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TALMUD

Talmud öðretimini gerekli görmekte, re-
formist Yahudilik’te de dinî açýdan Tal-
mud’un otoritesi kabul edilmemekle bir-
likte din adamlarýnýn eðitiminde Talmud
öðrenimine yer verilmektedir.
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Ýsrâiloðullarý’nýn
Kur’an’da adý geçen ilk kralý.˜ ™

Kur’ân-ý Kerîm’de (el-Bakara 2/246-251)
Ýsrâiloðullarý’nýn kralý olarak kendisinden
söz edilen Tâlût, Ahd-i Atîk’te Þaul (Saul)
ismiyle anýlýr. Tefsirlerde Tâlût isminin Ýb-
rânîce kökenli olduðu, “uzun” mânasýnda-
ki “tûl”den geldiði, Süryânîce’de Þâ’ul þek-
linde telaffuz edildiði, çok bilgili ve iri ya-
pýlý olmasýndan dolayý kendisine bu ismin
verildiði biçiminde yorumlar vardýr (Tabe-
rî, Câmi£u’l-beyân, II, 602; Zemahþerî, I,
288). Ýbrânîce’de Þaul “istenen, talep edi-
len” mânasýndadýr. Ahd-i Atîk’te Þaul’ün
Bünyamin kabilesinden gelen þeceresi zik-
redilmekte ve Kîs’in (Kiþ) oðlu olduðu bil-
dirilmektedir (I. Samuel, 9/1-2).

Kur’an’ýn ifadesine göre Ýsrâiloðullarý’-
nýn ileri gelenleri Hz. Mûsâ’dan sonra ge-
len bir peygamberden Allah yolunda sa-
vaþmalarý için kendilerine bir kral tayin et-
mesini isterler. Bu peygamber onlara Al-
lah’ýn kral olarak Tâlût’u seçtiðini haber
verir. Fakat onlar bu göreve kendilerinin

daha lâyýk olduðunu ileri sürerek Tâlût’un
krallýðýna karþý çýkarlar. Peygamber de on-
lara Allah’ýn Tâlût’u üstün kýldýðýný, ona
ilim ve beden gücü verdiðini söyler; ayrý-
ca onun hükümdarlýðýnýn iþareti olarak içe-
risinde “sekîne” ile Mûsâ ve Hârûn ailele-
rinden kalan eþyanýn bulunduðu tabutun
(ahid sandýðý) geri verileceðini ve tabutu
meleklerin taþýyacaðýný bildirir (el-Bakara
2/246-248). Sonunda Tâlût, Câlût’un (Gol-
yat) ordusuyla savaþmak üzere yola çýkar;
askerlerine Allah’ýn kendilerini bir nehirle
imtihan edeceðini söyler ve nehirden bir
avuçtan fazla su içmemelerini ister. An-
cak askerlerin çoðu nehrin suyundan bol
miktarda içer ve Câlût’a karþý savaþma
güçlerini yitirir. Tâlût’un uyarýsýný dikkate
alanlar ise nehri geçip Câlût’un ordusuy-
la savaþýr; Câlût’un karþýsýna çýkan Dâvûd
isimli bir genç onu öldürür (el-Bakara 2/
249-251).

Tefsirlerde Ahd-i Atîk’teki anlatýmla ben-
zerlik gösteren bazý açýklamalar yer al-
maktadýr. Kur’an’da ismi zikredilmeyen
ve Ahd-i Atîk’te Þimuel (Samuel) olarak ge-
çen peygamber tefsirlerde Uþmuil b. Bâ-
lî, Þem’ûn veya Yûþa‘ b. Nûn adýyla aný-
lýr. Ýsrâiloðullarý ondan düþmanlarý olan
Amâlikalýlar’a karþý savaþmak için Allah’ýn
kendilerine bir kral göndermesini ister-
ler. Bir rivayete göre Allah bu peygambere
evinde bir boynuz içinde bir miktar yað
bulunduðunu, evine gidip beklemesini ve
içeri biri girip de yað damlamaya baþlar-
sa o kiþiyi bu yaðla meshetmesini söyler.
Tâlût peygamberin evine geldiðinde yað
damlamaya baþlar, peygamber de onu kral
olarak mesheder. Diðer bir rivayete göre
ise peygambere uzun bir deðnek verilir ve
kral olacak kiþinin boyunun bu uzunlukta
olmasý gerektiði bildirilir. Peygamber, hu-
zuruna gelen Tâlût’un bütün Ýsrâiloðulla-
rý’ndan daha uzun boylu olduðunu görün-
ce Ýsrâiloðullarý’na Allah’ýn Tâlût’u kendi-
lerine kral seçtiðini söyler. Ancak Ýsrâilo-
ðullarý’nýn ileri gelenleri Tâlût’un kral soyu
Yehûda’dan veya peygamber soyu Levi’-
den gelmediði, ayrýca bir sucu veya derici
olduðu gerekçesiyle krallýðýna itiraz eder-
ler. Peygamber krallýk konusunda ilim ve
kudretin soy ve zenginlikten daha önem-
li olduðunu, Tâlût’a da bu hususta üstün-
lük verildiðini belirtir. Âyette geçen “ilim
ve bedence geniþlik” ifadesi Tâlût’un özel-
likle askerî konularda çok bilgili, ayný za-
manda heybetli ve yakýþýklý olduðu þeklin-
de yorumlanmýþtýr. Fahreddin er-Râzî’ye
göre bu ifadede liderliðin tevarüse deðil li-
yakate baðlý olduðuna iþaret vardýr (Mefâ-
tî¼u’l-³ayb, VI, 173).

ren hýristiyanlara ve yahudi olmayanlara
yönelik karþýt ifadelerle Îsâ ve Meryem’i
aþaðýladýðý, Kitâb-ý Mukaddes’e ters ve gay-
ri ahlâkî ifadeler içerdiði gerekçesiyle Avru-
pa’da çeþitli dönemlerde Talmud’un okun-
masý yasaklanmýþ, toplatýlmýþ ve yakýlmýþ-
týr. Ýlk defa, Hýristiyanlýða geçen Parisli bir
yahudinin Papa XII. Gregory’ye Talmud’da
Hýristiyanlýða ve yahudi olmayanlara yö-
nelik olumsuz ifadelerin yer aldýðýna dair
suçlamada bulunmasýnýn ardýndan papa
yahudilere ait kitaplarý toplattýrýp içinde
söz konusu ifadelerin geçtiði nüshalarýn
yakýlmasýný emretmiþtir. Talmud’un ve di-
ðer yahudi kitaplarýnýn ilk yakýlma hadise-
si bu þekilde Paris’te 1242’de cereyan et-
miþ, sonraki tarihlerde de Fransa’nýn fark-
lý bölgelerinde tekrarlanmýþtýr. Ýspanya’da
ve Portekiz’de yahudilerden Talmud’da yer
alan Hýristiyanlýða yönelik problemli ifade-
leri silmeleri istenmiþ, Talmud’a el koy-
ma ve yakma cezalarý yürürlüðe konmuþ-
tur. Bu cezalar her zaman uygulanmasa
da Talmud’un yahudiler tarafýndan çoðal-
týlmasýný ve üzerinde çalýþýlmasýný güçleþ-
tirmiþ, bu yüzden birçok Talmud nüshasý
sansürlü basýlmýþtýr. Reform karþýtý hare-
ket doðrultusunda Talmud’a ve bütün Ýb-
rânî literatürüne yönelik en þiddetli hü-
cum ise XVI. yüzyýlda Ýtalya’da ortaya çýk-
mýþ (1553), bu tutum yahudi literatürüne
el konmasý ve yakýlmasý þeklinde XVIII.
yüzyýla kadar devam etmiþtir. Buna kar-
þýlýk Polonya’da (Lublin) ve Osmanlý top-
raklarýnda (Selânik) yahudiler tarafýndan
Talmud basýlmaya baþlanmýþtýr (1559). Son
yakma olayý 1757’de Polonya’da cereyan
etmiþtir.

Öte yandan Talmud, Yahudilik içinde de
kutsallýk ve otorite olma bakýmýndan ten-
kide tâbi tutulmuþtur. Geçmiþte Sadûký-
ler’in ve daha sonra Karâîler’in ortaya koy-
duðu karþýt tutumun yanýnda modern dö-
nemde geleneksel Yahudilik karþýtý Aydýn-
lanmacý seküler yahudiler ve Yahudiliðin
özüne, yani Tevrat’a ve etik monoteizme
dönüþü öngören reformist yahudiler ilkel
dünya görüþünü yansýttýðý, mantýða ayký-
rý, hurafe bilgiler içerdiði, pratiðe / huku-
ka aþýrý vurgu yaptýðý vb. gerekçelerle Tal-
mud’un vahiy ürünü ve otorite olma vas-
fýný reddetmiþtir.

Günümüzde Talmud, Ortodoks Yahudi-
lik için kutsiyetini, ilim ve eðitim alanýnda-
ki önemini hâlâ korumaktadýr. Diðer ya-
hudi mezhepleri arasýnda Talmud’u vahiy
mahsulü kutsal bir metin deðil dinî-tarihî
bir kaynak kabul eden muhafazakâr Ya-
hudilik gerek dinî eðitimde gerekse din
adamý yetiþtirme programý çerçevesinde
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kura neticesinde kral ilân edilir (I. Samuel,
8-10). Þaul’ün krallýk dönemi Ýsrâiloðulla-
rý’nýn düþmanlarýna karþý mücadeleleriy-
le geçer. Her iki gelenekte de Tâlût’un so-
nu acýklýdýr. Ýslâm kaynaklarýna göre Tâlût
yaptýklarýndan piþmanlýk duyar ve tövbe
etmek ister. Her gece kabristana gidip að-
lar. Kendisine Peygamber Uþmuil’in (Þimu-
el) kabrinde ona danýþmasý söylenir. Kral
kabrin yanýna gelip seslendiðinde Uþmuil
topraktan baþýný çýkarýp Tâlût’la konuþur.
Krala tövbesinin kabulünün Allah yolunda
savaþýp oðullarýyla birlikte ölmesiyle müm-
kün olacaðýný söyler. Kýrk yýl krallýk yaptýðý
söylenen Tâlût (Resullerin Ýþleri, 13/21)
çeþitli kavimlerle savaþýr ve son olarak Fi-
listîliler’le olan savaþta oðullarýyla birlikte
öldürülür (krþ. I. Samuel, 15/3-28; 31/1-6).
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Bir mûsiki aleti.
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Organolojinin uzun saplý lavta türünün
tipik örneklerinden biri saydýðý telli çalgý-
dýr. Özbek ve Uygur mûsikisinde çalýnan
birbirine benzer iki çalgýdan baþka Ýran’ýn
Luristan bölgesindeki Ehl-i Hak dergâhla-
rýnda, Kuzey Irak ve Suriye halk mûsiki-
sinde kullanýlan baðlama benzeri çalgýlar
da tambur (tanbûr) adýný taþýr. Henry Ge-
orge Farmer ve Curt Sachs gibi müellifle-
re göre tambur kelimesinin kökeni “küçük
yay” anlamýndaki Sumerce pan-turdur.
Alain Daniélou ise tamburun kökenini eski
Hint dilinde aramýþtýr. Onomastikon mü-
ellifi Ýskenderiyeli Julius Pollux pandouros
kelimesinin eski Yunanca’ya Asur dilinden
geçtiðini yazmýþtýr. Tambur eski Yunanlý
dilci Athenaios’ta pandouros, Nikomakhos’-
ta phandouros, Ýskenderiyeli Hesykhios’-
ta pandourion ve pandouris biçiminde
görülür. Bazý Ýlkçað müellifleri kelimenin
kökenini Lydia dilinde bulduklarýný söyle-
miþtir. Slav dillerindeki pandora ve Avru-
pa dillerindeki bandurria, pandore, man-
dore, mandole gibi kelimeler de panturun
türevleri sayýlýr. Osetyalý Vasiliy I. Abayev,
Kafkas çalgýsý pandurun adýnýn Ýskit dilin-
den geldiðini söyler. Adlarý ve biçimleri bir-
birine benzeyen bu Kafkas çalgýlarý Oset-
ya’da fandir, Ermenistan’da pandir (bam-
birn), Çeçenistan’da pondur adýyla bilinir.
Yaklaþýk ayný çalgýya Gürcistan’da çonguri,
Abhazya’da açengur denilir. Bu son isim-
lerin Türkçe’deki çöðür ve Âzerîce’deki ço-
ður ile akraba olduðu açýktýr.

Arapça metinlerde tambur ilk defa IV.
(X.) yüzyýlda Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî’nin
Kitâbü’l-E³ånî’sinde geçer. Ayný dönem-
de Fârâbî, el-Mûsîša’l-kebîr adlý eserin-
de “tunbûr-ý mîzânî” (tunbûr-ý Baðdâdî) ve
“tunbûr-ý Horasânî” adýyla andýðý iki tam-
bur türünü ayrýntýlý biçimde tanýtýr. Daha
sonra Ýhvân-ý Safâ, Ýbn Sînâ, Ýbn Zeyle ve
Safiyyüddin el-Urmevî tamburdan bahset-
miþ, Abdülkadir-i Merâgý Mašå½ýdü’l-el-
¼ân ve Câmi£u’l-el¼ân adlý eserlerinde
çeþitli tamburlarý tasvir etmiþtir. Merâgý’-
ye göre tanbûr-ý Þirvâniyân iki telli olup
gövdesi armut biçiminde, sapý perdelidir
ve daha çok Tebriz’de kullanýlýr (bu saz iki
telli ve iri gövdeli Türkmen, Özbek ve Uygur du-
tarlarýnýn eski þekli olabilir). Merâgý’nin sözü-
nü ettiði diðer bir tambur çeþidi tanbû-
re-i Türkî’dir. Bu sazýn gövdesi Þirvan tam-
burununkinden küçük, sapý ise daha uzun-

Yine tefsirlerde Tâlût’un askerlerinin 70
veya 80.000 kiþiden oluþtuðu, bunlardan
ancak 4000’inin veya 313’ünün nehirden
karþýya geçtiði ve Câlût’un ordusuyla sa-
vaþtýðý, nehrin suyundan içtikten sonra uy-
kusuzluk ve yorgunluk hissedenlerin ge-
ride kaldýklarý nakledilir. Ahd-i Atîk’teki an-
latýmla paralellik gösteren bir diðer riva-
yete göre savaþta Amâlikalýlar’ýn lideri Câ-
lût meydan okuyunca Tâlût onunla çarpý-
þacak olana mülkünün yarýsýný, ayrýca ký-
zýný vermeyi vaad eder. Çobanlýk yapan ve
kardeþlerini görmek için ordunun bulun-
duðu yere gelen Dâvûd, Câlût’un karþýsý-
na çýkar ve onu sapan taþýyla vurup öldü-
rür. Savaþta Tâlût ve ordusu büyük bir ba-
þarý kazanýr. Fakat Tâlût vaadinde durma-
dýðý gibi Dâvûd’u çekemez ve onu ülkeden
çýkarýr. Bir diðer rivayete göre ise düþman
askerlerinden 200 veya 300 kiþinin baþýný
getirmesi þartýyla kýzýný ona vereceðini bil-
dirir. Dâvûd istenileni yapar ve Tâlût’un
kýzýyla evlenir. Halk baþarýsýndan dolayý Dâ-
vûd’a meyletmeye baþlayýnca bunu kýs-
kanan Tâlût onu öldürme giriþiminde bu-
lunur (krþ. I. Samuel, 17-20).

Ahd-i Atîk’teki anlatýma göre Ýsrâiloðul-
larý’nýn ileri gelenleri Peygamber Þimuel’-
den diðer milletler gibi yönetilmek için bir
kral tayin etmesini isterler. Þimuel bu is-
tekten rahatsýzlýk duyar. Ancak Tanrý bu-
nun Þimuel’i deðil Tanrý’nýn krallýðýný red-
detmek anlamýna geldiðini söyler ve Ýs-
râiloðullarý’nýn isteklerini kabul etmesini
emreder. Ýsrâiloðullarý’nýn ýsrarý üzerine
Tanrý, Þimuel’e Þaul’ü kral seçtiðini bildi-
rir. Þaul, Ýsrâiloðullarý’nýn önünde çekilen
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