
NERMİN ÖZTÜRK-BAHAR DÖNEMİ-DİNLER TARİHİ-FİNAL ÖZETİ[ ] 01 Ocak 2019 

 

  Daha fazla ders notu, vize ve final sorularına ulaşmak için edunzy.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Sizlerde 
ders notu, vize ve final soruları ekleyerek diğer öğrencilere yardımcı olabilirsiniz. Başarılar… 
https://edunzy.com/forum/bahar-donemi-dersleri/  Sayfa 1 
 

YAHUDİLİK 

 Hz. İbrahim Ur kentinde doğmuştur 

 Kurban edilen Müslümanlara göre İsmail, 

Yahudilere göre İshak’tır. 

 Abraham: Cumhurun babası 

 İsmail: Allah’ı duydu, işitti 

 Yakup: Topuğu tutan 

 İshak: Kahkaha anlamındadır. 

 Yahudilerin soyu İshak’tan sürüyor. 

 Yahudilerdeki ilk oğulluk hakkını Yakup annesi 

aracılığıyla almıştır. 

 Kur’an’da en çok ismi geçen peygamber Hz. 

Musa’dır. 

 Tanrı Yahve-Yahovanın israiloğulalrının yanında 

old. göstermek için Ahit Sandığı yapılır. 

 Vadedilen kutsal toprağa ulaştıran YESU dur. 

 Ahit sandığı tabu gibi dokunulması yasaktır. 

 Ahit sandığını MİŞKAN adı verilen çadıra koyarlar. 

(Tanrının meskeni anlamında) 

 Hz. Musa ve Hz.Harun’un Leviler soyundan old. 

söylenir. 

 Tapınak işlerini görenlere KOHEN adı verilir. 

Bunlar tapınaktaki kurban işlerin yaparlar. 

 40: Olgunluk anlamındadır. 

 Kutsal topraklar Hz. Davud tarafından 

israiloğullarına kazandırılıyor. 

M.Ö 1010-970} Davud (a.s) Krallık dönemi 

M.Ö 970-830} Süleyman (a.s) Mabet Krallık dönemi 

 Hz. Davud ve Hz. Süleyman Yahudilere göre 

peygamber değil, kraldırlar. 

 Yahudilerin ilk kralı SAUL (Samuel) dur. 

 Hz. Süleyman döneminde krallık 2 ye 

ayrılıyor: 

1- İsrail Krallığı – M.Ö 722 - Kuzey 

 Başkent Samiriye 

 Gerizm dağı Kutsal 

 10 boy (İsrailin kayıp koyunlarından maksat) 

 Asurlular yıkmıştır 

 Onlardan tek kalan Samiriler dir. 

2- Yahuda Krallığı – M.Ö 586 – Güney 

 Başkent Kudüs 

 Sion dağı Kutsal 

 2 boy 

 Babiller tarafından yıkılmıştır. 

 

 İbrani: Suyun öte tarafından gelenler 

 Eber: İbrahim’in atası 

 İsrael: Tanrıyı yenen anlamındadır. 

 Yahudileri Yıkanlar (sırasıyla) 

o Babiller 

o Persler 

o Yunanlılar 

o Romalılar 

 Tapınağın yapılışından – M.Ö 586 yıkılışına kadar 

1. Tapınak dönemi denir. (diğer notta 900-586) 

 M.Ö 515 – M.S 70 arası 2. Tapınak dönemidir. 

(diğer notta 538-70) 

 Ezra: Babil sürgünü sonrası ortaya çıkıyor. 2. 

Musa olarak biliniyor. Yazı karakterini 

değiştirmiştir. Yabancı kadınlarla evlenmeyi 

yasaklamıştır. Toprak temelli (arzı mevut) 

anlayıştan Etnik temelli anlayışa geçmiştir. Ezra 

Samirileri dışlamıştır, Bene İsrail ve Şamrim 

kelimeleri Samirileri dışlamak için kullanılmıştır. 

 Ezranın amaçları 

o Tevrata dayalı toplum inşa etmek 

o Yeni bir Yahudi kimliği oluşturmak 

 M.Ö 333’e kadar Perslerin hükümranlığı altında 

yaşayan Yahudiler, yunanların persleri 

yıkmasından sonra Yunanlıların hükümranlığı 

altına girdiler. 

 Yahudilerin bir kısmı mısır’a sürgüne gönderiliyor. 

Burada dillerini unuttukları için tevratın 

Yunancaya çevrisi yapılıyor. 

 Septuagint: Tevratın Yunancaya çevrisi 

 M.Ö 63’te Yunanlıların yıkılmasıyla romalıların 

hakimiyetine giriyorlar. 

 Makkabi isyani çıkarmışlar. Haşmaniler dönemi 

başlamış ve kendi bölgelerinde 100 yıl gibi özgür 

yaşamışlardır. 

 M.S 70’te romalılar tapınağı yıkmışlardır. (siyasi) 

 1948’te İsrail devleti kuruluyor (teodor herzl 

etkili) 

 

YAHUDİ MEZHEPLERİ ve KİTAPLARI 

Mezhepler M.Ö 2ve3. Yy arasında çıkmıştır. 

ESKİ ÇAĞ MEZHEPLERİ 

Eski çağı mezhepleri Hz. İsa döneminde var olanlardır. 

Ferisiler: 

 Hem yazılı hem sözlü (Talmut, Tora) geleneğe 

önem verirler. 

 Tevratta ahiret inancı vardır. 

 Kabbala: Tevratın mistik yorumudur. 
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Sadukiler: 

 Ferisilere zıttırlar. 

 İbadetlerini yöneten, Kohen sınıfını oluşturan 

Aristokrat bir sınıftır. 

 Ahiret ve kaderi kabul etmezler. 

Esseniler: 

 Mistik bir mezheptir. 

 Ölü deniz, Kumran bölg. Yaşamışlar. 

 Kendi kabuklarına çekilmişlerdir. 

 Başlangıçta evlilik yasaktır, sonradan soy devamı 

için kalkmıştır. 

 2.mabedin yıkılışından sonra kaybolmuşlardır.  

M.Ö 70 

 

ORTA ÇAĞ MEZHEPLERİ 

 Karaim, Karailik, Karaköy (İstanbul) 

 Türklerinde girmiş old. bir mezheptir. 

 Talmut Yahudiliğine tepki olarak ortaya çıkmıştır. 

 

MODERN DÖNEM YAHUDİ MEZHEPLERİ 

Ortodoks Yahudiliği: 

 Avrupada ortaya çıkmıştır. (aydınlanma çağı) 

 Ferisilikteki özelliklerin hepsi vardır. 

 Reformistlere tepkidir. 

 Gelenek önemlidir. 

 Vahyin üstünlüğü ön plandadır. 

 Kadınlar din görevlisi olamaz. 

 Sinagog ve havralarda ibadet ederler. (Kadın 

erkek ayrı oturmak zorundadır.) 

 Kadınlar başlarını örtmek zorundadırlar. 

 C.tesi (Şabat) ve Koşer (helal yiyecek) yasalarına 

uyarlar. 

Reformist Yahudilik: 

 En libarel mezheptir. Abd de çok. 

 Evrenselcilik, Akılcılık ve ilerlemecilik } üzerine 

kurulmuştur. 

 Tevrat vahiy kaynaklı değil, ata kültüdür. 

 Koşer ve Şabat uymazlar. 

 Tevrat hükümlerini yitirmiştir. 

 Mesih, Talmut, Kutsal toprak, mabedin yeniden 

inşasını kabul etmezler. 

 Kadın başı açık ve kadın erkek yan yana ibadet 

edebilir. 

 Kadınlar haham olabilir. 

 

Muhafazakar Yahudilik: 

 Reformistlere karşı ortaya çıkmışlardır. 

 Ortodokslarla Reformistler arasındadırlar. 

 Tevrat vahiy mahsulüdür, elle yazılmamıştır. 

 Geleneğe bağlıdırlar. 

 Ortodokslardan farkı, kadınların haham 

olmalarına izin verirler. 

 Koşer ve şabat uyarlar. 

 

Yeniden Yapılandırmacılık: 

 Çağdaş Yahudilerin ihtiyaçlarına cevap verir. 

 Seçilmişlik fikrine karşı çıkmıştır. 

 Tevrat vahiy ürün değil, Yahudi medeniyetinin bir 

ürünüdür. 

 Cinsiyet ayrımını reddetmiştir. 

 Kız çocukları için dine giriş töreni vardır. 

 

Eski Ahit = Hz. Musa 

Yeni Ahit = Hz. İsa 

Avrupa Yahudileri = Aşkenaz 

İspanya Yahudileri = Seforot 

 

YAHUDİ KUTSAL KİTAPLARI 

 Yazılı:  Tevrat, Tanah (töre, kanun, şeriat) 

 Sözlü: Talmut 

o Mişna (Tevratın yorumu) -(Tanaim 

yazdı) 

o Gamero (Mişnanın yorumu) -(Amaraim 

“) 

 Halakhah (dini prensipler) 

 Haggadah ( dini hikayeler) 

Yazıldığı yere göre Babil ve Kudus talmutu diye 

ayrılır. 

 

 TaNaH: Tevrat, Nebii, Ketubim 

 Tevrat: 5 bölümden oluşur. 

o Tekvin (Genesis-yaratılış) 

o Çıkış 

o Levililer 

o Sayılar 

o Tesniye 

 Nebiim: 21 bölümden oluşur. İlk ve Son 

peygamber 
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 Ketubim: 13 bölümden oluşur. Mezmurlar 

(Hristiyanlar Yahudilerin mezmurlarını 

düğünlerinde ilahi olarak okurlar.) 

 Septuagint: Yunanca tercüme 

 Torgum: Aramice tercüme 

 Peshitta: Süryanice tercüme 

 Vulgat: Latince tercüme 

 Saadiya Gant: Arapçaya tercüme eden 

 Sefer Tora: Rulo halindeki el yazması 

 Yad: tevratı takip etmek için kullanılan çubuk. 

 

YAHUDİ İNANÇLARI 

 Musa b meymun – Rabbi maşe b. Meymun: 

RAMBAM (kısaltılmışı) 

 Rabbi Maşe: Yahudi din adamlarına verilen isim 

 Maymondies: 12 maddelik Tevratta yer almayan 

inanç esasları 

 Elohim: tanrının gazap yöne 

 Yahve-Yehova: Tanrının rahmet yönü 

 Adona: Günlük dilde kullanılan tanrı adı 

 Yahudilikte peygamberlik İbrahimle başlar, 

Malaki ile son bulur. 

 Ahiretin varlığı Daniel Hezekielin kitabından 

çıkarılır. 

 Bir Yahudi max. 12 ay cehennemde kalır. 

 Mesih inancı var. 

 Mesihi Davud soyundan beklerler. 

o Romalılara karşı: BAR KOHBA 

o Sabotay Sevi (dönmeciler) 

 Seçilmişlik inancı vardır. 

 

İbadetler: 

Günlük İbadet 

 Günde 3 kere 

 En önemli dua: Şema İsrael 

 En önemli kısmı: Amida (Ayakta sağ elleriyle 

kalbe) 

 Tallit: Dua Şalı 

 Tefillin: Kafaya ve Sol kola bağlanır. 

 

Haftalık İbadet 

 Şabat yasağı vardır. 

 Şarap yasak değil, sarhoş olmak yasaktır. 

 Kipa: Kocalar tanrıya olan saygı, Kadınlar 

kocalarına saygı 

 Mezuzat: Kapıya takıyorlar 

 Peyas: Yahudi erkeklerin lüle saçları 

 Şofar: Keçi-Antalya boynuzunda yapılır. 

 Yahudi mistisizmin genel adı: Kabbala (Geleneğin 

adı) (Tanrının aldığı görünümler) 

 Sefer Zohar: Işık anlamındadır. Kabbalayı 

oluşturan kitaptır. 

 Sefer Bohic: 

 Sefer Yesira: Yaratılış kitabıdır. 

 Sefer Hasidim: 

 Sefer Daire: Sayı anlamındadır. 

 

TÜRKİYE’DE YAHUDİLİK 

TR’de hem aşkenaz hem seferot vardır. 

Anondendovit: Karayların kurucusu 

On Emir: Çıkış ve Tesniye bölümleri yer alır. 

 Kur’an’da Hz. İsa öncesi: İsrailoğulları 

 Kur’an’da Hz. İsa sonrası: Yahudiler 

Yahudiliği, Hristiyanlık ve İslamiyet’ten ayıran 

Özellikler 

 Arzı Mevut 

 Seçilmişlik inancı 

 Ahit dini 

 Mabet geleneği 

 

YILLIK İBADETLER VE KUTSAL GÜNLER 

 Raşha Şana: Yılbaşı (Eylül-Ekim) – Halla (ekmek-

bal) 

 Yom Kipur: Büyük kefaret günü, Raşha sanadan 

sonraki 10 gün, 25 saatlik oruç 

 Sukat: Çadır bayramı, çöl zamanı 

 Sinka Tora: Tevratın hatim bayramı 

 Honuka: Şamdanlık, Makkabi zaferi, Işıklar 

bayramı 

 Fısıh (Pesah): Mısırdan çıkışın anısına (Mart-

Nisan) 

o Bu bayramın ilk akşamında yenen 

yemeğe SEDER denir. Mayalı ekmek. 

 Şavot: Tevratın verilişinin kutlaması 

NOT: Sukat, Fısıh ve Şavot aynı zamanda HAC BAYRAMI 

dır. 

 


