
larda barak kıvrımlarla bezenmiştir. Sol
da yer alan zarif vaaz kürsüsü mermer ve 
somakiden yapılmıştır. Caminin iç duvarla
rı kırmızı ve beyaz hareli pembe renkli taş 
taklidi sıvalarla bezelidir. Duvarlara asıl

mış "çehfıryik-ı güzln" levhaları ve minbe
rin üzerindeki kelime-i tevhid Sultan Ab
dülmecid, diğerleri ise Ali Haydar Bey ta
rafından yazılmıştır. Pandantifler ve kubbe 
içinde bulunan kalem işlerinde manzara 
ve mimari düzenlemeler dikkat çekmek
tedir. 

Giriş holü ve üstündeki salonla birbirine 
bağlanan doğu ve batı kanatlarından olu
şan iki katlı hünkar kasrına kuzeybatı kö
şesinde yer alan, iki yandan kıvrılan mer
divenlerle ulaşılmaktadır. Doğu ve batı ka
natları öne çıkarak girişte küçük bir avlu 
oluşturmuştur. Hünkar girişi giriş halünün 
batı cephesinde olup iki yandan on basa
ınaklı merdivenlerle ulaşılan, üç açıklıklı bir 
bölümdür. Gösterişli, çift kollu, eliptik bir 
merdivenle çıkılan ikinci katın batı kana
dı hünkar dairesi olarak düzenlenmiştir. 
Birbirine geçilebilen üçer mekanın bulun
duğu doğu ve batı kanatları bir iki küçük 
farklılık dışında simetriktir. Doğu kanadın
da katlar arasında bağiantıyı sağlayan mer
diven güneyde yer almaktadır. 

Yapıda harimle hünkar kasrı arasında 
tasarım ve yüzeylerin ele alınışı bakımın-

Ortaköy Camii'nin mihrabı 

Ortaköy camii'nin kitabesi 

dan farklılık vardır. Harimdeki dekorasyo
n un zenginliğine rağmen hünkar kasrm
da cepheler çok sade tutulmuştur. Bura
daki bezerne öğeleri, üzeri basık kemerli 
pencerelerin çevresindeki silmelerle hün
kar dairesi salonlarının pencereleri üze
rindeki üçgen ya da dairesel alınlıklardır. 
Caminin dış cephesi barak ve rokoko tar
zında taştan, oyma ve kabartma süsleme
leriyle dikkat çekmektedir. Yapı üzerinde 
oturduğu rıhtımdan yaklaşık 2 m. yüksel
tilmiş, zemin katla galeri katı silmelerle 
ayrılmıştır. Bu silmelerin uzantısı aynı za
manda hünkar kasrının saçak kornişlerini 
oluşturmaktadır. Beden duvarlarında yer 
alan üç açıklık da içbükey olarak düzenlen
miştir. Açıklıkların dış noktalarında her 
cephede dört adet olmak üzere dörtte 
biri duvara gömülü sahte kolonlar yer al
maktadır. Kolonların galeri katında tama
mı, zemin katta üst yarıları yivlidir. Kolon
lar galeri katında kompozit kolon başlık
larla son bulmaktadır ve ortada yer alan 
iki kolon ayrıca ek tablalar ve tepeliklerle 
iyice vurgulanmıştır. 

ince gövdeli minarelerin kaideleri mer
divenli sahanlığın iki yanında olup kasrı 
oluşturan kütlelerin içindedir. Şerefe alt
larında tersine kıvrılan volütlerin oluştur
duğu konsollar bulunmaktadır. Altta ara
larda yer alan akant yaprakları altın yal
dızla boyanmıştır. Statik açıdan oldukça 
narin olan yapı 1862'de ve 1866'da ona
rılmış, 1894 depreminde büyük zarar gö
rünce 1909'da Evkaf Nezareti'nceyeniden 
tamir edilmiştir. Bu tamirde yıkılan eski 
yivli minareler yivsiz olarak yapılmış, mi
narelerin petek ve külah kısımlarıyla ya
pının çeşitli bölümleri yenilenmiştir. 1960'
larda binada yeniden çatlamaların oluş
ması sebebiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'

nün başlattığı restorasyon çalışmalarında 
zemin takviye edilmiş, kubbe yenilenmiş
tir. Bu onarımda ibadete kapatılan cami 
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1969'da yeniden açılmıştır. 1984'te büyük 
bir yangın sonucu kısmen harap olan bi
na tekrar restore edilmiştir. Zaman içinde 
özgün parçaları büyük ölçüde değişmiş ol
sa da Ortaköy Camii, istanbul Bağazı'nın 
önemli ve değerli mimari eserlerinden bi
ridir. 
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Daha çok 
Doğu Avrupa ülkelerinde hakim olan, 

L üç ana hıristiyan mezhebinden biri. _j 

Bugün Ortodoksluk, 400 milyona yakın 
mensubu ile Katalik ve Protestanlık'tan 
sonra sayısı ve yayıldığı alan açısından Hı

ristiyanlığın üçüncü büyük mezhebini oluş
turur. Ortodoks coğrafyası büyük oranda 
Doğu Avrupa ve Anadolu ile sınırlıdır. Bu
nunla birlikte Ortodoksluğun Hıristiyanlık 
içerisindeki tarihi önemi coğrafi ve ista
tistiki büyüklüğünden daha ileri düzeyde
dir. Gerek tarihi gerekse siyasi sebepler
den dolayı içe kapalı bir atmosferde yaşa
yan Ortodoksluk, son birkaç on yıldan beri 
(özellikle Sovyetler Birliği'nin çöküşünden itiba
ren) modern dünyaya entegre olma yolu
na girmiş görünmektedir. Bu farklı tarihi 
gelişim çizgisine paralel olarak Ortodoks
luğun teolojisi de diğer hıristiyan mezhep
lerine göre değişiklik arzeder. 

Ortodoks (doğru yol) kelimesinin bugün 
özel bir mezhebi ima edecek şekilde kul
lanımı Xl. yüzyıldan öneeye gitmez. Orto-
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dokslar'ın kendileri için kullandığı yaygın 
ibare daha çok "Ortodoks Katalik kilisesi"
dir. Bu ifade, mezhebin hem doğru görü
şü temsil ettiği hem de evrensel (katolik) 
olduğu iddiasını yansıtır. Büyük oranda 
Anadolu coğrafyasında gelişip yayılmaya 
başlayan Ortodoksluk, özel karakterini da
ha çok üzerine temellendiği Grek kültürü
nün hıristiyanlaştırılmasından alır. Bu te
mel yapı, gelişim çizgisini antik Latin dü
şüncesinden alan Kataliklik ile Ortodoks
luk arasındaki farklılığın da zeminini oluş
turur. 

Tarihsel Gelişimi. Ortodoks geleneğinin 
temellendiği kültürün Kapadakyalı üç kili
se babası tarafından oluşturulduğu söyle
nebilir. IV. yüzyıl civarında yaşayan Nysalı 
Gregory, Nazianlı Gregory ve St. Basil, Grek 
ve özellikle Aristo felsefesini Hıristiyanlı
ğa sokarak teolojik anlamda Ortodokslu
ğun zeminini hazırlamışlardır. Bununla bir
likte Ortodoksluğun tarihsel gelişiminin 
başlangıcını daha ziyade N. yüzyıldan iti
baren vuku bulan siyasi çekişmelere ve İs
tanbul'un yeni bir siyasal merkez olarak 
ortaya çıkmasına kadar geriye götürmek 
mümkündür. 330'da Roma İmparatorlu
ğu başşehrinin İstanbul'a taşınması Ro
ma'da yerleşik olan siyasi ve dini otorite
leri rahatsız etti. İstanbul'un dini yönden 
taşıdığı öneme dair anlatılan çeşitli hika
yeler, bu şehre Hıristiyanlık açısından meş
ruiyet kazandırmaya çalıştı. Mesela Roma 
şehri kendisini Petrus'a dayandınrken İs
tanbul Kefernoumlu balıkçı Andreas'a da
yandırmaktaydı. 

Petrus'un Roma ile ilişkisi kadar olma
sa bile istanbul'un Andreas'la ilişkisi hak
kındaki kanaatler yaygın şekilde benim
sendi. Roma ile İstanbul arasındaki ilk mü
cadele, İmparator Konstans ve Konstan
tius zamanında 343'te Sardika'da (Sofya) 

toplanan konsilde ortaya çıktı. İmparator
luğun doğu topraklarının yöneticisi olan 
ll. Konstantius, Ariusçu eğilimiere sahip
ken batıda egemen olan Konstans İznik 
geleneğini devam ettirmekteydi. Papa Ju
lius'un talebi üzerine toplanan konsilde 
Ariusçuluk heterodoksi olarak nitelendiril
di ve doğulu yetkililerce görevinden alın
ması istenen Athanasius'un yerinde kal
ması karara bağlandı. Roma, İstanbul'un 
tehlikeli yükselişinin önünü kesrnek ama
cıyla kiliseyle ilgili her türlü resmi karar
da tekyetkili merciin kendisi olduğunu ilan 
etti. Doğulu piskoposlar ise konsil karar
larının hiçbirini tanımadılar. İstanbul ve 
Roma kiliselerinin birbirlerinden ayrılma
ya başladığı sürecin çıkış noktası bu poJe
mikten sonra hız kazanmıştır. 
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381'de İmparator ı. Theodosius'un top
ladığı ve hiçbir Romalı temsilcinin çağrıl
madığı istanbul Konsili'nde Roma'dan son
ra ikinci yetkili merciin İstanbul olduğu 
ilan edildi. istanbul Konsili'nin disiplin ve 
hiyerarşi konularındaki kararları Katalik
ler'ce asla teyit edilmemiştir. Konsilin üçün
cü kanonunda yer alan, "Yeni Roma ola
rak istanbul piskoposluğu Roma'dan son- · 
ra gelmektedir" maddesi Romalı yetkili
lerce şiddetle eleştirilmiştir. Bu konsilden 
itibaren Trakya metropolitleri üzerinde ege
men olan Heraklia piskoposluğu önemini 
iyice kaybederek yerini istanbul'a bırak
mıştır. 

Daha çok lsa'nın tabiatı konusundaki tar
tışmaları bastırmaya yönelik olarak 451 
yılında toplanan dördüncü ekümenik kon
silde (Kadıköy Konsili) İstanbul'un Roma 
ile eş imtiyaziara sahip olduğu görüşü res
men onaylandı. Kadıköy Konsili ( 28. kan on), 
Asya ve Trakya'daki bütün metropolitlerin 
İstanbul piskoposluğunca tayin edilmesi 
gerektiğini öngörerek İstanbul'un hakimi
yetini pratik konularda da güçlendirdi. Ge
rek bu karar gerekse Roma'nın üstünlü
ğünün Petrus'tan değil kilise babalarınca 
bahşedilen imtiyazdan geldiğini savunan 
konsil kanonları Katolikler'ce asla kabul 
görmedi. Ayrıca daima İstanbul kilisesi
nin yetkisini kabul eden Kudüs piskopos
luğu da patriklik seviyesine yükseltilerek 
Roma'nın doğudaki faaliyet alanı daraltıl
maya çalışıldı. Kadıköy Konsili 'nden itiba
ren imparatorların din konusundaki ege
menlikleri bir hayli hız kazanmıştır. İstan
bul'un güçlendirilmesinde imparatorların 
bu arzusu gözden kaçınlmaması gereken 
önemli bir noktadır. imparatorların dini 
işlere müdahalelerine en önemli örnekler
den ilki Jüstinyen'in tavrıdır (VI. yüzyıl). 
Merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla 
hazırlattığı "sivil hukuk"unda Jüstinyen 
İstanbul'u Roma'dan sonra ikinci sıraya 
koydurtın uştur. 

Roma ve istanbul arasındaki en önemli 
kırılma noktası VI. yüzyılda vuku bulmuş
tur. 595 yılında istanbul Patriği IV. John 
(the Faster), tarihte ilk defa ekümenik pat
rik unvanını alarak istanbul'un tek ve ev
rensel kilise olduğunu ileri sürdü. Batılı 
din adamları papanın bile bu unvanı kul
lanmaya cesaret edemediğini ileri süre
rek John'u şiddetle eleştirdiler. Bu tarih 
iki kilise arasındaki kavganın zirveye ulaş
tığı bir döneme işaret eder. Mücadele 
726-843 yılları arasına tekabül eden iko
noklazm döneminde de sürdü. İmparator 
lll. Leo (lsaurian) VIII. yüzyılda , devletin 
merkezi otoritesini yeniden oluşturma pro-

jesinin bir parçası olarak ikonaklast hare
keti başlatıldığında Sicilya, İllirya ve bazı 
Ege adalarının yönetimini Roma'nın elin
den alıp İstanbul'a devretti. Leo'dan son
ra ikenaklastik dönemin şiddetini arttır
dığı V. Konstantin zamanında Roma'daki 
Patrik III. Stefan, kuzeyden gelen Lam
bart tehdidi karşısında İstanbul'daki hü
kümetten istediği yardımı alamayınca Ger
men kabileleri Latin dünyasına ait bazı top
rakları ele geçirdi. Roma'nın asla unutma
dığı bu olay doğu coğrafyası ile irtibatın 
tamamen sona ermesine sebep olmuştur. 

Doğu-Batı ya da Ortodoks-Katalik ayrış
masının bundan sonraki süreci İstanbul'
da Photius'un patrik seçimiyle ilgilidir. Dö
nemin en önemli bilginlerinden olan Pho
tius'a ait çok sayıda eserden özellikle Myri
obiblon (bin kitap) en iyi bilinenidir. 85T
de İstanbul patriği olan liberal eğilimli lg
natius'un devrilerekyerine Latin kültürün
den nefret eden Photius'un getirilmesi 
Roma'nın asla hazınedemediği bir hadise 
oldu. öte yandan Photius'un laik kökenli 
olması da Roma'yı rahatsız etmiştir. İki 
kilise arasında diğer bir problem de IX. 
yüzyılın ortalarında Balkan halklarının hı
ristiyanlaştırılması konusunda ortaya çık
mıştır. Balkan topraklarında yaşayan put
perest Slav halkları arasında misyon faali
yetine girişen ilk merkez Roma olmuştur. 
Fakat Roma'nın üstünlük kurma amacıyla 
başlattığı bu faaliyetler bizzat Patrik Pho
tius'un çabaları sayesinde sonuçsuz kal
mış ve İstanbul patrikliği Balkanlar'ın hı
ristiyanlaştırılması işini üsttenerek bölge
deki egemenlik yarışını kendi lehine çe
virmiştir. 

Photius'un yol açtığı olayın bir benze
ri de Xl. yüzyılda iki kilisenin birbirinden 
ayrılmasıyla sonuçlanacak şekilde Patrik 
Michael Cerularius nezdinde yaşanmıştır. 
1 043'te İstanbul patriği olan Cerularius 
1 053'ten itibaren Roma'ya karşı şiddetli 
bir kampanya başlattı . Kendine bağlı Ah
rida metropolitanlarından biri olan Leo'
yu da bu işte kullanan Cerularius İstan
bul'daki bütün Latin kiliselerini kapattı. 
1 054'te Patrik Cerularius ile görüşmeye 
gelen Kardinal Humbert ile Roma ve is
tanbul kiliseleri arasındaki ipler koptu. Pa
palığın İstanbul'a yönelik tavırlarından ra
hatsız olan patrik kardinale randevu ver
medi. Kardinal, İstanbul kilisesinin farklı 
görüşlerinden dolayı sapkın olduğuna dair 
bir papalık belgesini Ayasofya'ya bıraka
rak Roma'ya döndü. Buna karşılık İstan
bul kilisesi de Roma'nın Ruhulkudüs ko
nusundaki inancının sapkınlık içerdiğini 
vurgulayan karşı bir belge hazırladı ve bu-



nu Roma'ya iletti. Bu karşılıklı restleşme 
ve birbirini aforoz etme iki kilise arasın

daki mutlak ayrılığın ilanı oldu. 

Bu arada siyasi kavgalara teolojik kav
gaların yol açtığı sarsıntıları da eklemek 
gerekir. Bunların en önemlisi Rühulku
düs'ün menşeiyle ilgili "filoque" mesele
sidir. Bu meselenin özü, Rühulkudüs'ün 
Baba ve Oğul'un her ikisinden birlikte mi 
yoksa sadece Baba'dan mı çıktığı konu
suyla ilgilidir. Katalikler birinci, Ortodoks
lar ikinci inancı benimsemiştir. Rühulku
düs'ün Oğul'dan da çıktığı ibaresini ekle
yerek aslında İznik Konsili'nde olmayan bir 
unsuru kabul eden Roma, Ortodokslar'ın 

nezdinde heterodoks bir inancın taşıyıcısı 
olarak görülmüştür. Bu tartışma iki mez
hep arasındaki en önemli teolojik sorun
dur. ilerleyen dönemlerde Roma ve İstan
bul kiliseleri zaman zaman yeniden birleş

me çabaları göstermişlerdir. 1098 Bari , 
1274 Lyon, 1438 Ferrara-Florance konsil
leri bu çabaların en önemli örnekleridir. 
Fakat sonuncusu 14S2'ye denk gelen bu 
çabaların hiçbirinin başarılı olmadığı bi
linmektedir. Türkler'in İstanbul'u fethin
den itibaren Ortodoksluğun tarihi gelişi
mi farklı bir çizgiye oturmuştur. Fatih Sul
tan Mehmed'den itibaren Osmanlı top
raklarındaki Ortodoks tebaa millet siste
mi içerisinde İstanbul'daki patrikhaneye 
bağlanmıştır. 

1439'daki Florance Konsili'nde Ortodoks
luğun Katoliklik'le birleşmesi söz konusu 
olduğunda Rus Ortodoksları buna şiddetle 
karşı çıktılar. 1448' de Rus piskoposlar mec
lisi tarafından başa geçirilen metropoli
tan Jonas, Moskova ve bütün Rusya'nın 
metropolitanı unvanı ile İstanbul'dan ba
ğımsız olduğunu ilan etti. Bu tarihten iti
baren Rus kilisesinin İstanbul ile egemen
lik yarışına girdiği bilinmektedir. 1 S40'ta 
metropolitan Macarios, Rus Ortodokslu
ğu'nu merkeiileştirmeyi planlayan bir si
nod topladı. Bundan sonra Rus Ortodoks
ları güçlü bir şekilde örgütlenme sürecine 
girdi. Çar Feodor lvanovitch'in stratejisiy
le İstanbul Patriği ll. Jeremias, Moskova 
metropolitliğini otosefal kilise olarak ka
bul etti. Bütün doğu patrikleri bunu onay
layarak Moskova'yı beş önemli patriklik 
şehrinden biri olarak tanıdı. 

1652'de Patrik Nikon'un Rus Ortodoks
Iuğu'nu Yunan kültürü çerçevesinde yeni
den oluşturma çabası ülke içerisinde prob
lemlere yol açtı. Bu tip reformasyon uy
gulamalarını kabul etmeyen Rus kiliseleri 
Haskolniki (eski imanlılar) adıyla yeni bir 
mezhep oluşturdu. Kısa bir müddet sonra 

bu grup da kendi içerisinde Belokrinits
kaya ve Lipovan Ortodoks kiliseleri olmak 
üzere ikiye bölündü. Bugün özellikle önem
li olan Belokrinitskaya kilisesi Rusya'da ha
la popülerdir. 1686'da Kiev metropolitliği
nin kontrolü istanbul'dan Moskova'ya ge
çince Rus kilisesinin egemenlik alanı cid
di anlamda genişledi. Büyük Petro döne
minde Rus Ortodoksiuğu giderek devletin 
resmi çizgisine girdi. XVII. yüzyıldan itiba
ren kilisenin siyasallaşması ve resmi hale 
gelmesini ifade eden bu süreç "çarizm" 
adıyla bilinir. 1917 Bolşevik ihtilali'nden 
sonra Rus Ortodoksiuğu ciddi bir takiba
ta uğramış, ll. Dünya Savaşı'nda Moskova 
Teoloji Akademisi'nin açılışı bu süreci kıs
men de olsa yumuşatmıştır. 1988'de "Ki
ev Rusyası'nın vaftizi" adıyla bilinen töre
nin uzun aradan sonra yeniden yapılma
sı ve pek çok kilisenin tekrar açılması Rus 
Ortodoksiuğu tarihinde bir dönüm nokta
sı olmuştur. 

Mora isyanından sonra bağımsızlığını 

kazanan Yunan Ortodoks kilisesi, 1833'te 
milli kiliselerinin otosefal olduğunu ilan 
etmesinin ardından Fener Rum Ortodoks 
Patrikhanesi'yle uzlaşmazlığa düşmüştür. 

Osmanlı'dan aldığı yetkiyle egemenlik ala
nını kaybetmek istemeyen Fener Rum Or
todoks Patrikhanesi ve Yunan otosefal ki
lisesi bugün de ciddi bir mücadele içeri
sindedir. XIX. yüzyılın sonlarından itibaren 
bağımsızlığını elde eden Osmanlı Devleti'
ne bağlı Balkan Ortodoksları büyük oran
da otosefal kilise hüviyetini kazanmıştır. 
Bulgaristan, Romanya ve Sırp kiliseleri bu
nun klasik örnekleridir. Özellikle Sovyetler 
Birliği'nin çöküşünden sonra istanbul Fe
ner Rum Ortodoks Patrikhanesi, Yunanis
tan Ortodoks kilisesi ve Moskova patrikli
ği arasında ekümeniklik iddiaları dolayı

sıyla ciddi problemler yaşanmaktadır (bk. 
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ ; 
HIRİSTİYANLIK ). 

Ortodoksluk diğer hıristiyan mezheple
riyle m ukayese edildiğinde ortaya çıktığı 

ve geliştiği coğrafyalardaki tarihi şartla
rın getirdiği konjonktüre paralel olarak 
atıl, mistik ve melankolik bir kültür do
ğurmuştur. Daima devletin siyasal dene
tim rolünü üstlenen Bizans Ortodokslu
ğu'ndan beri Ortodoksluğun kaderini po
litik unsurların belirlediği söylenebilir. Or
todoksluk XVII. yüzyıldan başlayarak Pro
testanlar ile yakın temas içinde bulun
muştur. Bununla birlikte çoğunlukla Lut
herci, Kalvinci veya Anglikan çevrelerden 
gelen ilişki talepleri, XIX. yüzyıl Ortodoks
ları'nca kendi aleyhlerine yöneitHmiş mis
yonerlik çerçevesinde algılanmış ve bu ta-
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rihten itibaren ilişkiler bütünüyle kesilmiş
tir. Öte yandan Ukrayna'da ve Rusya'da 
bulunan az sayıdaki Katalik cemaatlerin 
durumuyla ilgili Vatikan'ın Ruslar'a yaptı
ğı baskı da iki mezhebin arasını sürekli aç
maktadır. 2002'de Papa John Paul'ün Rus 
topraklarında Katalik diyakozluk bölgesi 
yaratma teşebbüsü Rus Ortodoksları'nca 
şiddetle eleştirilmiştir. Bununla bir likte 
Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin ekü
meniklik iddiaları dolayısıyla diğer hıristi

yan gruplarla son derece sıkı ilişkileri mev
cuttur. 

İnançlar ve Ritüeller. Ortodoks inançla
rı ve ibadetlerinde kutsal kitaptan (özel
likle Yuhanna incili) sonra gelen en belir
leyici kaynak kilise babaları etrafında olu
şan ve "en mysterion" ("sır yoluyla" ) ola
rak nakledilen geleneklerdir (kilise baba
larından gelen rivayetler ve adetler) . Or
todoks ilahiyatının merkezinde bilgi prob
lemi durmaktadır. Buna göre ilahi aleme 
ait bilgiler bilinemez özelliğe sahiptir. Ka
toliklik'ten farklı olarak Ortodoksluk ila
hi bilginin doğası konusunda agnostiktir. 
Tanrısal alemin bilgisi bilinebilir değil fa
kat yaşanabilir bir şeydir. Bundan dolayı 
teoloji hayata yönelik bir fenomendir. Or
todoks manastır hayatı ve melankolisi bu 
yorumdan kaynaklanır. 

Teslls doktrini Ortodoksluğun da teme
lidir. Ortodoksluk fonksiyon (hypostasis) an
lamında üç ayrı, cevher (ousia) anlamında 
bir tek varlıktan oluşan teslls doktrinini 
kabul eder. Buna göre Tanrı fonksiyon an
lamında Baba, Oğul ve Rühulkudüs olmak 
üzere üç ayrı varlıktan meydana gelmiş 
olsa da esas itibariyle Baba'da bütünle
şen tek varlıktır. Baba, Oğul ve Rühulku
düs üçlüsünün oluşturduğu birlikteliği ka
bul eden Katoliklik'ten farklı olarak Orto
doksluk Baba'ya daha öncelikli bir yer ver
mektedir. Katoliklik'ten Ortodoksiuğu ayı
ran diğer önemli bir teolojik farklılık da 
Rühulkudüs'ün nereden çıktığı m eselesi
dir. Hem Baba hem Oğul'dan çıktığına ina
nan Katolikliğe karşılık sadece Baba'dan 
çıktığına inanan Ortodoksluk böylece Ba
ba'nın hem Oğul hem de Rühulkudüs'e 
üstünlüğünü vurgulamıştır. Önemli tealo
jik konulardan biri olan Isa'nın tabiatı ko
nusunda Ortodoksluk diofizit görüşü ka
bul ederek Kataliklik ve Protestanlık'la ör
tüşse de Ortodoksluk'taki Isa'nın enkar
nasyonu meselesi Katoliklik'ten oldukça 
farklıdır. Katoliklik'te dünyaya gelerek Isa 
suretinde bedenlenen bizzat tanrının Oğul 

hypostasisi iken Ortodoksluk'ta enkarne 
olan hypostasis değil fakat -çok net tanım-
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lanmamış olsa da- Logos yani Baba'nın 
Oğul aracılığı ile kelamıdır. 

Mesih'i mucizevi olarak doğuran Mer
yem'le ilgili inançları da diğer hıristiyan 
mezheplerinkine yakındır. Ortodoksluk'ta 
Meryem'le ilgili inançların temeli büyük 
oranda Bizans coğrafyasındaki NestGrlli
ğin Meryem konusundaki kayıtsızlığına 
tepki olarak gelişmiştir. Bizans tealogları 
Meryem'in ayrıcalıklı konumunu onu Or
todoks kozmolojisiyle bütünleştirerek vur
gulamaya çalışmıştır. Böylece Meryem ken
disinden çıkan tanrı /lsa aracılığı ile evre
nin var oluşunun sebebi haline döndürül
müştür. O, ikinci Hawa olarak birincinin 
yaptığı kozmik hatayı düzelten ilahi süre
cin son halkasıdır. Meryem yalnızca Me
sih 1 lsa'nın değil fakat bütün insanlığın 
anasıdır. Ortodoksluk'ta Meryem şefaatçi 
pozisyonuna kadar yükseltilmiş olmakla 
birlikte Katalik kilisesinin 18S4'te kabul et
tiği, Meryem'in annesi St. Anne'den do
ğuşundan itibaren asli günahtan muaf ol
duğu doktrini şiddetle reddedilir. Bunun
la birlikte Meryem "lekesiz" ve "tamamen 
mübarek"tir. Ölümünden sonra oğluyla 
birlikte semavat alemine alınmıştır. İkan
ları aracılığı ile Meryem inananiarına pek 
çok mucize sunmaktadır. 

Ortodoksiuğu diğer hıristiyan ekallerin
den ayıran en bariz farklılık ikonlar konu
sudur. Kiliselerde ve evlerde çeşitli kişilerin 
resim ve kabartmalarını ifade eden iken
lar, yapılışından kullanılışma kadar önemli 
dinsel süreçleri içeren tapınma ve ritüel 
nesnesidir. Temel ibadet ikonu daha çok 
kurtarıcı misyonu dolayısıyla lsa ile ilgili 
sahneleri içerenlerdir. İkon ibadeti sahne
lerdeki figürler üzerine yoğurılaşma, on
larla aynTieşme (mistik birleşme) ve arzu edi
len dilekierin ikenlardaki figürler aracılığıy
la elde edilmeye çalışılması şeklinde üç aşa
malıdır. Bu ritüel kilisede belirli mekan
larda bulunan ikonlar önünde yapılabildi
ği gibi evlerdeki ikonlar huzurunda da ic
ra edilebilir. Basitçe ikonlar, müminlerin 
hem Tanrı ile mistik birleşmesine imkan 
tanır, hem de adeta taleplerin yerine ge
tirilmesinde aracı rolü üstlenir. Bu açıdan 
bakıldığında ikonun hem psikolojik hem 
teolojikyapısal katmanlardan oluştuğu gö
rülecektir. Sanat ya da mimariyle olan iliş
kisi de şüphesiz göz ardı edilmemesi ge
reken bir diğer özelliğidir. VIII. yüzyıldan 
başlayarak ikon kült merkezlerinin siyasi 
otoriteyi sarsınasını önlemek için devlet
çe yönetilen ikon karşıtı önlemler yürürlü
ğe konmuşsa da halk arasında son derece 
popüler olmuş ikon severlik (ikonafilizm), 

412 

konumundan hiçbir şey kaybetmeden gü
nümüze kadar varlığını korumuştur. 

Ortodoks inançlarını oluşturan temel fe
nomenlerden biri de sakramentlerdir. Or
todoksluk'ta sakramentlerin sayısı Kata
liklik'te olduğu gibi yedi tanedir. Katalik
lik'te sakramentlerin kurtarıcılık fonksiyo
nu Ortodokslar'da daha çok ikon kültüyle 
ilişkilendirilmiştir; bundan dolayı sakra
mentler Ortodokslar'da daha ziyade ayin
sel bir özellik taşır. Bugün Ortodokslar'ca 
kabul edilen yedi sakrament ve özellikleri 
şu şekildedir: a) Ekmek- şarap ayini. Yeni 
Ahid'e göre cuma günü çarmıha gerilen 
lsa pazar günü mezarından dirilerek Ba
ba tanrının yanına yükselmiştir. Hıristiyan
lar bugünü yadetmek üzere her pazar kili
sede ekmek-şarap sakramentini icra eder
ler. Kiliseye gelen mürnin tarafından içi
len şarap lsa'nın kanına, hamur da etine 
dönüşmektedir. Katoliklik'te ekmek-şarap 
daha çok lsa'nın kurbanlığını, Ortodoks
lar'da ise daha çok ayine katılanların lsa 
ile mistik birleşimini ifade eder. b) Vaftiz. 

lsa'nın Ürdün nehrinde Yahya tarafından 
vaftiz edilmesinin temsili olan bu sakra
ment Ortodokslar'da tanrının lsa'da be
denleşmesinin tekrarıdır. Vaftiz edilecek 
çocuk kilisede görevli din adamlarınca üç 
kere su dolu bir hazneye batırılır. Böylece 
Katoliklik'teki anlamıyla olmasa bile vaf
tiz edilen çocuk ilk günahtan temizlenmiş 
kabul edilir. c) Konfirmasyon. Vaftizden 
hemen sonra yapılır. Din adamı özel bir 
yağla çocuğun alnına, gözlerine, burnuna, 
ağız ve kulaklarına haç işareti yapar. Bu 
sakramentle çocuk hıristiyan cemaatine 
kabul edilmiş olur. d) Tövbe. Her Ortodoks 
yılda hiç olmazsa bir defa din adamının 
huzurunda günahlarını itiraf ederek ba
ğışlanır. Vaftizden sonra işlenen günah
lardan temizlediği için tövbe ikinci vaftiz 
pozisyonunda görülür. e) Kutsal hiyerar

şi. Ortodoks kilisesinde üç temel rütbe 
mevcuttur: Piskopos, papaz ve diyakoz. 
Bu görevlere atanma ayin eşliğinde icra 
edilir. Ortodoks ruhaniler iki temel gruba 
ayrılır: Beyazlar (evli ruhanller) ve karalar 
(manastır ruhanlleri). Evlenmek isteyen din 
adamları diyakoz olmadan önce bunu yap
mak zorundadır. Manastırda görevli olan
lar evlenemezler ve piskopos olanlar ma
nastırdaki ruhanilerden seçilir. Ortodoks
luk'ta sık kullanılan patrik unvanı esasta 
temel hiyerarşik unvaniardan değil sade
ce makam unvandır. Bazı otosefal kilise
lerin piskoposları bu adı taşır. Otosefal ol
mayan kilise liderleri başpiskopos veya 
metropolit unvanını alır. Manastırlarda 

bulunan keşişlerin liderleri "archimandri-

te", keşişler ise "higumenos" adını taşır. 

Kutsal hiyerarşi yetkisini Petrus aracılığı 
ile lsa'dan aldığı için belli bir karizmaya 
sahiptir ve onlara teslimiyet lsa'ya tesli
miyet anlamına gelir. f) Evlilik. Din adamı 
olmayan insanlar için evlilik, prototipini 
Adem ve Hawa'nın uyguladığı şekilde özür
lü durumlar hariç zorunludur. Ortodoks ki
lisesi boşanmaya ve üçüneüye kadar ye
niden evliliğe izin verir. g) Hasta yağlan

ması. Kutsanmış yağın din adamı tarafın
dan hastaya sürülmesini içeren bu sakra
ment hastayı şifaya kavuşturma arzusu 
ve günahların affını sağlamak için uygu
lanır. 

Ortodoksluğun karakteristik unsurların
dan biri de kilise örgütlenmesiyle alakalı
dır. Buna göre Ortodoks kilisesi otosefal 
ve otonam olmak üzere iki tür örgütlen
me özelliğine sahiptir. Otosefal kiliseler 
kendi başlarına karar alabilen bağımsız 
kilise unsurlarıdır. Otosefal kiliseler belirli 
şehirleri veya bir ülkenin tamamını içeren 
organizasyonlardır. Herhangi bir coğrafya
nın otosefal seçilişi büyük oranda o coğ
rafyadaki Ortodoks mirasın gücü veya hal
kın nüfusu ile alakalıdır. Buna dayalı ola
rak bugün İstanbul, İskenderiye, Antak
ya, Kudüs, Bulgar, Sırp, Moskova, Rumen, 
Gürcistan, Kıbrıs, Yunan, Polanya, Arna
vutluk ve Çekoslovakya olmak üzere on 
dört otosefal kilise vardır. Bunların arasın
da tarihi açıdan önemi dolayısıyla İstan
bul'un (Fener Rum Ortodoks Patrikhane
si) yeri ayrıcalıklıdır. İstanbul otosefal ki
lisesi resmi olarak Türkiye'de dört pisko
posluk (Kad ı köy, imroz [Gökçeada], Adalar, 
Terkos) ve Yunanistan'da iki piskoposluk 
(Girit ve Oniki adaların bir kısmı) bölge
sine ayrılmıştır. Ayrıca Aynarez Manastırı 
ve Patmos adası gibi Yunanistan'daki ba
zı bölgeler de Fener Rum Ortodoks Patrik
hanesi'ne bağlıdır. Amerika Birleşik Dev
letleri, Avustralya, İngiltere, Fransa, Alman
ya gibi bazı ülkelerdeki piskoposluklar da 
yetkili merci olarak İstanbul otosefal kili
sesini tanırlar. 

İç işlerinde kısmen bağımsız olan, fakat 
genellikle bir otosefal kiliseye tabi olarak 
faaliyet gösteren kiliselerse otonam kili
seler adıyla bilinir. Bugün Finlandiya, Ja
ponya, Çin, Estonya-Litvanya, Macaristan 
ve Makedonya piskoposlukları otonam ki
lise! eri meydana getirir. Çoğunlukla Ka
ramanlı Türk Ortodoksları'nın oluşturdu

ğu ve merkezi Karaköy'de bulunan Türk 
Ortodoks Patrikhanesi ise bugün Cum
huriyet'in kuruluş yıllarındaki öneminden 
uzakta ve daha çok sembolik bir özelliğe 
sahiptir. 



Ortodoksluğun diğer hıristiyan mezhep
lerinden farklı bir başka yönü litürjik tak
vimle alakalıdır. Ortodokslar'da ibadet ve 
ibadete eşlik eden ritüeller son derece ru
hanl ve ayrıntılıdır. Katalik mezhebindeki 
litürji, hem takvim hem ritüel olarak La
tin geleneğini izlemesi sebebiyle kısmen 
Ortodoksluk'tan ayrılır. Ortodoks litürjisi 
Bizans litürjisinin etkisi altında kalmıştır. 

Yaklaşık lll ve lV. yüzyıllardan başlayarak 
daha çok Suriye'deki hıristiyan litürjisinin 
merkezi pozisyonunda olan Antakya ge
leneği, Kapadokya hıristiyan geleneğiyle 
kaynaşarak bugün Bizans litürjisi denilen 
ritüeller bütününü meydana getirmiştir. 

Büyük oranda Antakya ve kısmen Kapa
dokya litürjik geleneğinin oluşturduğu ya
pı sadece Bizans değil, Ermeni kilisesi gi
bi doğudaki Hıristiyanlığa ait pek çok mez
hebin litürjisine de kaynaklık etmiştir. Bi
zans litürjisi de kendi içerisinde Saint Sa
sil, Saint John Krisostom ve Saint Gre
gory Dialogos (St. Grejory the Great) olmak 
üzere üçe ayrılır. Herhangi bir ibadet ya da 
ayin esnasında uygulanacak litürjiler bu üç 
modelden biri eşliğinde icra edilir. 

Ortodoksluk'ta litürjik yıl 1 Eylül'de baş
lar, 31 Ağustos'ta sona erer. Bazı kutla
maların tarihi sabit, bazıları da değişken
dir. Kutlamalar büyük oranda lsa, Mer
yem, azizler, peygamber, melekler, muci
zeler, tarihi olaylar ve oruç gibi gelenek
lerden oluşur. Adeta yılın her gününe bir 
kutlamanın denk düştüğü Ortodoks tak
viminde kutlamaların en önemlilerini şu 
şekilde özetlemek mümkündür: a) Pas
kalya (Easter). Ortodoksluk'ta en önemli 
bayramdır. Yılın çeşitli dönemlerinde ta
rihi değişen Paskalya Katolikler'dekinden 
biraz daha geç nisanın ilk günleriyle ma
yısın ilk günü arasındaki tarihe denk dü
şer (2006 yılı itibariyle Ortodokslar'da 23 
Nisan, Katolikler'de 16 Nisan) .lsa'nın çar
mıha gerilişinden üç gün sonra yeniden 
dirilişini yadetmek üzere yapılır. Böylece 
bayram lsa'nın yeryüzündeki misyonunun 
kemale ermesini ifade eder. b) Meryem'in 
(Theotokos'un Tann Annesi) doğumu (8 Ey
lül). Kilise geleneğine göre Meryem, Joac
him ve Anna adıyla bilinen ve kilisece aziz 
ilan edilmiş yahudi bir çiftten doğmuştur. 
Bayram Meryem'in bu tarihteki doğumu

nu yadetmek için kutlanır. c) Aziz ve ha
yat veren haçın yükseltilişi 1 bulunuşu (14 
Eylül). lsa'nın üzerinde gerildiği haç Bizans 
ile yapılan savaşta İranlılar tarafından Ku
düs'ten alınmış ve iran'a götürülmüştür. 
Geleneğe göre VII. yüzyılda Bizans impara
toru Herakleios haçı iran'dan getirerekye
rine koydurmuştur. Bu amaçla kutlanan 

bir bayramdır. d) Meryem'in tapınağa su
nuluşu (Kasım 21). Geleneğe göre Meryem 
genç kızken kutsanmak üzere Kudüs'te
ki tapınağa sunulmuş. orada yaşamış ve 
Yusuf'la oradayken nişanlanmıştır. Mer
yem'in iffetini sembolize eden bir bayram
dır. e) Isa'nın doğumu (25 Aralık) . lsa'nın 
doğumu dolayısıyla kutlanan ve Batı'da 

Noel olarak bilinen bayramdır. f) Epipha
ni (6 Ocak). lsa'nın Ürdün nehrinde Vaf
tizci Yahya tarafından vaftizi ve yeryüzü 
misyonuna başlamasının anısına kutlanır. 
g) Isa'nın tapınağa sunuluşu (2 Şubat). Lu
ka'ya göre (2/22-35) Meryem ve Yusuf'un 
çocuk lsa'yı kutsanmak üzere Kudüs'te 
tapınağa götürmeleri adına kutlanır. h) 
Meryem'e melek tarafından Isa'nın müj
delenişi (25 Mart). Luka'ya göre ( ı/26-38) 
Cebrail, Meryem'e gebe kalacağını ve bir 
çocuk doğuracağını müjdeler. ı) Isa'nın 
Kudüs'e girişi (Palm sunday, Easter'den bir 
hafta önceki pazar). lsa'nın çarmıha geril
meden önce ellerinde palmiyelerle onu 
karşılayanlar arasında eşek üzerinde son 
defa Kudüs'e girişini anmak üzere kutla
nan bir bayramdır. i) Isa'nın mi'racı (Eas
ter'den kırk gün sonra) . lsa çarmıhta yeni
den dirilişinin kırkıncı gününde şakirdlere 
görünmüş (Luka, 24/50-5 ı), ardından Ba
ba'nın sağ tarafında oturmak üzere göğe 
yükselmiştir (Matta, ı 6/1 9) . k) Pentakost 
(Easter'den elli gün sonra). lsa'nın çarmıhta 
yeniden dirilmesinden sonraki ellinci gün 
şakirdlerin dua için bir araya geldikleri es
nada Ruhulkudüs onlara görünür. Şakird
ler şaşkın bir şekilde tuhaf alametler gös
tererek Ruhulkudüs'ü seyrederler. Bay
ram bu günün anısına kutlanır. I) Isa'nın 
silret değiştirerek zuhuru (Transfigürasyon, 
6 Ağustos) . m) Meryem'in uykuya dalışı 1 
ölümü (15 Ağustos) . Bu bayram, Meryem'in 
mezardan diriltilerek lsa'nın yanına alındı
ğı günü kutlamak amacıyla yapılan önem
li Ortodoks bayramlarından bir diğerini 
teşkil eder. Ortodoksluk'ta bu temel bay
ramlardan başka yılın çeşitli günlerine da
ğılmış çok sayıda bayram mevcuttur. Bun
ların içlerinde en önemli olanlarından bir
kaçı Eylülün 1 'inde lsa'nın tapınaktaki va
azı, Ocağın 1 'inde lsa'nın sünneti, Eylülün 
23'ünde Vaftizci Yahya'nın ana rahmine 
düşüşü, Haziranın 24'ünde Vaftizci Yah
ya'nın doğumu ile ilgili bayramlardır. Or
todoksluk'ta pazar günü (lsa ' nın çarmıha 
geriliş i nden sonra üçüncü gün dirilişi , 

Kyriake Hemera) kutlamaları Katoliklik'le 
aynı öneme ve muhtevaya sahiptir. 

Ortodoks mezhebinde din adamları için 
günlük dokuz ibadet vakti vardır. Halk ise 
akşam (esperionos, Batı 'da vespers) ve 
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sabah (orthros, Batı'da matins) olmak üze
re günde iki vakit ibadet yapar. Kilisede 
veya evde yapılabilen ibadetler Katoliklik'
ten farklı olarak mutlaka ikonların önün
de icra edilir. Katoliklik'tekine benzer şe
kilde Lent orucu Easter'den önceki yedin
ci pazartesi günü başlamak üzere toplam 
kırk gündür. Lent boyunca et, süt ürünle
ri, balık, şarap ve zeytinyağı tüketilmez. 
Sadece cumartesi ve pazar günleri şarap 
ve zeytinyağına izin verilir. Lent dönemi 
boyunca beş pazar özel kutlamalar yapı
lır. Lent sırasında hazlardan uzak durulur, 
ibadet ve hayır gibi işler önem kazanır 
(ikincil derecedeki oruç günleri için bk. 
ORUÇ). 

Ortodoksiuğu Katoliklik'ten ayırarak ken
di kimliğinin oluşmasına katkıda bulunan 
doktrinlerden bir tanesi de a'raf (purga
tory) inancı ile ilgilidir. Katalikler ölümden 
sonra adeta bekleme yeri mahiyetinde 
olan a'rafa inanırlarken Ortodokslar'da bu 
inanç yoktur. Ortodoksluk'ta ölenlerin akı
betiyle ilgili inançlar Katoliklik'ten daha 
muğlaktır. Bununla birlikte Ortodokslar, 
ölenlerin adeta yeniden diriliş gününe ka
dar uyku haline benzer bir durumda bek
lediklerini düşünürler. Ortodoksluk'ta son 
derece önemli olan azizierin ölenler için 
şefaat edebileceği şeklindeki inanç da bu
nunla ilgilidir. Ortodoksluk'ta başta Mer
yem olmak üzere azizierin yeri eşsizdir. 
Azizterin resmedildiği ikonlar da dilekierin 
yerine gelmesi için şart olan araçlardır. 

Ortodoksluk'taki en klasik kurumlardan 
olan manastır (laura) hayatı muhtemelen 
Suriye aracılığıyla IV. yüzyıl civarında Mı

sır'dan Anadolu'ya gelmiş, Kapadakyalı 
babalardan Saint Basit tarafından Bizans 
kültürü çerçevesinde yeniden yapılandırıl

mıştır. Katoliklik'teki manastır hayatı en
telektüel bir boyut taşırken Ortodoks ma
nastırları daha çok inziva ve atalet yerle
ri haline dönmüştür. Geleneksel kurallara 
göre manastıra girmek isteyen aday üç 
yıl boyunca sivil bir statüde keşişlik haya
tına giriş yapar. Bu dönemin başarıyla ta
mamlanışının ardından aday sembolik bir
takım giysileri alarak manastıra kabul edi
lir. İki yıl kadar sonra bekarlık, bağlılık ve 
iman yemini edilerek keşişlik unvanı ka
zanılır. Manastır hayatı oldukça katı kural
lara bağlanmıştır. Modern zamanlarda Or
todoks manastır hayatına en iyi örnek şüp
hesiz Yunanistan Aynaroz'daki Athos Ma
nastırı'dır. X. yüzyılda Trabzon doğumlu 
Athanasius adlı bir keşişin kurduğu ma
nastır bugün İstanbul Fener Rum Orto
doks Patrikhanesi'nin idaresi altındadır. 
XX. yüzyılın başında 7500 civarında keşi-
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şin bulunduğu Athos'ta günümüzde zooo 
kadar keşiş yaşamaktadır. Ortodoksluk'ta 
kadınlara mahsus manastırlar da mevcut
tur. 
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IJli!J KÜRŞAT DEMİRCİ 

ORUÇ 

L 
İslam'ın beş şartından biri. 

_j 

Oruç kelimesi, sözlükte "bir şeyden uzak 
durmak, bir şeye karşı kendini tutmak" an
lamına gelen Arapça savının (sıyam) Fars
ça karşılığı olan rfize kelimesinin Türkçe
leşmiş şeklidir. Savrn ve sıyam ile türevleri 
Kur'an-ı Kerim'de on üç yerde, hadislerde 
ise çok sayıda geçmektedir (M. F. Abdül
baki, el-Mu'cem, "şvm" md.; Wensinck, el
Mu'cem, "şvm" md.). Terim olarak oruç, 
tan yerinin ağarmasından güneşin bat
masına kadar şer'an belirlenmiş ibadeti 
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yerine getirmek niyetiyle yeme, içme ve 
cinsel ilişkiden uzak durmayı ifade eder. 
Serahs1'nin "belirli kimselerin belirli za
manda belirli fiillerden belirli bir amaçla 
uzak durması" şeklindeki tanımı bu ibade
tin kimler açısından sahih sayıldığını be
lirtmeyi hedeflemektedir ( el-Mebsut, ın. 
54) Süresi içinde kişinin kendini oruç ya
saklarına karşı tutmasına imsak denir, bu 
kelime "oruca başlama, orucun başlangıç 

anı" manasında da kullanılır. Vakti gelin
ce orucu usulüne göre açmaya, yani oru
cu soniandırmaya iftar adı verilir. 

A) İslam'dan Önceki Dinlerde Oruç. 
Belirli bir süre yeme, içme ve cinsel ilişki
den uzak d urma, perhiz yapma ya da be
lirli yiyecekleri yememe, sükfit etme, ağ
zı ve kulağı yalandan ve kötü sözden ko
ruma vb. şekillerde yerine getirilen oruç 
ibadetine hemen bütün dinlerde rastla
nır. Oruç tövbe, kefaret, matem ve bir ri
tüele hazırlık gibi amaçların dışında sihir 
ve zühd gerekçesiyle de tutulmuştur. 

Yahudilik . Yahudilik'te öncelikle nefsi 
alçaltma vasıtası kabul edilen ve "tzom" 
veya "innah nefeş" kalıbıyla Eski Ahid'de 
kullanılan oruç ibadeti, "Canlarınıza cefa 
edeceksiniz" emrinin bir gereği (Levili! er, 
16/29) ya da Kral Davud'un yaptığı gibi (Il. 
Samuel, ı 2/16- 18) Tanrı'ya dua öncesi ya
pılması gereken bir hazırlık ritüeli olarak 
algılanmıştır. İşaya'da (58/3-8) gerçek oru
cun kötülüklerden uzak durmak, müteva
zi olmak, mazlumlara ve düşkünlere yar
dım etmek gibi iyi fiillerle desteklenmesi 
gerektiği bildirilmiştir. Yahudi kutsal me
t inlerindeki ifadelerden orucun, insanların 

bilinçli veya bilinçsizce yaptıkları kötü fiil
Iere kefaret ve böyle bir durumdan ötürü 
duyulan pişmanlığın dışa vurulması için 
tutulduğu anlaşılır. Kefareti gerektiren fiil 
kişinin bizzat kendisinin işlediği bir eylem 
olabileceği gibi ailesinin veya aynı soydan 
hatta milletten birinin gayri ahlak! bir ey
lemi veya kusuru da olabilir (I. Krallar. 21/ 
1-10; I. Samuel, 14/17-29; Yeremya, 36/3-
10) . Yahudilik'teki en önemli oruç. kefa
ret günü (Yom Kipur) orucudur. O gün ya
hudiler bir yıl içerisinde işledikleri hata
lardan ötürü duydukları pişmanlığı dile 
getirerek Tanrı'dan af dilerler. Tevrat'ın 
Levililer bölümünde (16/29-31; 23/27-32) 
yahudilerin bugünde yaptıkları din! tören
ler ayrıntılı biçimde anlatılır. Hasta ve düş
kün olmayan, şeriat önünde sorumlu tu
tulma çağına gelmiş bütün yahudilere farz 
olan bu oruç yahudi ay takviminin bir inci 
ayı olan tişrinin onuncu günü tutulur. Oruç 
arefe günü güneş batımından yaklaşık bir 
saat önce başlar ve ertesi gün (10. gün) 

gün batımından yaklaşık 45 dakika sonra
ya kadar devam eder. Yirmi beş saati aşan 
bu süre içinde yeme, içme, cinsel ilişkide 
bulunma, yıkanma ve her türlü temizlik 
yapma, yağlanma ve ayakkabı dahil, deri
den yapılmış bir şey giyme haramdır (Miş
na, 8/1). 

Yahudilik'te birinci sürgün (m ö. 586) 

sonrası dönemde ihdas edilmiş, fakat yi
ne Eski Ahid kökenli olan diğer farz oruç
lar şunlardır : 1. Dokuz av orucu (tişah be
av). Eski Ahid'in Zekarya bölümünde zik
redilen dört oruçtan ilki olup yahudi ay 
takvimine göre av (ağustos) ayının doku
zuncu günü tutulması gerekir. Gerçekte 
bir matem orucu olan bu oruç kutsal me
t inde "beşinci ay orucu" şeklinde zikredilir 
(Zekarya, 7/5; 8/19). Bunun sebebi, yahu
di ay takviminde aslında tişri (eylül-ekim) 
ayının birinci günü olan yıl başının birinci 
sürgün sonrasında geçici şekilde 1 Nisan 
olarak değiştirilmesidir. Bu oruç, Kudüs'
teki kutsal Süleyman Mabedi'nin birincisi 
milattan önce 586 ve ikincisi milattan son
ra 70 yıllarında olmak üzere iki defa yıkıl
masını hatırlamak amacıyla tutulur ve 
önem itibariyle kefaret günü orucundan 
sonra gelir. Yine kefaret günü orucu gibi 
yaklaşık yirmi beş saat süren bu oruç da 
yetişkin olmayan çocuklar, hasta ve düş

künler hariç herkesin ifa etmek zorunda 
olduğu din! bir görev kabul edilir. Bu oruç
la ilgili diğer bir adet ise bu gün sadece 
Yeremya ve Eyub kitaplarından ağıtların 

ve mabedin yıkılışını anlatan bölümlerin 
okunmasıdır. Yine bu gün yapılması gere
ken diğer önemli bir faaliyet mezarların 
ziyaret edilerek ölmüş yakınların hatırlan

ması ve onlar için Tanrı'dan mağfiret dilen
mesidir (Moore, Il , 65). 2. Dördüncü ay 
orucu (şivah asar be-tammuz). Yahudi ay tak
vimine göre 17 Temmuz'da ifa edilen bu 
oruç Kudüs'ün Babilliler'in eline geçişi mü
nasebetiyle tutulur (Zekarya, 8119) . Bu gü
ne ve ilgili orucun muhtevasına daha son
ra Kudüs'ün Romalılar tarafından ele ge
çirilmesi ve diğer felaketler de eklenmiş

tir. Bu gün, aynı zamanda rabtanı otori
teye dayanan üç haftalık matem ve oruç 
döneminin başlangıcına işaret eder. Oruç 
süresinin kısalığı (gün doğumu ile gün ba
tımı arası) ve oruç sırasında dünyevl iş ya
pılmasına izin verilmesi bakımından yuka
rıdaki iki oruçtan ayrılır. 3. Onuncu ay oru
cu (asarah be-tevet). Kudüs'ün Babil Kralı 
Buhtunnasr tarafından kuşatılmasını ha
tırlamak amacıyla tutulan bir diğer kısa 
oruçtur (Hezekiel, 24/1 ve devamı) . 4. Ye
dinci ay orucu (tzom gedalya). Tişri ayının 
üçüncü günü, birinci sürgün sırasında Ku-


