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etrafýnda da tartýþýlmýþ ve bu doðrultuda
yeniden yorumlanmýþtýr (a.g.e., s. 91).
Kutsal Topraklar. Kutsal kavim Ýsrâil ile
diðer milletler arasýndaki kategorik ayýrým, kutsal topraklar mânasýnda Ýsrâil ile
yeryüzünün geri kalan kýsmý arasýnda da
görülmektedir. Buna göre yeryüzünün
merkezinde bulunan Ýsrâil topraklarý Tanrý’nýn kutsallýðýnýn ve hükümranlýðýnýn doðrudan tecelli ettiði bölgeyi ifade etmekte,
bu bölgenin merkezinde Kudüs ve onun
da merkezinde yer alan Siyon daðý ile mâbed bölgesi söz konusu kutsallýðýn doruða ulaþtýðý mekânlarý temsil etmektedir.
Filistin topraklarýnýn kutsallýðý Tevrat’ta geçmekle birlikte Tevrat’ta sadece bir yerde
ismi geçen Kudüs þehrinin sonradan kazandýðý ve yahudi tarihi boyunca taþýdýðý
asýl önem bu þehrin krallýðýn merkezi ve
mâbedin inþa edildiði yer olmasýndandýr
(a.g.e., s. 93). Rabbânî literatürde ortaya
konulan, yahudi mistik geleneðinde de yer
alan bir yorumda Kudüs’e daha büyük bir
önem ve kutsallýk atfedilmektedir. Bu yoruma göre fizikî Kudüs semavî Kudüs’ün
yeryüzündeki karþýlýðý ve izdüþümüdür. Dolayýsýyla Kudüs ve mâbed bölgesi semavî
Kudüs’e açýlan kapýdýr. Ýsrâil topraklarýnýn
yabancýlara satýlmasýna veya kiralanmasýna yönelik yasaðýn yaný sýra kutsal topraklara yerleþmeyi ve yabancýlarýn eline geçmiþ topraklarý satýn almayý teþvik edici hükümler Talmud’da mevcuttur. Diðer taraftan rabbiler bu bölgeye yahudi toplu
göçünü hoþ karþýlamamýþlar ve yahudilerin kutsal topraklarda tekrar hâkimiyet elde etmelerini, beklenen kurtarýcý mesîhin
geliþi ve mesîhî dönemi baþlatmasýyla gerçekleþecek mûcizevî bir hadise olarak görmüþlerdir (a.g.e., s. 93-94).
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V. MÂBED ve ÝBADET

Yahudilik’te mâbed denilince Kral Süleyman (m.ö. 971-931) tarafýndan Kudüs’te
yaptýrýlan Bet ha-Mikdaþ (Beytülmakdis) anlaþýlmaktadýr. Fakat yaklaþýk 4000 yýllýk yahudi tarihinde Yahudiliðin belli dönemlerinde farklý ibadet yerleriyle karþýlaþýlýr. Yahudiliðin tarih sahnesine çýktýðý ilk döneme “atalar dönemi” adý verilir. Ýbrâhim ile
baþlayýp oðlu Ýshak ve torunu Ya‘kub ile
devam eden bu dönemde tarým ve hayvancýlýða dayalý sade bir hayat ve yer yer
animizm, politeizm izleri taþýyan dinî inançlar hüküm sürmekteydi. Atalar döneminde dinî inanç ve ibadetlerle Tanrý telakkisi arasýnda sýký bir iliþki vardý. Ýbrâhim ile
beraber politeizmden monoteizme geçiþin saðlandýðý bu dönemde Tanrý ile özel
bir ahid iliþkisinden söz edilir ve Kitâb-ý
Mukaddes’te sýk sýk tekrarlanan “atalarýnýn Tanrý’sý” þeklindeki ifadeler (Tekvîn,
31/53; 32/9; Çýkýþ, 3/6) bu iliþkiyi gösterir.
Bu döneme ait dinî inançlarýn esasýný, Tanrý ile Ýbrâhim arasýnda gerçekleþtirilip Ýshak ve Ya‘kub vasýtasýyla devam ettirilen
ahid imaný ve bu imanýn ahlâkî esaslarý teþkil ediyordu. Ýbadetler ise daha çok Ýsrâiloðullarý’nýn bu özel Tanrý’sýna sunulan kurbanlardan ibaretti. Göçebe ve sade bir hayat yaþayan Ýbrânî atalarý dinî vecîbelerini
yerine getirebilmek için konakladýklarý her
yerde bir mezbah yapmýþlardýr. Daha sonra gelen Ýsrâiloðullarý’nca da önem verilen bu ibadet yerleri Þekem (Tekvîn, 12/67; 33/18-20; Yeþû, 24/26-27; Hâkimler, 9/
6), Betel (Tekvîn, 12/8; 28/10-22; 35/1-15;
I. Samuel, 7/16; Amos, 4/4; Hâkimler, 20/
18-28; I. Krallar, 12/28), Mamre (Tekvîn,
13/18) ve Berþeba’dýr (Tekvîn, 26/23-25; I.
Samuel, 7/17).
Yahudiliðin ikinci evresini oluþturan Mûsâ döneminde mâbed toplanma çadýrýný
ifade etmektedir. Yahudiliðin en önemli
þahsiyeti ve peygamberi olan Mûsâ, kavmini Mýsýr esaretinden kurtardýktan sonra çölde bir çadýr kurmuþtur. Toplanma
çadýrý veya çadýr-mâbed (Ohel Mo‘ed) diye
bilinen bu çadýr Ýsrâiloðullarý’nýn çöldeki
kutsal mekânýydý. Gerçekte burasý Yahve’nin Mûsâ ile “yüz yüze, aðýz aðýza” konuþtuðu (Çýkýþ, 33/11; Sayýlar, 12/8) ve halkýyla zaman zaman “buluþtuðu” (Çýkýþ, 33/711) yerdi. Çadýr-mâbedin ayný zamanda
“mesken” (Ýbrânîce miþkan) ve “konut” gibi anlamlara gelmesi buranýn kutsal bir
yer olduðunu da gösterir (Hâkimler, 8/11;
II. Samuel, 7/6). Çadýr-mâbed sözünün içerdiði, “taþýnabilir sade mâbed” anlamýndan
hareketle bu çadýr için Ýsrâiloðullarý’nýn çöldeki mâbedi demek de mümkündür. Mû-

sâ, Ýsrâiloðullarý’nýn çöldeki hayatlarý boyunca bütün dinî faaliyetlerini buradan
yönlendirdiði gibi baþta kurban olmak üzere ibadetler de burada yerine getirilirdi.
Bu çadýrýn gaipten haber almada da büyük rolü vardý (Çýkýþ, 33/7, 11; Sayýlar, 12/
8). Toplanma çadýrýna kutsiyet kazandýran
en önemli husus sekîne olgusuna, Tanrý’nýn orada Ýsrâil halký arasýnda ikamet ettiðine dair olan inançtýr. Çadýra kutsiyet
kazandýran diðer bir husus da Mûsâ’nýn
ahid sandýðýný bu çadýrýn en kutsal bölümünde muhafaza etmesidir (Çýkýþ, 26/3334; 40/21). Bu sandýk Ahd-i Atîk’te ahid
sandýðý (Sayýlar, 10/33; 14/44), þehâdet sandýðý (Çýkýþ, 26/33-34; 30/26; 40/5, 21), Tanrý’nýn sandýðý (I. Samuel, 11/11) gibi isimlerle anýlmakta ve Kur’an’da “tâbût” þeklinde geçmektedir (el-Bakara 2/248). Ahid
veya kesin kanun, üzerine kanunun yazýldýðý iki taþ tabletten ibarettir. Tanrý onlarý Mûsâ’ya vermiþ (Çýkýþ, 31/18), Mûsâ da
sandýðýn içine koymuþtur (Çýkýþ, 25/16; 40/
20). Bu sebeple sandýðý ihtiva eden çadýra ahid çadýrý adý verilmiþtir (Sayýlar, 9/15;
17/22; 18/2). Kitâb-ý Mukaddes’te çadýrýn
ayrýntýlý bir tanýmý yapýlýr (Çýkýþ, 26-27; 36/
8-38). Toplanma çadýrý Ken‘ân topraklarýna girildikten sonra da muhafaza edilmiþ
ve Hâkimler döneminde Þilo’ya (Yeþû, 18/
1), Saul döneminde Nob’a (I. Samuel, 21/
1), daha sonra Gibeon’a (I. Târihler, 16/39)
taþýnmýþtýr. Ýsrâiloðullarý, Hz. Mûsâ ile baþlayan dönemde çölde kýrk yýl yaþadýktan
ve toplanma çadýrýnda ibadet ettikten sonra Ken‘ân bölgesinde yerleþmiþ, bu yerleþim yerlerinde Gilgal (Yeþû, 4/19-21; 5/910), Þilo (Yeþû, 18/1; Hâkimler, 28/31; I. Samuel, 1/3), Mizpa (Hâkimler, 20/1-3; I. Samuel, 7/5-16), Gibeon (I. Krallar, 3/4-5), Ofra (Hâkimler, 6/11-24) ve Dan (I. Krallar,
12/29) gibi ibadet yerleri edinmiþtir. Bunlarýn sonuncusu Kudüs’te yapýlan mâbeddir.
Dâvûd, Kudüs’ü fethinden ve Filistîler’e
karþý ilk zaferinden sonra o sýrada Kiryath-Yearim’de bulunan ahid sandýðýný
Kudüs’e getirmiþtir (II. Samuel, 6/1-19).
Ýlâhî tecellînin bir sembolü olan ahid sandýðýnýn oraya getirilmesiyle birlikte ilk adým
atýlmýþ ve Kudüs, Yahve tarafýndan seçilmiþ bir ibadet yeri kabul edilmiþtir. Ýkinci
olarak Dâvûd mâbedin inþa edileceði yerde bir mezbah yaptýrmýþ (II. Samuel, 24/
16-25), burayý Yahve’nin evi, mezbahý da
ateþte yakýlan kurban mezbahý olarak tahsis etmiþ (I. Târihler, 22/1; II. Târihler, 3/
1), burada kurbanlar kesilerek ibadet baþlatýlmýþtýr (II. Samuel, 22/1; 24/16-25). Dâvûd’un ahid sandýðýný Kudüs’e taþýmasýn207
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daki amacý bu þehri Ýsrâil’in dinî merkezi
yapmaktý. Ancak sandýðý koyacak elveriþli
bir yer yoktu. Bunun üzerine Dâvûd, Yahve için bir “ev” yapmayý düþünmüþ, fakat
Peygamber Nathan’ýn kendisine getirdiði
ilâhî emirle bundan vazgeçmiþtir (II. Samuel, 7/1-17). I. Târihler kitabýna göre Dâvûd’un, mâbedi inþasýna izin verilmemesinin sebebi onun bir savaþçý olarak çok kan
dökmüþ olmasýdýr. Kitâb-ý Mukaddes’te,
“Süleyman barýþçý kral anlamýna gelen ismiyle bu görev için takdir edilmiþtir” denilmektedir (I. Târihler, 22/8-10). Ancak
Dâvûd, mâbedin yapýmýnda gerekli olan
malzemeden kutsal eþyalar için kullanýlacak kaplara, inþasýnda çalýþtýrýlacak iþçilerden din adamlarýnýn sýnýflarýný ve görevlerini belirlemeye kadar her þeyi hazýrlamýþ (I. Târihler, 22/2-16), daha sonra Süleyman hazýrlanan bu yer üzerinde mâbedin
inþasýna baþlamýþtýr (II. Târihler, 3/1-2).
Mâbedin yapýmý Kral Süleyman’ýn idaresinin dördüncü yýlýnda baþlayýp (967) on
birinci yýlýnda (960) sona ermiþtir. Mâbedin inþasýna baþlayýþ tarihi Ýsrâiloðullarý’nýn Mýsýr’dan çýkýþýnýn 480. yýlýna rastlýyordu (I. Krallar, 6/1, 37-38). Süleyman, mâbedin yapýmý için gerekli olan kerestenin
Lübnan’dan getirilmesi hususunda Sûr
Kralý Hiram’la bir anlaþma imzalamýþtý (I.
Krallar, 5/1-12). Ýnþaatta kullanýlacak taþ
Kudüs yakýnýndan çýkarýlýyordu (I. Krallar,
5/17-18). Ýþin büyük bir kýsmý mecburi
hizmete tâbi tutulan Ýsrâiloðullarý’nca yapýlýyordu (I. Krallar, 5/13-16). Ancak Lübnan’da aðaçlarý kesenler ve keresteyi taþýyan gemicilerle Kudüs’te çalýþan marangoz ve taþçýlardan oluþan iþçilerin tamamý Fenikeli’ydi. Mâbedin giriþine saðlý sollu dikilecek iki sütunu ve diðer bronzlarý
dökecek Sûrlu usta Hiram da annesi Ýsrâilli olmasýna raðmen aslen Fenikeli’ydi. Mâbedin ölçüleri, kaç kat olacaðý, oda sayýsý
ve bölümleri, kullanýlacak kerestenin cinsi, duvarlara yapýlacak kaplama, kabartma ve diðer süslemeler bizzat Yahve tarafýndan bildirilmiþti (I. Krallar, 6/1-36; II.
Târihler, 3/1-17; 4/1-22). Süleyman Mâbedi tamamlandýktan sonra ahid sandýðý ve
eþyalarýyla birlikte toplanma çadýrý Süleyman tarafýndan Ýsrâil cemaatinin de katýldýðý bir törenle mâbedin en kutsal bölümüne konulmuþtu (I. Krallar, 8/4, 6). Alýþýlmýþ Ön Asya planý üzerine inþa edilen
mâbed doðudan batýya doðru bir avlu, giriþ (ulam), kutsal mekân (hekhal) ve en kutsal bölümden (kodeþ ha-kodeþim) meydana geliyordu (I. Krallar, 6/3; 7/19). Giriþ
ibadete tahsis edilmiþti. Kutsal mekânda
kurban kesilirken kullanýlacak malzeme208

Ýsrail Parlamentosu’nun önündeki yedi kollu þamdan (menora)

lerle birlikte altýn buhur mezbahý, yakýlan
takdimeler için bir bronz mezbah, mayasýz ekmek takdimi için kullanýlan masa ve
on þamdan vardý (I. Krallar, 6/4; 8/22; 9/25).
Daha sonra Yahve’nin orada hazýr bulunuþunu temsil eden ahid sandýðýnýn konulduðu en kutsal bölüm geliyordu (I. Krallar, 6/5, 19-23). Buraya Ýbrânîce’de “arka
oda, en iç mekân” anlamýnda “debir” deniliyordu. Debir yýlda bir defa kefâret âyini için açýlýr ve içeriye yalnýzca baþkohen
girebilirdi (I. Krallar, 6/19). Burada Yahve’nin tecellîsi bir bulutla temsil edilirdi (I.
Krallar, 6/3-22; 8/10). Bu kýsým beþ basamakla çýkýlan ve bir kapýsý olan yüksekçe
bir yerdi ve tahta bir duvarla diðer bölümlerden ayrýlmýþtý. Mâbedin giriþindeki iki
bronz sütun (I. Krallar, 7/14-22; II. Târihler, 2/14; 3/15-17) eski Ken‘ân mâbedlerinin önünde duran dikili taþlarý hatýrlatýyordu. Bu sütunlara verilen Yakin (pekiþtirecek) ve Boaz (kuvvet bunda) adlarý, o dönemde bunlarýn eski Yakýndoðu’da mâbedin ve hânedanýn devamlýlýðýnýn bir sembolü sayýldýðýný gösteriyordu. Bunlar ayný
anlayýþý yansýtan Mýsýr sütunlarý model alýnarak dikilmiþti. Kudüs’ün Bâbilliler tarafýndan iþgali sýrasýnda sütunlar kýrýlmýþ ve
yapýmýnda kullanýlan metal Bâbil’e götürülmüþtür (II. Krallar, 25/13; Hezekiel’in
yapmayý düþündüðü mâbedde bunlarýn
yerini aðaç sütunlar almýþtýr; Hezekiel, 40/
49). Mâbedin ön avlusunda bir bronz leðen (I. Krallar, 7/23-26), on adet büyük el
leðeni (I. Krallar, 7/27-39), bir de yakýlan
takdimeler mezbahý bulunuyordu (II. Krallar, 16/14). Ayrýca avluda rahiplerin kullanýmý veya baþka amaçlar için inþa edilmiþ
çok sayýda bina vardý.

Dört asýr ayakta kalan mâbed, Kral Süleyman’ýn hükümdarlýðý süresince ibadetin Kudüs’te merkezîleþmesine ve Ýsrâil’in
dinî birliðinin güçlenmesine hizmet ederek Ýsrâiloðullarý’na ait ibadet yerleri arasýnda ilk sýrayý almýþtýr. Hz. Süleyman’ýn
ölümünden sonra krallýk ikiye bölününce
mâbed güneydeki Yahuda Krallýðý sýnýrlarý
içerisinde kalmýþ, defalarca yaðmalanmasýna ve hasar görmesine raðmen milâttan önce 586’da Bâbil hükümdarý Buhtunnasr (II. Nebukadnezzar) tarafýndan Kudüs’ün tahribine kadar varlýðýný sürdürmüþtür (II. Krallar, 24/8-16; 25/9, 13-17).
Yahuda Krallýðý’nýn ve mâbedin yýkýlýþý Peygamber Yeremya’nýn zamanýna rastlar. Yeremya yahudi milletinin felâketini önceden görmüþ, fakat bunu önlemek için gösterdiði çabalar fayda vermemiþtir. Neticede Kudüs yerle bir edilmiþ, yahudi ileri gelenleri Bâbil’e sürgüne gönderilmiþ,
mâbed tahrip edilmiþ, ahid sandýðý kaybolmuþ ve bir daha bulunamamýþtýr. Mâbedde yalnýz kutsal mekânda yedi kollu
bir þamdan, mayasýz ekmek takdimi için
bir masa ve buhur mezbahý kalmýþtýr. Buna raðmen sürgündeki yahudiler mâbedin aracýlýðý olmadan Yahve’ye ibadet etmeye devam etmiþlerdir. Bunlarýn içinden
Hezekiel gibi peygamberler çýkmýþtýr. Hezekiel kohen ailesinden olup Kudüs’teki
kurban ibadetini yeniden ihya etmek için
çok çaba göstermiþtir. Onun milâttan önce 571’de gelecekte mâbedin yeniden inþasýyla ilgili vizyonu (Hezekiel, 40/1-49; 43/
1-27) ve bu konudaki iyimserliði öncülüðünü yaptýðý halkýn isteklerine uygundu.
Nitekim milâttan önce 539’da Bâbil’i fetheden Pers Ýmparatoru Koreþ, yahudilerin Kudüs’e dönüp mâbedi yeniden inþa
etmelerine izin verdiði gibi Buhtunnasr
tarafýndan yaðmalanarak götürülen altýn
ve gümüþ eþyalarý yahudilere teslim etmiþtir (Ezrâ, 5/14-16). Farklý zamanlarda
Kudüs’e geri dönen pek çok yahudi, mâbedin yeniden inþasýna eski mâbedin yýkýntýlarý üzerinde mezbah yapýmýyla baþlamýþtý (Ezrâ, 3/2-6). Mâbedin inþasý, Yahuda Valisi Zerubabel’in idaresi altýnda milâttan önce 515’te tamamlanmýþtýr (Ezrâ, 5/16). Ahid sandýðý kaybolduðundan
kutsal bölüm boþ kalmýþtý; dolayýsýyla mâbedin yeniden inþasý tamamlanmakla birlikte her þey bitmemiþti. Sonraki Grek dönemi, bilhassa Helenistik çað çok geçmeden Yahudiliði yeni problemlerle karþý karþýya getirmiþtir. Helenistik etki yahudiler
arasýnda dinde olduðu kadar kültürde de
kendini göstermiþ, pek çok yahudi bu yeni eðilime karþý olumlu bir tavýr takýnmýþ-
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týr. Hasidiler (muhafazakârlar) adý verilen diðer yahudiler ise atalarýnýn inancýný sürdürerek Helenistik etkiden uzak durmuþtur. Neticede Kral IV. Antiyok, milâttan önce 168’de Kudüs’teki mâbedde ibadeti yasaklamýþ ve ertesi yýl bir Zeus heykelini
mâbedin içine koyarak kendisine karþý gelenlere iþkence etmeye baþlamýþ, bunun
üzerine yahudilerle kral arasýnda þiddetli
bir çatýþma meydana gelmiþtir. Kutsal mekândaki yedi kollu þamdan, mayasýz ekmek takdimi için kullanýlan masa ve buhur mezbahý Antiyok tarafýndan ganimet
olarak götürülmüþ, bunlarýn yerine putperest mezbahý veya heykel yerleþtirilmiþtir (I. Makkabiler, 1/54). Dört yýl sonra
Yahuda Makkabi idaresindeki yahudiler
baðýmsýzlýklarýný elde etmeyi baþarmýþ ve
mâbed yeniden takdis edilmiþtir. Milâttan önce 63’te mâbede Romalý kumandan
Pompei hâkim olmuþsa da burayý yaðmalamamýþtýr (I. Makkabiler, 4/36-59).
Sürgün sonrasýndaki onarýmdan itibaren zamanla bakýma ihtiyaç gösteren mâbed, Roma yönetimince Yahuda Krallýðý’nýn baþýna getirilen Herod tarafýndan mükemmel bir þekilde tekrar inþa edilmeye
baþlanmýþtýr. Yeni binanýn esas temeli milâttan önce 19’da atýlmýþ, on yýl içinde tamamlanmýþ ve mâbed önemli ölçüde geniþletilerek güzelleþtirilmiþ, ancak bu yeni
bina bir asýrdan fazla ayakta kalamamýþtýr. Milâttan sonra 6 yýlýnda Yahuda eyaleti doðrudan Roma yönetimine baðlanmýþtýr. Bu arada Romalý Vali Pontius Pilatus’un idaresi çoðu zaman yahudilerin dinî
ve millî duygularýný rencide ediyordu. Yahudilerin 66 yýlýnda baþlattýðý isyanýn ve
þiddetli bir çatýþmanýn ardýndan Titus yönetimindeki Roma askerleri Kudüs’ü zaptedip 70 yýlýnda mâbedi tahrip etmiþ ve
mâbed, 132’de yahudilerin Þimeon Bar
Kohba önderliðinde Romalýlar’a karþý tekrar ayaklanmasý üzerine tamamen yýkýlmýþtýr. Yahudiler buradan sürülmüþ, mâbedin yerinde Romalýlar tarafýndan bir
putperest tapýnaðý inþa edilmiþtir. 330’da Ýmparator Konstantin mâbedin bulunduðu bölgede, hýristiyanlarýn Îsâ’nýn mezarýnýn olduðunu kabul ettikleri yerde Kutsal Mezar Kilisesi’ni (Merkad-i Îsâ Kilisesi) yaptýrmýþtýr. IV. yüzyýlda Roma Ýmparatorluðu’nda Hýristiyanlýðýn kabul edilmesiyle Kudüs bir hac ve ziyaret merkezi haline gelmiþtir. Ardýndan Meryem Ana Kilisesi’ni de Jüstinyen inþa ettirmiþ, ancak
hýristiyanlara ait dinî yapýlar 614’te Ýran
Hükümdarý Hüsrev tarafýndan tahrip edilmiþtir. 638’de müslüman Araplar’ýn fethettiði Kudüs, Arap-Ýslâm medeniyetinin

“Aðlama
duvarý”nýn
önündeki
yahudiler

merkezlerinden biri olmuþtur. Hz. Ömer
devrinde mâbed zemininde tahta veya
tuðladan sade bir mescidle muallak taþý
(hacer-i muallaka) üzerinde bir musallâ yapýlmýþtýr. Emevîler döneminde Abdülmelik b. Mervân 691’de yine muallak taþý
üzerinde Kubbetü’s-sahre’yi inþa ettirmiþ, onun tarafýndan yapýmýna baþlanan
Mescid-i Aksâ’yý oðlu Velîd tamamlamýþtýr. Kubbetü’s-sahre’nin bir ziyaret yeri olmasýna karþýlýk Mescid-i Aksâ ibadet mahallidir. Bugün Mescid-i Aksâ denilince genellikle, Halife Abdülmelik’ten Osmanlý Padiþahý Kanûnî Sultan Süleyman’a kadar
gelip geçen pek çok halife ve hükümdar
tarafýndan burada inþa edilen Kubbetü’ssahre, mezar türbe, tekke, zâviye, sebil gibi dinî yapýlarýn bulunduðu, yaklaþýk 150
dönüm arazi üzerine serpiþtirilmiþ binalar külliyesi anlaþýlýr. Bu yapýlar günümüzde hâlâ ayaktadýr; fakat Süleyman Mâbedi’nden sadece Herod’un yaptýrdýðý Batý
duvarý (aðlama duvarý) zamanýmýza ulaþmýþtýr. Mâbedin yýkýlýþýndan sonra Yahudilik’te ibadet yeri olarak sinagog ortaya çýkmýþtýr.
Yahudi cemaatinin topluca ibadet etmek, halký eðitmek ve kültürel kimliklerini korumak amacýyla toplandýklarý yere sinagog adý verilir. Yahudi dinî literatüründe “dua ve ibadet evi” anlamýndaki sinagog kelimesi Grekçe “sunagoge”den (cemaat veya cemaatin toplandýðý yer) gelir.
Batý dillerine Ortaçað Latincesi yoluyla geçen (yahudi Ýspanyolca’sýnda “esnoga”)
kelime daha sonra “dua evi, toplanma yeri ve Sabbat evi” anlamýnda kullanýlmaya
baþlanmýþtýr. “Tanrý ile buluþma yeri” ve
Talmud’da “toplanma evi, küçük mâbed”
gibi mânalara da gelir. Sinagogun Ýbrânîce
karþýlýðý “keneset”tir. Keneset, “ev” anlamýndaki “bet / beit / beth” kelimesiyle “bet
ha-keneset” (toplanma evi) þeklinde tam-

lama ile kullanýlýr. Kenesetin Ârâmîce karþýlýðý da “kanishta”dýr; Arapça’ya “kenîse”
olarak geçmiþtir. Kur’ân-ý Kerîm’de ayný
anlamda “salavât” kelimesi (el-Hac 22/40),
hadislerde genellikle “kenîsetü’l-yehûd”
(Ýbn Mâce, “Mesâcid”, 2; Müsned, I, 416;
II, 222; VI, 25) yer alýr. Sinagog Türkçe’de
“havra” ile karþýlanmakta olup bu da Ýbrânîce “topluluk” mânasýndaki “hevra”dan
gelir. Sinagog kelimesi, yahudilerin Yunan
idaresine girdikleri milâttan önce IV. yüzyýldan itibaren görülmeye baþlanmýþtýr.
Yahudilik’te ayrýca toplanma yerlerini ifade eden ve “bet” kelimesiyle baþlayan üç
terkip vardýr: “Bet ha-keneset” (toplanma
yeri), “bet ha-tefila” (dua yeri), “bet ha-Midraþ” (Tevrat okuma yeri). Bu tabirlerin hepsi
Talmud döneminde kullanýlýyordu (ayrýca
bk. SÝNAGOG).
Yahudilik’te ibadet ferdî olarak evde veya cemaat halinde sinagogda yapýlýr. Mâbed döneminde kurban ibadeti de mâbedde yerine getirilirdi. Pek çok yahudi Sabbat günü, ayrýca bayramlarda sinagoga
gider, haftanýn diðer günlerinde de evde
dua eder. Bu dualar küçük farklýlýklarla
birlikte topluca yapýlan dualara benzer.
Meselâ Þema Ýsrael (Dinle ey Ýsrâil) duasý
yahudiler tarafýndan her sabah ve akþam
evde de okunur. Bu dua çocuklukta öðrenilen ilk ve ölüm sýrasýnda okunan son
duadýr. Bir yahudi, temel dua kabul edilen Amida’yý yahut Þemone Esre’yi (on
sekiz dua) okumak suretiyle ve diðer birçok olay vesilesiyle devamlý þekilde Tanrý’ya hamdeder. Birçok yahudi evinin giriþ
kapýsýnýn sövesinde “mezuza” adý verilen,
bir boru içine rulo halinde konulmuþ, üzerine Þema’nýn ilk iki paragrafýnýn yazýldýðý
mahfazalar asýlýdýr (Tesniye, 6/4-9; 11/1321). Yahudiler eve giriþ çýkýþlarýnda Tanrý’nýn kanununu hatýrlamak için elle mezuzaya dokunur ve ellerini öperler. Bu ku209
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tu evin bir yahudi evi olduðunu gösterir.
Bazan büro ve okullarýn giriþ kapýlarý arkasýna da konulan mezuzanýn Tevrat’ýn Tesniye bölümünde geçen, “Dinle ey Ýsrâil!
Allahýmýz Rab bir olan Rab’dir ...” þeklindeki sözüne istinaden Tanrý’nýn huzuru kadar onlarýn Tanrý’ya olan güvenini de sembolize eder.
Cemaat halinde yapýlan ibadetler günlük, haftalýk ve yýllýk olmak üzere üçe ayrýlýr. Günlük ibadetler arasýnda sabah (Þaharit), öðleden sonra (Minha) ve akþam (Maariv) dualarý vardýr. Bu üç dua mâbed dönemine dayanýr. Sabah ve öðleden sonra
okunan dualar daha önemlidir, bunlar eski
mâbedde günlük olarak kesilen kurbanlarýn yaklaþýk zamanlarýna tekabül eder.
Sabah ve akþam dualarý þunlardýr: 1. Tek
tanrý inancý baðlamýnda yahudi inancýnýn
temel esaslarýný ihtiva eden Þema (Tesniye, 6/4-9). 2. Bir çeþit ortak dua sayýlan
Þemone Esre (Amida). Temel dua kabul
edilen Amida bütün ibadetlerde cemaatle ayakta okunur. Cemaat bu duayý alçak
sesle, okuyucu ise herkes adýna yüksek
sesle okur. Asýl þekliyle on sekiz ve bir ilâveyle on dokuz duadan oluþan Amida, Tanrý’ya iman itirafýyla baþlayýp Kudüs’ün yeniden imarý ve barýþ için yapýlan dualarla
sona erer. 3. Tanrý’nýn ismini takdis ve hükümranlýðýnýn tesisi için okunan Kaddiþ.
Bu dua sinagoglarda âyinin sonuna doðru
yapýlýr. 4. Tanrý’nýn dinî hakikati teblið etmesine bir teþekkür sayýlan Alenu. Öte yandan çalýþanlarýn günlük iþlerine baþlamadan önce dua ve ibadetlerini yapabilmeleri için sabah dualarý genellikle saat 06’da icra edilir. Cemaatle yapýlan dua daha önemli olup yahudilerin dinî hayatýnda
merkezî öneme sahiptir. Dua için uygun
yer sinagog olmakla beraber cumartesi
dýþýnda evde de dua yapýlabilir. Mezmûrlar ve Kutsal Kitap bölümleri bütün ibadetlerde okunduðu halde pazartesi ve perþembe günleri sabah ibadetlerinde Tevrat’tan haftalýk bölümler okunur.
Haftalýk ibadet Þabat’ta yapýlýr. Yahudilerin dinî hayatlarýnýn merkezini teþkil
eden Þabat bütünüyle bir dinlenme ve
ibadet günüdür. Bu günde iþ yapýlmadýðý
gibi ateþ yakmak, yazý yazmak, hatta telefon etmek bile yasaktýr. Dindar yahudilere göre Þabat sevinç içinde geçirilmesi
gereken bir bayram günüdür. Bu günün
hazýrlýklarý cuma günü ikindi vaktinden
itibaren baþlar. Yahudilik’te günler güneþin batýþýndan batýþýna hesap edildiðinden
Þabat ibadeti de cuma günü akþamý havanýn kararmasýyla baþlayýp cumartesi günü güneþin batmasýyla sona erer. Þabat
210

âyini hem evde hem sinagogda yapýlýr. Evde yapýlan âyin evin bu güne özel þamdanlarýndaki mumlar üzerine yapýlan dua ile
baþlar. Baba ve çocuklar annenin etrafýnda toplanýr. Anne mumlarý yakarken, “Ey
Tanrý, bizim Tanrýmýz, kâinatýn hâkimi,
emirleriyle bizi takdis eden ve bize Þabat
ýþýðýný tutuþturmayý emreden Tanrý! Hamd
sanadýr!” þeklinde dua eder. Öte yandan
baba eline bir fincan þarap alarak üzerine
dua okuduktan sonra herkese birer yudum
içirir. Ardýndan Þabat somunu dilimlenip
paylaþýlýr; ve akþam / þabat yemeði yenir;
âyinin bu kýsmý evde tamamlanýr (ayrýca
bk. SEBT).
Sinagogdaki ibadet zemirot ile baþlar.
Bu duanýn ve daha sonra yapýlan dualarýn, okunan Mezmûrlar’ýn dili Ortodoks sinagoglarýnda Ýbrânîce, liberal sinagoglarda kýsmen Ýbrânîce, kýsmen yerel dildedir. Ýbadetin önemli kýsmýný, sinagogun
doðu yönünde bulunan dolapta muhafaza edilen Tevrat tomarýnýn çýkarýlýp cemaate okunmasý teþkil eder. Altýn veya
gümüþle süslü, kadife yahut ipek örtüye
sarýlmýþ Tevrat tomarý dolaptan alýnýp sinagogun içinde dolaþtýrýlýr. Bu esnada sinagogdakiler Tevrat tomarý yanlarýndan
geçilirken onu selâmlar veya elleriyle ona
dokunurlar; daha sonra okuma masasýnýn
üzerine konur, örtüsü açýlýr ve herkesin
görmesi için havaya kaldýrýlýr. Ardýndan
Tevrat’tan bir bölümle peygamberlere ait
baþka bir bölüm okunur. Sinagogda yapýlan dualarýn çoðunda cemaat oturur. Fakat bütün yahudiler tarafýndan okunan
Amida dualarýnda herkes ayaða kalkar
ve bu dualarý tekrar eder. Bunlarýn dýþýnda cemaate vaaz verilebilir. Sinagoglarda
topluca ibadet yapabilmek için en az on
yetiþkin erkeðin bir araya gelmesi þarttýr.
Bu mânada cemaate katýlma yaþý on üçtür ve on üç yaþýna giren herkesin cemaatle ibadete katýlmasý gerekir. On erkeðin
bir araya gelmesinin temeli Tevrat’ýn pek
çok yerinde geçen, “On erkeðin bir arada
Tevrat okuduðu yerde Tanrý’nýn celâli bulunur” sözüne dayanýr. Ýbadet esnasýnda
baþlar örtülür. Ayrýca “tallit” denilen bir
dua atkýsý kullanýlýr. Hafta içi sabah dualarýnda hususi dua þeritleri alýna ve kola
takýlýr. Dua sýrasýnda yüzler Kudüs’e çevrilir. Sinagogda topluca yapýlan ibadette
Ortodoks cemaatlerde erkeklerle kadýnlarýn bir arada bulunmamasý, günlük ibadetin erkeklere mahsus olmasý kadýnlarýn
bu ibadetten muaf tutulmasý telakkisinden kaynaklanmaktadýr.
Ýbadet mahalli olmaktan ziyade bir toplantý yeri telakki edildiðinden sinagoglar-

daki ibadette meselâ müslümanlarýn mâbedinde þahit olunan huþûa rastlanmaz.
Özellikle küçük sinagoglara ibadet saatinden önce gelip tanýdýklarla konuþmak
âdettir. Durumu müsait olan yahudiler her
gün sinagoga giderler ve orada kendilerini
evlerindeymiþ gibi hissederler. Sinagoglarýn genelde büyük olmamasý ve anýtsal
bir özellik taþýmamasý da neticede buna
baðlanýr. Ýbadetlerde bir disiplin ve düzen
de yoktur. Herkes ibadeti yönetenin (kantor / hazan) ilâhisine istediði gibi katýlýr;
bazan bunu yarýda býrakarak yanýndakiyle konuþmaya dalar. Ýbadete bir düzen vermek isteyen bazý Ortodoks cemaatler, mûsiki aletlerini sinagoglara sokmamýþlarsa
da güzel sesli ilâhiciler ve korolarla ibadete âhenk verip sükûn ve huþûu saðlamaya çalýþmýþlardýr. Fakat bu defa da sinagog bir konser salonuna dönmüþ ve cemaatsiz kalma tehlikesiyle karþýlaþýlmýþtýr. Bununla beraber tamamýyla bir ibadet
yeri vakarýnýn hüküm sürdüðü sinagoglar
da vardýr ve bunu saðlamaya çalýþan cemaatlerin sayýsýnýn gittikçe arttýðý kaydedilmektedir.
Yahudilik’te dinî gün ve bayramlar kamerî takvime göre belirlenmekle birlikte
takvim þemsî sisteme uyarlanmýþtýr. Ay
yýlý ile güneþ yýlý arasýnda ortaya çýkan on
bir günlük farký gidermek için on dokuz
yýllýk bir dönemde 3, 6, 8, 11, 14, 17 ve 19.
yýllarda on iki aylýk takvime on üçüncü ay

Sinagoglarda Sefer Toralar’ýn (Tevrat rulosu) korunduðu Ehal
bölümü
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eklenmekte, böylece dinî gün ve bayramlarýn Ýslâm’dakinin aksine yýlýn bütün aylarýný dolanmasý önlenmektedir. Yahudi takviminde ay adlarý nisan, iyar, sivan, temmuz, ab, elul, tiþri, heþvan, kislev, tevet,
þevat ve adardýr. Sinagogda yýllýk olarak
yapýlan ibadetler arasýnda Yom Kipur (kefâret günü) baþta gelir. Bu güne riayetin
ve kurban kesme geleneðinin Hz. Mûsâ
dönemine ait bir uygulama olduðu ve Tevrat’ýn, “Bütün suçlarýndan dolayý Ýsrâiloðullarý için yýlda bir kere kefâret etmek
üzere sizin için bu ebedî bir kanun olacaktýr. Ve Rabbin Mûsâ’ya emrettiði gibi yaptý” (Levililer, 16/34) þeklindeki hükmüne
dayandýðý belirtilir. Nasýl yapýlacaðý konusunda Levililer 16’da geniþ bilgi verilen yýllýk ibadet, aslýnda Kudüs’teki mâbedin ve
mezbahýn öteden beri yapýlagelen temizliði ve cemaatin bir sene boyunca iþlediði
günahlardan arýnmasýndan ibaretti. O gün
günah takdimesi olarak bir boða ve bir
koç (veya keçi) kesilir ve mâbedin (önceleri
çadýrýn) dýþýnda yakýlýrdý (Levililer, 16/27).
Kefâret günü ritüeli kohenler tarafýndan
icra edilirdi; halk ise o gün oruç tutar ve
bütün oruç süresi ibadetle geçirilirdi. Ýlk
zamanlarda sadece kohenlere ait uygulamalardan ibaret gibi kabul edilen Yom Kipur, sonraki dönemlerde her yahudi bireyin bir yýllýk kaderinin tayin edildiði gün
olarak telakki edilmeye baþlanmýþtýr. Bu
günde sinagogda yapýlan ibadetin esasýný
bilhassa günahlarýn itirafý teþkil eder. Dua
yanýnda haftanýn her gününe mahsus kutsal metinlerden okunan parçalar da vardýr. Günün sonunda günahtan kurtuluþun
ve Tanrý Yahve ile barýþýn bir iþareti olarak
þofar (koç boynuzu) öttürülür. Diðer yýllýk
bayramlar yahudi yeni yýlý olan Roþ ha-Þana ile (1 Tiþrî) aslýnda üç ziraî kutlamaya
karþýlýk gelen Pesah (Fýsýh / hamursuz bayramý; 15-22 Nisan), Sukot (çardaklar bayramý; 15-22 Tiþrî) ve Þavuot’tur (haftalar
bayramý; 6 Sivan). Tevrat’a dayanmadýðý
için daha az önemli sayýlan iki bayram ise
Purim (kuralar bayramý; 14/15 Adar) ve
Hanuka’dýr (ýþýklar bayramý; 25 Kislev).
Ayrýca iki gün batýmý arasýnda (25 saat) tutulan büyük oruçlarla (kefâret günü orucu ve mâbedin yýkýlýþ günü orucu) güneþin doðuþu ile batýþý arasýnda tutulan küçük oruçlar vardýr (Ester orucu vb.).
Yahudilik’te önceleri çeþitli kurbanlar vasýtasýyla ve kohenlerin aracýlýðýyla yerine
getirilen ibadet tarzý milâttan sonra 70’te
Kudüs’teki mâbedin yýkýlmasý üzerine tamamen ortadan kalkmýþtýr. Böylece mâbedin yerini sinagog, kurbanlarýn yerini dua
almýþtýr. Yahudilere göre dua insan ruhun-

daki baðlýlýk, samimiyet veya acziyet duygularýnýn en kuvvetli þekilde dile getirilmesidir. Yalnýz baþýna dua eden bir yahudi, Mezmûrlar’da ifade edildiði gibi sinagogdaki toplu dualarda ferdîliðini Ýsrâil’in
kolektif ruhunda eritir. Sinagogda ibadet
edenle Tanrý arasýna hiçbir aracýnýn girmesine izin verilmez. Dinî hayatta daha az yer
iþgal etmesine raðmen sinagogda toplu
dualar daha sýk yapýlýr. Bu dualarla bireye,
yahudi kardeþliðinin veya Ýsrâil topluluðunun bir üyesi olmanýn þuuru kazandýrýlmaya çalýþýlýr. Kiþiye göre ev ne ise cemaate
göre de sinagog odur. Tanrý Yahve’nin huzurunda dua eden ve, “Atalarýmýz Ýbrâhim,
Ýshak ve Ya‘kub’un Allah’ý” diyerek içini döken bir yahudi, yaratýcýnýn huzurunda çýplak bir ruh olarak deðil bilakis kutsal hâtýralarla dolu sosyal bir kiþilik olarak durur.
Bundan dolayý dualarýn muhtevasý genelde
umuma þâmildir. Sinagogda ibadet eden
bir yahudi sadece kendisi için deðil ayný
zamanda toplumun refahý için dua eder.
Sinagogda topluca yapýlan dua, orada Tevrat’ýn cemaatle okunup anlaþýlmasýnýn zorunlu olduðu anlayýþýný da beraberinde getirmiþtir. Böylece Tevrat’ýn sinagogda topluca okunmasý yahudi ibadetinin ayrýlmaz
bir parçasý olarak telakki edilmeye baþlanmýþtýr. Kurban ibadetinin yerini alarak ön
plana geçen Tevrat okunmasý sinagoglar
yoluyla yahudilerin dinî hayatlarýnýn da
merkezi haline gelmiþtir. Tevrat’ýn ön plana
çýkmasýyla yahudiler okuyup yazmaya da
büyük önem vermiþlerdir. Ayrýca Yahudilik’te “öðren” sözünün bir gereði olarak yahudi kutsal metinlerini öðrenmek her yahudi erkek için dinî bir görev sayýlmaktadýr.
Sinagoglar ayný zamanda birer eðitim
ve öðretim yeri olma özelliðine sahiptir.
Bilhassa ilk dönemlerde sinagoga bitiþik
olarak yapýlan, Talmud’da “bet ha-sefer”
(kitap evi) diye geçen sýnýflar vardý. Buralarda yahudi çocuklarý dinleri hakkýnda bilgi ediniyorlardý. Yine pek çok yerde “bet hamidraþlar” (beytülmidrâs) mevcuttu; bu yerlerde bulûð çaðýna gelenler ve yetiþkinler
Tevrat öðrenimi için bir araya gelirlerdi.
Bazý yahudi topluluklarýnda “yeþiva” adý
verilen yüksek dinî öðretim kurumlarý vardý. “Tevrat’ýn okunup anlaþýldýðý yer” mânasýnda veya genel anlamda bazý dillerde
sinagoga “shul, school” (okul) gibi isimlerin verilmesi, onun toplumun eðitimindeki yerini ifade ettiði gibi yahudi kimliðinin
muhafaza edilmesindeki önemli rolünü de
göstermektedir. Kýsacasý sinagog bütün
yahudi toplum hayatýnýn merkezîleþtiði bir
yerdir ve Ortaçað’ýn baþlangýcýndan günümüze kadar on beþ asýr boyunca gerek

toplum liderlerinin bir araya geldiði gerekse halka ait toplantýlarýn yapýldýðý yer olarak kullanýlmýþtýr. Hukukî ilânlar ve Ortaçað döneminde laik hükümetin kararlarý
da burada yayýmlanmýþtýr. Sinagogun toplum hayatýnda ifa ettiði önemli görevlerden biri de cemaat þuurunu aþýlamasý ve
bunu daima canlý tutmasýdýr. Yahudi cemaatinin bulunduðu her yerde bir sinagog yapma geleneði baþlangýçtan beri devam etmektedir. Bu husus yahudilerin
daðýlmasýný da önlemiþtir. Zorunlu olmamakla beraber günümüzde yahudi ailelerin ekserisi nikâhlarýný sinagogda kýymaktadýr (diðer bazý dinî konular için bk. SÜNNET; YÝYECEK).
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ÿAhmet Güç
VI. MEZHEPLER ve DÝNÎ GRUPLAR

Her dinde olduðu gibi Yahudilik’te de gerek inanç gerekse ibadet ve dinî uygulamalarla ilgili farklý yorumlamalardan kaynaklanan akýmlar, felsefî ve dinî ekoller söz
konusudur. Rabbinik Ýbrânîce’de mezhep
kavramýný ifade eden genel bir terim yoktur. Josephus, kendi döneminde Filistin’deki gruplarý politik partilerden çok felsefî ekoller olarak deðerlendirmiþtir (Flavius, XIII, 7, 11; ERE, XI, 332). Bazýlarýna
göre gerçekte bu gruplardan hiçbiri mezhep deðildir. Zira bunlar müstakil birer
kurum ve doktrin yapýsý taþýmaz, sadece
belli eðilimleri ifade eder (Baron, II, 35;
Çoban, XXVII [2008], s. 60). Ýbrânîce’de heretik uygulamalar “minim, apiqorsim, koferim be-iqqar” diye adlandýrýlmaktadýr;
minim kelimesi Talmud ve Midraþ’ta Sadûkýler, Sâmirîler, Mûsevî-hýristiyanlar ve
diðer heretik fýrkalar için kullanýlmýþtýr
(The Oxford Dictionary, s. 467).
A) Ýlk Dönem Mezhepleri. Yahudilik’te
mezhep ve gruplaþmalarýn ortaya çýkýþý,
genellikle Helenistik dönemin dejenerasyon ortamýna yönelik tepkinin sonucu kabul edilmekte ve bu eðilimlerin kaynaðý
olarak milâttan önce II. yüzyýldaki Selevkiler dönemi ve Hasidiler gösterilmektedir.
Bu dönemde Helenizm ve Yahudilik arasýnda ciddi bir mücadele yaþanmýþ, Selevkiler yahudileri Yunan ilâhlarýna tapmaya
zorlamýþtýr. Hasidiler, Helenist baskýya karþý muhafazakâr tutumlarýyla bir çekirdek
oluþturmuþ, bu çekirdekten sonraki yahudi mezhepleri doðmuþtur. 1. Hasidilik (Hasidim = Hasideans). Ýbrânîce’de “dinine baðlý, dindar kiþi” anlamýndaki “hasid”in çoðulu olan “hasidim” kelimesi menþei milâttan önce III veya IV. asýrlara kadar giden,
yahudi âdetlerini canlandýrýp teþvik etmeyi ve paganizmi topraklarýndan uzaklaþtýrmayý amaçlayan dinî bir grubu yahut
mezhebi ifade etmektedir. Ortaya çýkýþ
tarihi tam bilinmemekle beraber kaynaklarda ilk defa ikinci mâbed dönemi ve IV.
Antiochus’ün (m.ö. 175-164) baskýcý yö-
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netimi sýrasýnda zikredilmektedir. I. Makkabiler kitabý (2/42) Hasidiler’i, Helenleþen
yahudilerin karþý grubu ve Haþmonai (Makkabi) isyanýnýn destekleyicileri olarak göstermektedir. Hasidiler, Grek Selevkileri’nin
aþýrý baskýlarý, Yahudiliði yasaklayýp Yunan
ilâhlarýný mâbede yerleþtirmeleri ve yahudileri onlara tapmaya zorlamalarý karþýsýnda baskýlara boyun eðmeyip dinlerini
muhafaza eden ve bu yolda ölümü göze
alan kiþilerdir. Bunlar Grekler’le mücadeleye baþlamýþ, Matityahu ile oðullarýnýn
Zeus’a secde etmeye zorlanmalarý üzerine mukavemet savaþa dönüþmüþ, milâttan önce 167’de Yehuda Makkabi baþkanlýðýnda devam eden bu isyan 165-164 yýllarýnda mâbedin Yunan ilâhlarýndan temizlenmesiyle sonuçlanmýþtýr. Hasidiler, Þabat’ý ve diðer dinî vecîbelerini terketmeyi
kabul etmedikleri için iþkence görmüþ ve
öldürülmüþ, siyasal baðýmsýzlýk mücadeleleri sebebiyle Haþmonaim’le iþ birliðine
son vermiþlerdir. Bunlara ilk Hasidiler (Hasidim riþonim) adý verilmektedir. Hasidizm
(Hasidut) kelimesi XVIII. yüzyýlda Almanya
ve Polonya’da ortaya çýkan mistik ve kabalacý bir akýmýn da adýdýr (aþ.bk.).
2. Ferîsîlik. Ýkinci mâbed döneminin üç
büyük yahudi mezhebinden biridir. “Peruþim” kelimesinin Ýbrânîce kökü olan “prþ”
(Ýbrânîce paraþ, Ârâmîce peraþ) “kendini
ayrý tutmak, temiz olmayan kiþilerden ve
eþyadan uzak durmak; açýklamak, tefsir
etmek” anlamlarýna gelir. Toplumdan
uzaklaþýp kendilerini halktan ayrý tutan
bu grupla ilgili iki yorum vardýr. Birinci yoruma göre bu isim, onlarý üst düzey din
adamlarýndan oluþan Sadûkýler’den ayýrmak için muhtemelen Sadûkýler tarafýndan verilmiþtir. Diðerine göre ise bu ad,
mezhep mensuplarýnýn dinî kurallara titizlikle riayet etmeleri sebebiyle dinî temizlik konusunda hassas davranmayanlardan ayrýlmalarýný ifade etmektedir (IDB,
III, 776; ER, XI, 269). Ferîsîler kendilerine
Haverim (kardeþler) demekte ve Rabbinik
literatürde bu isimle anýlmaktadýrlar. Ferîsîler’in dinî görüþ ve inançlarýnýn, Filistin
bölgesinde ve Pers Ýmparatorluðu topraklarýnda yaþayan yahudiler arasýnda Tevrat’a dayalý bir Yahudilik tesis eden Ezrâ
ve Nehemya dönemlerine (m.ö. V. yüzyýl)
kadar uzandýðý kabul edilmekle birlikte
genel anlamda Hasidilik’le alâkalý görülmektedir (IDB, III, 776). Zira Ferîsîler Yazýlý Tora’nýn yanýnda Þifahî Tora’yý da vahiy
mahsulü saymaktadýr. Þifahî Tora, Mûsâ’dan itibaren nakledilerek peygamberlerden büyük meclisin (Sanhedrin) üyelerine intikal etmiþtir. Bu meclis üyeleri ya-

hudiler arasýnda dinî mesajý yayan, Þifahî
Tora’yý yorumlayýp açýklayan, zaman içinde ortaya çýkan dinî yorum ve gelenekleri
muhafaza eden kiþilerdir, Ferîsîler de bunlarýn takipçileridir. Doktrinde böyle olmakla birlikte Ferîsîler’in sosyal ve dinî bir hareket olarak ortaya çýkýþlarý Haþmonaim
(Haþmonay) dönemine (m.ö. 140-37) kadar
uzanmaktadýr (ERE, IX, 831). Bunlarýn diðer yahudilerden ayrýlmasýný Makkabiler
dönemindeki dinî ayrýþmaya baðlayanlar
da vardýr. Buna göre Makkabiler dönemindeki isyan hareketinde mâbedi yöneten
yüksek rahiplerin, “Âhiret yoktur” sözlerine karþýlýk, sadece yazýlý Tevrat’ý deðil þifahî Tevrat’ý da ilham mahsulü sayarak âhiret inancýný kabul eden, dolayýsýyla Makkabi isyanlarýnda ölenlerin þehid olduklarýna vurgu yapanlar ve bu fikir etrafýnda
toplananlar Ferîsîler’i oluþturmuþtur (ER,
XI, 269-270).
Ferîsîler’in rakipleri mâbed yönetimini
ellerinde bulunduran aristokrat Sadûkýler’di. Ferîsîler, Sadûkýler’in mâbed merkeziyetçiliðiyle mücadele etmiþler; Tanrý’nýn her yerde mevcut olduðunu, O’na mâbed dýþýnda da ibadet edilebileceðini, Tanrý’ya karþý tâzimin tek yolunun kurban
sunma olmadýðýný söylemiþler; sinagogu
ibadet, dua ve çalýþma yeri olarak toplum
hayatýnda önemli iþleve sahip bir kurum
haline getirmiþlerdir. Buna karþýlýk Sadûkýler mâbedi kendi mülkleri saymakta ve
günlük takdimelerin parasýnýn kendi hazinelerine ödenmesi gerektiðini iddia etmekteydi. Ferîsîler ise hazinenin kimsenin
malý olamayacaðýný söylemiþler, mezbahta kesilen takdimelerin fakir halka verilmesini istemiþler, mâbedden geçinen Sadûkýler’in aksine daha sivil ve halka dayanan bir hareket ortaya koymuþlardýr. Bu
sebeple Sadûkýler, Sanhedrin’i ellerinde
bulundursalar da yahudiler üzerindeki hâkimiyet Ferîsîler’in elindeydi. Siyasal açýdan Ferîsîler, Zelaotlar’ýn aksine yabancý
egemenliðini kabullenmiþler, þeriatýn uygulanmasýna engel olunmadýðý sürece siyasî kargaþaya yol açmamýþlardýr. Kaderi
ve ölüm sonrasý hayatý inkâr eden Sadûkýler tamamen kaderci bir görüþ benimseyen Essenîler’le karþýlaþtýrýldýðýnda Ferîsîler’in bu konuda orta bir yol izlediði görülür. Ferîsîler’e göre her þey kaderle ve
Tanrý ile baðlantýlýdýr, ancak insan ayný zamanda özgür iradeye sahiptir, bu sebeple
dünyada iradeleriyle yaptýklarý her þeyden
sorumludurlar. Ferîsîler’e göre bütün ruhlar ölümsüzdür, fakat öteki dünyada sadece iyi insanlarýn ruhlarý tekrar diriltilecek, kötü insanlarýn ruhlarý ise ebedî ceza-

