
390

YEÐEN

Ýbrânîce “hvh/hyh” kökünden geldiði üze-
rinde durulmuþ (yhvh = olan), þekil olarak
(fiil formunda isim) putperest Araplar’ýn
tanrýlarýndan Yeûk ve Yegus ile benzerli-
ðine dikkat çekilmiþtir (Dictionary of De-
ities, s. 913, 915, 916). YHVH’nin uzun bir
cümlenin kýsaltýlmýþ biçimi olduðu da söy-
lenmiþtir. Bu ismin doðru telaffuzu kesin
biçimde bilinmemekle beraber benimse-
nen þekiller Yahve (Yahweh) ve Yehova’dýr
(Yehovah / Jehovah). Söz konusu isim, “dört
harfli (kelime)” mânasýnda Grekçe “tetrag-
rammaton” olarak da ifade edilmektedir.
Yehova, Ahd-i Atîk’te Tanrý için kullanýlan
isimler arasýnda en sýk geçenidir. Bazan
YHVH Elohim (Rab Tanrý) (Tekvîn, 2/4; I. Kral-
lar, 17/4; Mezmûrlar, 20/7), Adonay YHVH
(Efendim Rab) (Tesniye, 3/24; Hâkimler, 6/
22; Ýþaya, 3/15) veya YHVH Tsebaot (semavî
ordularýn Rabb’i) (I. Samuel, 1/11; Mezmûr-
lar, 24/10; Ýþaya, 1/9) þeklinde kullanýlmak-
tadýr. Mezmûrlar kitabý baþta olmak üze-
re Ahd-i Atîk’te 6800 defa geçen bu keli-
me geç döneme ait Daniel kitabýnda sa-
dece 9. babda yer alýr; Vâiz, Neþîdeler Ne-
þîdesi ve Ester kitaplarýnda ise hiç görül-
mez.

Tevrat’ýn Çýkýþ kitabýnda Tanrý’nýn Mûsâ’-
ya ismini ilk defa Horeb daðýnda (Tanrý da-
ðý / Sînâ daðý) bildirdiði ifade edilmekte-
dir. Kayýnpederi Yitro’nun koyunlarýný güt-
tüðü bir sýrada yanan çalýlýðýn içinde Mû-
sâ’ya bir melek görünmüþ, Mûsâ’nýn ça-
lýlýða yaklaþmasý üzerine Tanrý, Horeb da-
ðýndan seslenerek kendini Mûsâ’ya “ata-
larýnýn Tanrý’sý” diye tanýtmýþ ve onu Ýsrâilo-
ðullarý’ný Mýsýr’dan kurtarmakla görevlen-
dirmiþtir. Ýsrâiloðullarý’nýn yanýna gittiðin-
de onlarýn kendisinden Tanrý’nýn ismini so-
racaklarýný söylemesi üzerine Tanrý Mûsâ’-
ya adýný, “Ben ben olaným / mevcut ola-
ným” diye açýklamýþ ve þöyle söylemiþtir:
“Ýsrâiloðullarý’na de ki: Beni size ‘Ben olan /
mevcut olan’ gönderdi ... Beni size atalarý-
nýzýn Tanrý’sý, Ýbrâhim’in Tanrý’sý, Ýshak’ýn
Tanrý’sý ve Ya‘kub’un Tanrý’sý YHVH gön-
derdi. Adým sonsuza kadar bu olacak; ku-
þaklar boyunca bu isimle anýlacaðým” (3/
14-15). Ayrýca Mûsâ’ya, “Ben YHVH’yim; Ýb-
râhim’e, Ýshak’a ve Ya‘kub’a her þeye gü-
cü yeten Tanrý (Þadday) olarak göründüm,
ama onlara kendimi YHVH adýyla tanýtma-
dým” (6/2-3; ayrýca bk. 33/12-19) demiþtir.
Tekvîn kitabýnda yer alan bir baþka açýk-
lamada ise insanlarýn Tanrý’ya bu isimle
dua etmeye çok daha önceleri, Âdem’in
torunu Enoþ (insan) zamanýnda baþladýk-
larý belirtilmiþ (4/26), böylece YHVH ismi
sadece Mûsâ ve Ýsrâiloðullarý’yla deðil bü-
tün insanlýkla iliþkilendirilmiþtir. Modern

araþtýrmacýlar tarafýndan, Ahd-i Atîk’te Ýs-
râil Tanrýsý için sýkça kullanýlan ve civar ka-
vimlerde de görülen El/Eloah/Elohim’den
farklý olarak YHVH isimli bir Tanrý’ya tapý-
nýlmasýna Ýsrâil kavmi dýþýnda rastlanma-
dýðýna dikkat çekilmiþtir. YHVH’nin, iliþki-
lendirildiði bölge itibariyle (Sînâ, Seir, Pa-
ran, Teman, [Tesniye, 33/2; Hâkimler, 5/4;
Habakkuk, 3/3]) Edom-Medyen kökenli bir
ilâh olup Kenitler vasýtasýyla kuzeye taþýn-
dýðý, böylece Ýsrâil kavminin resmî Tanrý’-
sý haline geldiði görüþü ileri sürülmüþtür
(a.g.e., s. 911-912; The Revelation of the
Name Yahweh to Moses, s. 9).

Ahd-i Atîk’te YHVH genellikle “Ýsrâil’in
kralý” (Hâkimler, 8/23; I. Samuel, 8/7; Ýþa-
ya, 41/21), “ortak kabul etmeyen kýskanç
Tanrý” (Çýkýþ, 20/5; 35/14; Tesniye, 4/24; 5/
9; Yeþû, 24/19), “bütün dünyanýn kralý”
(Mezmûrlar, 47/2), “bütün ilâhlarýn üstün-
deki yüce kral” (Mezmûrlar, 95/3) ve “kut-
sal” (Levililer, 11/44-45; 19/2; 20/7; Yeþû, 24/
19; I. Samuel, 2/2; Mezmûrlar, 99/2-3, 5; Ýþa-
ya, 5/16) þeklinde nitelendirilmiþ, görün-
mez olmasýna raðmen þanýnýn belli me-
kânlarda (Toplanma çadýrý, mâbed, Sion
daðý vb.) tecelli ettiði (Çýkýþ, 16/7; 40/34-
35; I. Krallar, 8/11; Hezekiel, 43/2), bazan
da bütün dünyayý kuþattýðý (Sayýlar, 14/
21; Mezmûrlar, 72/19; Ýþaya, 6/3) belirtil-
miþtir. Þahsî bir Tanrý niteliðinde sunulan
YHVH bazý pasajlarda aþkýn bir varlýk ola-
rak tasvir edilmiþ (Tesniye, 12/4-5; Ýþaya,
40/27-28), bazý pasajlarda ise antropomor-
fik özelliklerle nitelendirilmiþtir (Tekvîn,
3/8; 8/ 21; Çýkýþ, 33/23). Tanrý’nýn evrensel
yönünü vurgulayan Elohim’e karþýlýk YHVH
ismi daha ziyade Ýsrâil kavmiyle ahitleþen
Tanrý þeklinde takdim edilmiþtir. Yahudi
geleneðinde bu ismin Tanrý’nýn -Ýsrâil’e
vahyedilmiþ- özel ve en kutsal ismi oldu-
ðu, O’nun tanýmlanamaz ve gerçek mâna-
da daima mevcut olan tek varlýk oluþuna,
dolayýsýyla Tanrý’nýn özüne iþaret ettiði ka-
bul edilmiþtir (Halevi, s. 201-202; Ýbn Mey-
mûn, I, 63-64; Tesniye, 4/35, 39; II. Krallar,
19/15; Ýþaya, 37/16; bu kelimedeki “mev-
cudiyet” ve “yakýnlýk” mânasý için ayrýca
bk. Vermes, s. 79-100). YHVH özellikle ya-
hudi dua geleneðinde Tanrý’nýn koruyucu
gücüyle, kurtarýcýlýk ve merhamet nitelik-
leriyle iliþkilendirilmiþtir. Yahudi mistik ge-
leneðinde ise kutsallýk ve gizlilikle özdeþ-
leþtirilmiþ, sihirli bir güce sahip olduðuna
inanýlmýþ, bütün Tevrat’ýn ve bütün kâina-
týn (Sefirot doktrini) ilâhî isimlerden te-
þekkül ettiði ve bütün ilâhî isimlerin de
YHVH’den kaynaklandýðý ileri sürülmüþtür
(Scholem, s. 133, 210, 213).

dýþýnda yukarýda geçen mahremiyet, ör-
tünme ve hidâne gibi hususlara dair hü-
kümler geçerli deðildir. Meselâ kiþinin am-
ca, dayý, hala ve teyze çocuklarýyla evlen-
mesi dinen câizdir (el-Ahzâb 33/50); dola-
yýsýyla aralarýnda evlenme engeli bulun-
madýðý için bunlarla ilgili mahremiyet ve
örtünme hükümleri kiþinin yabancýlara kar-
þý olan durumundan farklý deðildir. Müs-
lümanlar arasýnda Balkanlar ve Kafkasya
gibi bazý bölgelerde bu tür akrabalarla ev-
lenilmemesi dinî olmaktan çok sosyal ve
kültürel bir anlayýþtan kaynaklanýr. Ben-
zer þekilde söz konusu akrabalar arasýn-
da hidâne ve nafaka yükümlülüðü bulun-
maz. Hanefî mezhebinin tercih edilen gö-
rüþünü benimseyen Muhammed Kadri Pa-
þa erkek çocuk için amcanýn, halanýn, da-
yýnýn ve teyzenin kýzlarýný; kýz çocuk için
de bunlarýn oðullarýný hidâne bakýmýndan
ehil kabul etmemiþtir; bunun istisnasý am-
casýnýn oðlundan baþka yakýný bulunma-
yan kýz çocuk meselesinde hâkime takdir
hakký tanýnmasýdýr (el-A¼kâmü’þ-þer£iyye,
md. 386).
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Ahd-i Atîk’te
Tanrý’nýn özel adý olarak geçen

Ýbrânîce kelime.˜ ™

Dört harften (Y-H-V-H) oluþan kelime-
nin kökeni ve telaffuzuna dair çeþitli gö-
rüþler ileri sürülmüþtür. Kelimeyi yabancý
bir kökene (Hitit, Fars, Mýsýr, Grek) veya
farklý Ýbrânîce / Arapça mânalara (hvh/hvy
kökünden “var eden, yaratýcý; fýrtýna tanrý-
sý, hava tanrýsý, yaðmur indiren; yok eden,
öfkelenen; konuþan”) dayandýran görüþle-
re karþýlýk bunun Sâmî kökenli bir kelime
olduðu, “var olmak / olmak” anlamýndaki
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doðru telaffuzu dar bir bilim çevresi ve
mistik alan dýþýnda unutulmuþtur. Tal-
mud’da ayrýca YHVH ile birlikte toplam
yedi ilâhî ismin (Eloah, Elohim, Adonay,
Ehyeh, Þadday, Tsebaot) kutsal metinler
hariç yazýmýna yönelik bir yasak yer al-
maktadýr (Shebuoth, 35a). Bu yasak da
Tanrý’nýn ismini silmeyi / bozmayý mene-
den Tevrat hükmüne dayandýrýlmýþtýr (Tes-
niye, 12/3-4), zira Tevrat dýþýndaki metin-
ler yýrtýlýp imha edilebilir metinlerdir.

Bu hükümlerden hareketle Rabbânî Ya-
hudilik’te YHVH kelimesi telaffuz edilme-
diði gibi Tevrat dýþýnda herhangi bir yere
de yazýlmamýþtýr. Talmud’da YHVH yerine,
Tevrat’ta çoðu zaman YHVH ile birlikte ge-
çen (Tekvîn, 15/2, 8; Tesniye, 3/24; 9/26)
ve “efendi(leri)m” mânasýna gelen Ado-
nay veya “(özel) isim” anlamýndaki Ha-
Þem (Ha-Meforaþ / Ha-Meyuhad) kelimeleri
kullanýlmýþ, bazan da bu isim YH kýsaltma-
sýyla gösterilmiþtir. Ahd-i Atîk’in milâttan
önce III. yüzyýlda Grekçe’ye yapýlan tercü-
mesinde de (Septuagint) YHVH kelime-
si -muhtemelen YHVH yerine kullanýlan
Adonay’ýn tercümesi olarak- “efendi” mâ-
nasýndaki Kurios’la karþýlanmýþ (kelime-
nin Ahd-i Cedîd’deki kullanýmý için bk.
Matta, 3/3; Luka, 4/18-19), Septuagint’in
bazý nüshalarýnda ise YHVH Ýbrânîce im-
lâsýyla yer almýþtýr. Ahd-i Atîk’in milâttan
sonra IV. yüzyýlda Latince’ye yapýlan ter-
cümesinde de (Vulgate) bu kelime “efen-
di” anlamýna gelen Dominus þeklinde çev-
rilmiþtir. Tevrat’ýn Ârâmîce tercümesi olan
Targum Onkelos’ta (m.s. III-IV. yüzyýllar)
“Yah” kýsaltmasý tercih edilmiþtir (kýsalt-
manýn Tevrat’taki kullanýmý için bk. Çýkýþ,
15/2; 17/16; Mezmûrlar, 68/18; 77/11; Ýþa-
ya, 26/4). Mevcut Ýbrânîce Tevrat’ýn dayan-
dýðý yazma metinde (masoretik metin, m.s.
X. yüzyýl) kelimenin Adonay’la birlikte geç-
tiði yerlerde Elohim, diðer yerlerde Ado-
nay þeklinde okunmasýný belirtmek üzere
müstensihler tarafýndan iþaret konul-
muþtur. Hýristiyan teologlarca benimse-
nen Yehova þeklindeki telaffuz da Ado-
nay kelimesindeki seslendirme iþaretleri-
nin (a-o-a) YeHoVaH kelimesine uyarlan-
masýndan kaynaklanmýþtýr (Adonay’daki ilk
a e’ye dönüþmektedir). Buna karþýlýk ya-
hudi ilmî çevrelerinde Yehova telaffuzu-
nun yanlýþ olduðu ve Grekçe kaynaklarda-
ki kullanýmýndan hareketle (Iao/Iaoue/Ia-
be) kelimenin doðru telaffuzunun Yahve
(Yahweh) olmasý gerektiði ileri sürülmüþ-
tür. YHVH isminin telaffuzuyla ilgili yasak
günümüzde bilhassa Rabbânî Yahudiliðin
devamý olan Ortodoks yahudiler tarafýndan
devam ettirilmekte, dua sýrasýnda Ado-

nay, günlük konuþmada ise Ha-Þem kýsalt-
masý kullanýlmaktadýr. Ayrýca bazý dindar
yahudiler saygý gereði Tanrý kelimesini di-
ðer dillerde de eksik harflerle yazmakta-
dýr. Benzer þekilde Sâmirîler, Ha-Þem’in
Ârâmîce karþýlýðý olan Þema ismini kullan-
maktadýr. Karâîler’de bazý gruplar (bilhas-
sa Ýsrail’de yaþayan Karâîler) YHVH ismi yeri-
ne Adonay’ý kullanýrken bazý gruplar da bu
ismi telaffuz etmekte sakýnca görmemek-
tedir. Yehova kelimesi Kitâb-ý Mukaddes’in
Türkçe tercümesinde Rab, Ýngilizce Bib-
le’de Lord olarak çevrilmiþtir.
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XIX. yüzyýlda Amerika’da
Protestan Adventist

mezhebi içinde meydana gelen
mesîhî dinî akým.

˜ ™

1870’lerin sonlarýnda Pennsylvania eya-
letinin Allegheny þehrinde Charles Taze
Russell’ýn liderliðinde ortaya çýkan bu akým
-Adventist ve Yedinci Gün Adventist grup-

Tanrý’nýn Yehova adýyla ilgili olarak en
azýndan Bâbil sürgününe kadarki dönem-
de (m.ö. VI. yüzyýl) bir kýsýtlama yer almaz-
ken ikinci mâbed döneminin (m.ö. V – m.s.
I. yüzyýllar) sonlarýnda bu ismin telaffuzu
yasaklanmýþtýr (The Works of Philo, “On
the Change of Names”, 11-14; Josephus, s.
83). Miþna’da, inananlarý inançsýzlardan
(heretiklerden) ayýrt etmek için muhteme-
len eski bir âdet olarak Tanrý’nýn isminin
selâmlama maksadýyla kullanýmýnýn teþvik
edildiðine dair bilgi bulunmakla birlikte (Be-
rakoth, 9:5; Tanrý ismiyle selâmlama âde-
ti için bk. Ruth, 2/4; Mezmûrlar, 128/5)
Tanrý’nýn bu özel isminin telaffuz edilmesi
âhireti kaybetme sebebi olarak gösteril-
mekte (Sanhedrin, 10/1; 7/5), bu ismin yal-
nýz mâbedde ibadet sýrasýnda telaffuz edil-
diði, diðer yerlerde Tanrý için baþka isim-
lerin kullanýldýðý belirtilmektedir (Sotah,
7/6; Yoma, 6/2; Tamid, 7/2). Bâbil Talmu-
du’nda da telaffuzu yasak olan söz konu-
su ismin, sadece Yom Kipur’da mâbed-
de kutsama duasý okunurken baþkohen
tarafýndan ve kohen duasý sýrasýnda söy-
lendiðine iþaret edilmektedir (Yoma, 39b,
66a; Sotah, 38a). Yine Talmud’da yer alan
bilgiye göre önceleri baþkohen bu ismi yük-
sek sesle telaffuz ederken daha sonralarý
cemaatte ahlâksýz sayýsýnýn çoðaldýðý ge-
rekçesiyle -Tanrý’nýn ismini onu duymaya
lâyýk olmayan bu kiþilerden gizlemek ama-
cýyla- alçak sesle söylemeye baþlamýþtýr
(Kiddushin, 71a; ayrýca bk. The Works of
Philo, “On the Life of Moses II”, 114). Tal-
mud’daki diðer bir yorumda ise Tanrý’nýn
isminin bu dünyada Adonay þeklinde te-
laffuz edildiði, öbür dünyada yazýldýðý gi-
bi telaffuz edileceði belirtilmektedir (Pe-
sahim, 50a).

Söz konusu yasaðýn sebebi tam olarak
bilinmemekle beraber Tevrat’ta bulunan,
Tanrý’nýn ismini lânetlememe ve ona söv-
memeye (Levililer, 24/15-16), Tanrý adýna
yalan yere yemin etmemeye (Çýkýþ, 20/7;
Tesniye, 5/11) yönelik emirlerin Tanrý’nýn
ismini gereksiz yere söylememe þeklinde
yorumlanmasýna (a.g.e., “On the Life of
Moses II”, 203-204) veya -muhtemelen He-
lenistik kültürün etkisiyle ortaya çýkan- ilâ-
hî ismin kutsallýðýndan ve saygýdan dola-
yý telaffuz edilmemesi ve gizlenmesi þek-
lindeki anlayýþa dayandýrýlmýþtýr (Kiddus-
hin, 71a; Çýkýþ, 3/15’teki, “Adým sonsuza
kadar [le‘olam] bu olacak” ifadesi, “Adým
gizli [le‘allem] olacak” þeklinde okunmuþ-
tur). Bu yasaðýn Tanrý’nýn isminin bazýla-
rý tarafýndan büyü amacýyla kullanýlmasý
yüzünden ortaya çýktýðý da ileri sürülmüþ-
tür (Jacobs, s. 545). Zamanla kelimenin
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