kra l 
olarak takdim etmekte. Talmud'da ifa
desini bulan yahudi geleneği de bu ifa
deden hareketle kitabın Hz. Süleyman 
tarafından yazıldığını kabul etmektedir. 
Ancak kitaptaki yazı dili, Ararnice men
şeli kelimelerin çokluğu. krallık yöne
timiyle ilgili değerlendirmeler bu kana
atle çelişmektedir. Ayrıca Hz. Davüd'un 
Kohelet (Vaiz) adlı ve Kudüs'te krallık 

yapmış bir oğlu yoktur. Vaiz kitabı mi
lattan önce 300-200 yılları arasında ya
zılmış olmalıdır. Yazar. kendi devrin
de kullanılan. yazıların daha önceki bO
yük tarihi şahsiyetlere nisbet edilmesi 
usulünü uygulamıştır. 8. Ester. On bab
dır. Ester adınçlaki genç bir yahudi kızı
nın yahudileri Pers Krallığı döneminde 
vezir Harnan'ın katliam planından kur
tarışını anlatır. Ester kitabının İbranice 
nüshası ile Grekçe nüshası birbirinden 
farklıdır. Kitap milattan önce 114'ten 
daha ewel yazılmıştır. Ancak kesin tarih 
tesbit etmek güçtür. Ayrıca kitaptaki 
bazı bilgilerin tarihi gerçekiere uymadı
ğı anlaşılmıştır. Ester kitabı uzun tar
tışmalardan sonra yahudi kanonuna gi
rebilmiştir. Kumran'da bu kitap bulu
namamıştır. Hz. isa ve Ahd-i Cedid ya
zarları ondan hiç söz etmemişler, hat
ta Sardesli Meliton ve Saint Athanase. 

münasebetlerini anlatır. Netice olarak kendi kanonik listelerinden bu kitabı 
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çıkarmışlardır. 9. Daniel. ibranfce Kitab-ı 
Mukaddes'teki Daniel kitabının bazı bö
lümleri (1 / 1- 2/ 4a ve 8/ 1- 12/ 13) ibra
nfce. bazı bölümleri ise (2 / 4b - 7 / 28) Ara
mfce'dir. Ayrıca kitap. ibranfce nüsha ile 
Grekçe ve Latince tercümelerde farklı
lıklar arzetmektedir. Kitapta Peygam
ber Daniel'in Nebukadnetsar tarafından 
Babil'e götürülüşü, orada başından ge-

. çenler ve Daniel peygamberin geleceğe 
yönelik rü'yetleri nakledilir (bk. DANYAL). 

Kitap mevcut haliyle. Babil esareti dö
nemine ait bir peygamberin eseri ola
rak görülürse de eserde tarihi gerçek
lerle bağdaşmayan hususlar da vardır. 
Mesela daha ilk cümlede, "Yehuda Kralı 
Yehoyakim'in krallığının üçüncü yılında, 
Babil Kralı Nebukadnetsar Yeruşalim'e 
geldi ve onu kuşattı" (Daniel. ı 1 ı) de
nilmektedir ki Yehoyakim 'in krallığının 

üçüncü yılında (m .ö. 606) Kudüs'ün iş

gali söz konusu değildir. 10. Ezra ve Ne
hemya. Yahudilerin tasnifinde Ketuvlm 
grubu içinde ve Tarihler'den önce yer 
almaktadır. Başlangıçta bir tek kitap 
halinde iken sonradan ayrılmıştır. ibra
nfce Kitab-ı Mukaddes'te de tek bir ki
tap halindedir. Ezra ve Nehemya kitap
larında Babil esaretinden sonraki dö
nem. Babil'e götürülenlerin geri dönü
şü, Ezra'nın şeriatı halka okuyuşu, ma
bedin yeniden inşası ve vali Nehemya ·~ 

nın faaliyetleri anlatılır. Kitapların ya
zarı ile ilgili bilgi yoktur. Fakat genel 
olarak Ezra -Nehemya ile Birinci ve ikin
ci Tarihler'in aynı kişi tarafından yazıl

dığı kabul edilmektedir. Kitapların mi
lattan önce IV. asrın sonu ile lll. asrın 
ortalarında yazıldığı söylenmektedir. 11. 

Birinci ve İkinci Tiirihler. Başlangıçta ib
ranfce Kitab-ı Mukaddes'te bir tek ki
tap halindeyken Grekçe tercümede iki
ye ayrılmış. 1448'den itibaren ibranfce 
yazma nüshalarda da aynı sistem uy
gulanmıştır. ibranfce Kitab-ı Mukaddes 
tasnifinde Ketuvfm grubunda gösteril
miştir: muhteva olarak tarihi kitaplar
dan olmasına ve Ezra-Nehemya'dan ön
ceki dönemi aniatmasına rağmen. onlar
dan sonra yer almaktadır. Hıristiyanla
rın tasnifinde ise "tarihi kitaplar" içinde 
gösterilmiştir. Birinci ve ikinci Tarihler 
kitapları. insanlığın yaratılışından Babil 
esareti dönüşüne kadar devam eden dö
nemi anlatmaktadır. Adeta Ahd-i Atik'in 
"tarihi kitapları " nda anlatılan olayların 

bir tekran mahiyetindedir. Birinci ve 
ikinei Tarihler kitapları. Ezra-Nehemya 
ile birlikte "Tarihçi " (Le Chroniqueur) de
nilen bir yazara atfedilir. Bu kitapların 

soo 

Ezra tarafından yazıldığı da ileri sürül
mektedir. Kitap milattan önce 330-250 
yılları arasında kaleme alınmış olmalıdır. 

III. AHD-i ATlK ve HIRİSTİYANlAR 

Ahd-i Atik, hıristiyanlarca da kutsal 
kabul edilmekte ve hıristiyan Kitab-ı Mu
kaddes'inin ilk bölümünü teşkil etmek
tedir. Özellikle yahudi ve hıristiyan ge
leneğinde Hz. Musa'ya nisbet edilen bu
günkü Tevrat. Babil esareti sonrasından 
başlamak üzere, kelime kelime Yahve 
tarafından vahyedilmiş bir kitap olarak 
kabul edilm iştir (bk. TEVRAT). Bütün hı
ristiyan kiliseleri prensip olarak yahudi 
kanonundaki kitapları kabul etmekte
dirler: ancak Hıristiyanlık, iskenderiye 
yahudilerine ait kutsal kitaplar listesini 
(kanon) benimsemiştir. Masoretik me
tin ile Grekçe metin arasında da farklı
lıklar söz konusudur. Yahudi kanonun
daki kitaplara yapılan ilaveler dışında, 
ayrıca Katolikler'in "deuterocanonique" 
kabul ettikleri kitaplar da vardır ki bun
lar Protestanlar tarafından "apokrif" 
sayıldıkları için kabul edilmemektedir. 
Doğu kiliseleri (Ortodokslar ve Kadıköy 

Konsili kararlarını kabul etmeyenler) ise 
bu kitaplarla ilgili açık bir tavır ortaya 
koymamışlardır. 

Ahd-i Atik. Hz. Tsa ve ilk kilise için ye
gane kutsal kitap idi. Hz. İsa ' nın, Kur
an'da da belirtildiği gibi, bazı hüküm
leri değiştirmenin dışında (bk. Al-i imran 
3/ 50). Tevrat'ı veya peygamber kitapla
rını kaldırmak gibi faaliyeti asla olma
mıştır. Tam aksine o, "Sanmayın ki ben 
şeriatı (Tevrat) yahut peygamberleri yık
maya geldim, ben yıkmaya değil fakat 
tamam etmeye geldim" (Matta, 5/ ı 7) 
demektedir. ilk kilise ve havariler Ahd-i 
Atlk'i kabul etmekte ve ibadette ondan 
parçalar okumakta idiler. Fakat özellikle 
Pavlus (St. Paul) ile birlikte, Ahd-i Atik'in 
şer'i hükümlerinin Tsa Mesih vasıtasıyla 
akdedilen Ahd-i Cedid neticesinde ge
çersiz kılındığı ilan edilmiş, daha ilk Ku
düs Konsili'nde eskiden putperest olan 
yeni hıristiyanlardan, bazı hükümler dı
ş'ında Ahd-i Atik' e uymaları istenmemiş
tir (Resullerin işleri , ı 5/ 28-29) . · Hıristi
yanlık Ahd-i Atlk'i kurtuluş tarihinin ilk 
merhalesi olarak kabul etmektedir. 

IV. AHD-i ATlK ve MÜSLÜMANlAR 

Kur'an-ı Kerim yahudileri Ehl-i kitap• 
kabul etmekte, onlara kitap verildiğini 
bildirmektedir. Yine Kur'an 'da belirtildi
ğine göre israiloğulları'na nebner ve re
suller gönderilmiş (bk ei-Maide 5/ 20, 70). 
Hz. Mu.hammed'den önce gelen peygam-

beriere de kitaplar (zübür) verilmiştir 

(bk Al-i imran 3/ 184 ; en-Nahl 16/ 44 ). 
israiloğulları'na kitap. hikmet ve pey
gamberlik verildiğini bildiren Kur'an-ı 

Kerim, onlara gönderilen peygamberle
re indirilen kitaplar hususunda şu bilgi
leri vermektedir: ibrahim nesline, Musa 
ve Harun'a kitap, Musa'ya furkan. suhuf 
ve elvah verilmiş (bk. M._ F. Abdülbaki, 
Muccem, "Fur~@" , "Kitdb", ''Lev~", "Şu 
!fuf" md.leri). Hz. Musa'ya indirilen kitap 
israiloğulları'na miras bırakılmıştır (bk. 
el-Mü'min 40/ 53). Tevrat Allah tarafın
dan indirilmiştir ve Allah'a teslim olmuş 
peygamberler onunla hükmetmişlerdir 

Cbk. el-Ma ide 5/ 44). Kur'an-ı Kerim'de 
ayrıca Davud'a Zebur'un verildiği (bk. 
en-Nisa 4/ ı63 ; el-isra 17/ 55) belirtilmek
teyse de Ahd~i Atik'in revrat ve Zebur 
dışındaki diğer kitaplarından bahsedil
memektedir. 

Kur'an-ı Kerim'de revrat ve Zebur'un 
sadece adları zikredilmemekte. muhte
valarına dair de bilgi verilmekte. israil
oğulları'na gönderilen peygamberlerin 
tebliğ faaliyetleriyle ilgili kıssalar nakle
dilmektedir ki bu bilgilerin birçoğunu. 
kısmen farklı şekillerde de olsa. bugün
kü Ahd-i Atik kOliiyatında bulmak müm
kündür. Diğer taraftan. revrat'ta ümmf 
resulün geleceğinin yazılı olduğu belir
tilmekte. ancak yahudilerin Allah kela
mını tahrif ettiklerine dikkat çekilmek
tedir (b k. ei-Bakara 2/ 75 ; en-N isa 4/ 46 ; 
el-Ma ide 5/ ı 3. 4 ı). 

Müslümanlar gerek Ehl-i kitap'ın, ken
dilerine verilen kitapları tahrif ettikleri
ne dair Kur'an hükmünü açıklamak. ge
rekse islam öncesi ilahi kitaplarda Hz. 
Muhammed'in geleceğinin müjdelendi
ğine dair ayetleri izah etmek için sadece 
Tevrat'ı değil. Ahd-i Atik'in bütün kitap
larını incelemişlerdir. Bu hususta. söz 
konusu ayetlerin delillerle açıklandığı 

tefsir kitaplarının dışında . diğer dinlerin 
tetkik edildiği müstakil veya reddiye• 
türünde eserler yazılmıştır . ibn Hazm'ın 
Kitabü 'l-Fasl fi'l-milel ve 'l-ehva, ve'n
niJ:ıal'i, Cüv~ynf'nin Şifa, ü '1-galil ii be
yani ma va~aa ti't-Tevrat ve'l-İncil 
mine't-tebdil'i, ibn Kayyim el-Cevziy
ye'nin Hidayetü'l-J:ıayara ii ecvibeti'l
yehud ve'n-naşara'sı, Rahmetullah ei
Hindfnin İ?hclrü'l-J:ıak~ ' ı bunlardan ba
zı örneklerdir (bk. BEŞAİRÜ'n-NÜBÜWE, 
TAHRIF). 

Müslümanlar, prensip olarak, yahudi
lere indirilen kitapların (Tevrat ve Ze
bur) muhtevalarıyla ilgili gerek Kur'an-ı 
Kerim'de gerekse hadislerde verilen bil-



gilerden bugünkü Ahd-i Atik külliyatı 

içinde bulunanları doğru kabul etmekle 
birlikte. bu iki temel İslami kaynağa 
ters düşen bilgilerin tahrif neticesinde 
ortaya çıktığına ve bu sebeple reddedil
mesi gerektiğine inanırlar. Ayrıca Ahd-i 
Atik'te yer alıp temel İslami kaynaklar
da bulunmayan. ancak İslami inanç ve 
telakkilere de aykırı bir yanı olmayan 
bilgilerin doğru olabileceğini kabul eder
ler. Bunların dışında müslümanların ke
sin bilgi sahibi olmadıkları hususlarda 
takınacakları tavrı ise Hz. Peygamber'in 
şu hadisi açıklamaktadır: "EbO Hüreyre 
diyor ki : Ehl-i kitap olan yahudiler Tev
rat'ı İbranice metninden okurlar. müs
lümanlara ise Arapça tefsir ederlerdi. 
Bu hususta ResOluilah ashabına. Ehl-i 
kitab'ın sözlerini ne doğrulayın ne de 
yalaniayın : ancak, 'AIIah'a, bize indirile
ne. İbrahim'e. ismail'e. İshak'a, Ya'küb'a 
ve oğullarına indirilene. MOsa ve isa 'ya 
verilene ve bütün peygamberlere rable
ri tarafından gönderilene inanırız: on
lar arasında bir ayırım yapmayız. biz Al
lah'a teslim olanlarız' (ei-Bakara 2/ 136) 
deyin buyurmuştur" (BuharT. "İ'tişam", 
25. "Tefsir", 2/ ll) . 

V. iLMI ARAŞTIRMAlAR ve AHD-i ATİK 

Ahd-i Atik'te verilen bilgilerin tarihi 
gerçekiere uygunluğunu tesbit etmek 
için Batı dünyasında XVI. asırdan itiba
ren tenkit faaliyetlerine başlanmış, ilim
lerin ve teknik araştırmaların gelişmesi 
nisbetinde birtakım sonuçlara ulaşıl

mıştır. Metin tenkidi çalışmalarıyla Ahd-i 
Atik'teki kelimelerin menşei, üslOp, met
nin aslına uygunluğu (authenticite) ile 
mevcut çelişkiler ve tekrarlar ortaya 
konmuştur. Neticede Tevrat'ın muayyen 
bir dönemde ve bir tek kişi tarafından 
değil , farklı dönemlerde çeşitli yazarlar 
tarafınoan kaleme alındığı , düzeltme. 
değiştirme ve ilaveler yapı ld ığ ı , bu haliy
le derleme bir kitap olduğu, yahudi ge
leneğinin kabul ettiği gibi bir tek kişiye 
yani Hz. Musa'ya nisbet edilemeyeceği. 
tarihi ve ilmi verilerle ortaya konmuş
tur. Bu durum. Tevrat'ın tahrif edilmiş 
bir kitap olduğu hususundaki Kur'an 
hükmünü teyit etmektedir. Ahd-i Atik'i 
teşkil eden diğer kitapların da nisbet 
edildikleri şahıslar tarafından kaleme 
alınmadığı. daha sonraki dönemlerde 
farklı kişilerce yazılıp çeşitli düzeltme ve 
ilaveler yapıldığı . metne müdahaleler
de bulunulduğu, bu kitapların istinsa
hı sırasında müstensihlerin bilerek ve-

ya bilmeyerek birçok değişiklik yaptık
ları yine bu ilmi tedkiklerle ortaya çıka
rılmıştır. 

Ahd-i Atik'le ilgili gerek metin tet
kik ve tenkidi faaliyetleri, gerekse tari
hi tenkide hizmeti yönünden arkeolajik 
çalışmalar sonunda, bazan mevcut bil
gileri doğrulayan, çok defa da yalanla
yan sonuçlar elde edilmiştir. Kutsal ka
bul edilen yazıların, vahiy ve ilham 
mahsulü oldukları için, ilmi ölçülerin ve 
tenkidin dışında kalması gerektiği id
diası Ahd-i Atik için geçerli değildir. Zi
ra mevcut şekliyle bu yazıların kutsallı
ğına inananlar bile kutsal metin yazar
larının rolünü. üslOp, kullanılan kelime
ler ve çerçeveyi tamamlayan bilgilerde 
yazarların tasarrufunu kabul etmekte
dirler. Dolayısıyla yazarın bilgi seviyesi, 
ulaşabildiği ve derieyebildiği rivayet ve 
telakkiler metnin muhtevasına tesir et
mektedir. İçinde bulundukları toplum 
ve dönemin şartlarıyla sınırlı olan bu 
yazarlar. genelierne ve sembolizm yeri 
ne. ilahi muhtevayı , ayrıntılı zaman ve 
mekan boyutlarıyla süsleyince ortaya 
birçok hata çıkmıştır. Kitapların tedvi
ninde sonraki dönemlere ait ilave ve de
ğişiklikler. çok defa birbirine zıt hüküm
terin veya bilgilerin aynı metin içinde yer 
almasına sebep olmuştur. Bazı şahıs ve 
olaylarla ilgili tekrar ve çelişkili bilgiler 
ise farklı yazarların mevcudiyetini orta
ya koymaktadır. Bundan dolayı, kitapla
rın belli şahıslara ait oluşuyla ilgili dini 
gelenekler de geçerliliğini yitirmiş bu
lunmaktadır. 
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Kitab-ı Mukaddes (Fr. La Bible. İng . 
The Bible. Alm. Die Sibel, ital. La Biblia) 
deyimi Ahd-i Atik ile Ahd-i Cedid'i ifade 
etmektedir. Ahd-i Atik hem yahudi. hem 
de hıristiyanların kutsal kitabı olduğu 

halde Ahdci Cedid sadece hıristiyanlar 

tarafından kutsal kabul edilmektedir. 
İsrailoğulları Tanrı'nın kendileriyle 

yaptığı ahdi bozunca, Tanrı onlara Ye
remya (31 1 31) vasıtasıyla yeni bir ahid 
vaad etmiştir. Hıristiyanlara göre ise bu 
yeni ahid Hz. isa vasıtasıyla yapılmıştır 
(bk. ibranTler'e Mektup, 9/ 15) Bu son ah
din yazılı belgeleri kabul edilen metinle
re de Ahd-i Cedid (Yeni Ahid. Nouveau 
Testament. New Testament) adı verilmiş
tir. Ancak bu isim, milattan sonra Il. as
rın sonlarına doğru kullanılmaya başlan 

mıştır (bk. Nouveau Testament, s. 13). 

Ahd-i Cedid'i teşkil eden kitapların sa
yısı. Trente Konsili'nde tesbit edilip ke
sinleşen şekliyle yirmi yedidir. Bu kitap
lar İnciller (4). Resullerin İşleri , Pavlus'un 
(St. Paul) Mektupları ( 14). Genel (Katolik) 
Mektuplar (71. Yuhanna'nın Vahyi'dir. 

Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde İncil 
ve Havariler diye iki bölüme ayrılan 

Ahd-i Cedid (bk H. Höpfl, DBS, ll, 465). 
günümüzde, Ahd-i Atik'te olduğu gibi, 
üç kısma bölünmüştür: 1. Tarihi Kitap
lar : Dört İncil ve Resulleri n İ şleri: 2. Ta
limi Kitaplar: Pavlus'un Mektupları ile 
"Katolik" diye adlandırılan yedi mektup; 
3. Peygamberlik: Yuhanna'nın Vahyi (bk 
H. Höpfl, DBS, ll. 465) 

Hz. isa Ararnice konuştuğu halde, baş
ta İnciller olmak üzere. Ahd-i Cedid ki
taplarının hepsi Grekçe'dir. Sadece Mat
ta ineili'nin Ararnice olduğu, fakat onun 
orUinal nüshasının kaybolduğu söylen
mektedir (bk tB, s. 210-211 ı 

Ahd-i Cedid'i oluşturan yirmi yedi ki
tabın metoini ihtiva eden pek çok yaz
ma vardır. Hepsi de Grekçe olan bu yaz
maların hiçbiri Ahd-i Cedid yazariarına 
ait değildir. Orüinal nüshalar dayanık-
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